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ELSŐ FEJEZET.
A jogi oktatás kezdetleges kora.

I. A múlt idők tudományos műhelyeinek kutatása és ismertetése nem pusztán régészeti értékű. Kapcsolatba hozható ez a
mai intézmények történeti méltánylásával. A múltakhoz merve
állapíthatjuk meg, hogy mily fokára jutottunk a haladásnak.
A kik most a tanítási és tanulási szabadság éltető világánál
munkálkodnak: fogalmat alkothatnak arról, hogy milyen más
világ járt valaha a tanügyre, s a kik a szabadság fényétől el akarják zárni tanszéküket és hallgatóikat: gondolkodóba eshetnek a
felől, hogy érdemes-e az elavult intézmények feltámasztásán
fáradozni.
II. A keleti népeknél a jog a vallás misteriumai közt lappangott, önálló külön hatalomnak vagy védelemnek rangjára
nem emelkedett. Tanításával és tanulásával a vallás szolgái
foglalkoztak.
III. A görögöknél a jogi oktatást magánügynek tekintették
s a jogot az útmutatók (
vise duces) kalauzolása mellett tanulták és pedig komolyan, behatóan, mert Hellas tekintélyei, a rómaiak feljegyzése szerint, meg voltak győződve, hogy
non potest respublica esse salva aut bene instituta nisi civilium
legum periti recte sua doceant vei diseant.
IV. A rómaiaknál kezdetben a joggal a pontifex testület
tagjai foglalkoztak, s hogy jövőre is csak ők érthessenek hozzá: azt
nyilvánosan nem tanították. A ki pontifex lett, az tiszttársaitól
sajátítá el a tudnivalókat, megismerte a jogi ügyködésnek (legis
actio)
alakjait,
idejét,
megengedhetőségét,
a
végrendelkezés,
gyermekké-fogadás, eskü, fogadalom, törvényszéki szünet s a
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többi iránti jogszabályokat.1) Ebből is következtethetjük, hogy a
pontifex nem volt lelkész a mai értelemben, hanem a sacralis és
civilis szabályok letéteményese, szakértő tanácsadó a jogügyletek, a naptár2) s a törvénykezés kérdéseiben.
A lex Aebutia szüntette meg a pontificialis befolyást a törvénykezésre.
A
laicus
tudomány
útját
egyengette
Tiberius
Coruncanius.

MÁSODIK FEJEZET.
A jogot azok tanítják, a kiknek működése következtében a
magánjog kiválik a nyilvánjogból.

Tiberius Coruncanius feleleteit nyílt helyen adta. Első a
kitől bármely érdeklődő polgár tanúihatott. Pomponius szavai
szerint primus qui profitén coepit,3) tehát nemzetének első jogtanára, a kit olyanok is hallgathattak, a kik nem készülnek a
pontifex méltóságra, mi által kivezette a jogismeretet a liagyományos szűk körből. Az ö tanítása abban állott, hogy nyilvánosan, a tanúlni kívánóktól környezve adta a jogi útbaigazításokat és véleményeket a hozzá folyamodóknak, holott előbb a
pontifex testület zárt körében maradtak a véleményezők. A jogtudomány még ugyan sokáig nem állt másban, mint az előzetes
esetek ismeretében, a feljegyzések interpretatiójában, de mégis
nagy érdeme Coruncaniusnak, hogy közkincscsé tette a pontifex
testület hagyományait s a jogalkalmazás művészetét. Előkészítő
a hivatásszerű jogászi kart. Coruncaniusnak, a plebeius jogtudósnak közhasznú működését méltányolták honfitársai, előléptetvén őt a köztársasági tisztségek fokozatain a legmagasabbikra. 280-ban consul, diadalmas hadvezér és a tanács határozatából triumphator. Mind ez másokra is buzdítólag hatott. Az

1) Val. Maximus, 2.
5. Iua civile per multa secula solis pontificibus notum.
2) Cic. pro Murena. c. 11. . . . a quibus etiam dies petebantur.
Gai. 4. 30. Cauret. Le droit pontif.
3) Dig. 1. 2. ± §. 38.
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új nemzedék törekvő tagjai, mint Cicero 1) mondja: se ad claros
et sapientes viros bene consulentes rei publicse contulerunt.
A követendő mesternek kiszemelése akkor történt, mikor az ifjú
felölté a tógát, mint ezt ugyancsak Cicero 2) maga említi: ego
autem a patre ita eram deductus ad Scevolam, sumpta virili
tóga, ut, quoad possem et liceret, a senis latere nunquam discederem.
Az érdeklődő tanítvány bővebb felvilágosítást kérhetett,
természetesen
nem
rendszeres
felvilágosításokat,
hanem
tudakolhatta a hasonló tartalmú korábbi véleményeket és az
előzetes eseteket, miket csak a gyakorlat fél-fiai ismertek.
Marcus Porcius Catovól, a ki 195-ben viselte a consulságot,
említik, hogy a véleményezés alá került jogesetekből kiindúlva
tájékoztató szabályokat közölt a fiával (prajcepta Marci).
C. Livius Drusus, consul 147-ben, a jogi pályára lépők
kedvéért oktatólag jegyzé fel a gyakorlatban felmerülő jogesetek
megoldásához szükséges tudnivalókat, utilissima discere cupientibus monumenta composuit.8)
Quintus Mucius Scaevola az augur, a ki 117-ben consul
volt, tanítá Cicerót a jogra. A tanítvány a nagy mestert véleményezéseikor
figyelmesen
hallgatta,
dicsérettel
emlegették
őt
mások is, mint a törvények ihletett mesterét: legum clarissimum
et certissimum vatem.4) Cicero hálával mondja, hogy milyen
sokat tanúit Qu. Mucius Scsevolától: múlta ab eo prudenter
disputata, múlta etiam breviter et commode diéta memóriái
mandabam, fierique studebam eius prudentia doctior.5)
Quintus Mucius Scaevola pontifex maximus, consul 95-ben;
a systema Mucianum megalapítója. Megengedte az ifjaknak,
hogy véleményezéseinél jelen lehessenek. Ezt a kedvező alkalmat
sokan felhasználták. Számos hallgató vette körül, a kik később
híres jogtudósok, államférfiak lettek, pl. Aquilius Gallus, Balbus
Lucilius, Sextus Papirius, Caius Juventius, Aulus Cascellius.
1) Cic. ele off. 2. 46.
2) Cic. Lsei. 1.
3) Val. Maxim. 8. 7. 4.
4) Val. Maxim. 8. 7. 4.
5) Cic. Lsei. 1.
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Balbus Luciliustól tanult Servius Sulpicius Rufus.
Servius Sulpicius Eufus kiváló szónok, jogtudós, termékeny jogtudományi író és népszerű államférfi, consul 51-ben
Iír. e. Jellemzi Serviust a dialecticai élesség, következetesség és
összefoglaló áttekintés. A jogot tudományosan kezdte vizsgálni.
Sikeres tanári tevékenységet fejtett ki. Ébresztő szelleméről
tanúskodik tanítványainak nagy száma (Servii auditores), a kik
a jog történetében maradandó emléket hagytak, pl. Alfenus
Varas, Aulus Ofilius, Aufidius Namusa, Titus Ca;sius, Publicius
Gellius, Aufidius Tucca, Flavius Priscus, Caius Ateius, Pacuvius,
Cinna, Qu. Antistius Labeo. Ezek a lelkes, buzgó tanítványok
(auditores) a mesternek véleményeit és tanait összegyűjtötték,
névszerint Aufidius Namusa, terjesztették s hasonló esetekben
irányadóknak
tekintették,
a
controversiákat
tovább
vitatták,
míg végül közös megállapodás mellett receptum ius lett a
controversumból. A felmerült vágj- felhozott jogtételek magyarázata is eszmecserét idézett elő; hiszen Pomponius mondja: *)
ut
interpretatio
desideraret:
prudentium
auctoritatem,
necessariam esse disputationem fori.
A jogeset feletti véleményt a fél a jogtudóstól a köztársaság
vége óta írásban kapta. Ennek szerkesztése előtt az esetről
eszmecsere indult meg; a bővebb megvitatás (disputatio) a tanítás czéljaira szolgált. A megvitatott esetnek tanulságait a hallgató elsajátítá. Servius Sulpicius Eufus már sok elméleti kérdést fűzött a fenforgó jogesethez, és így a studiosa disputatio
behatóbb, oktatóbb volt, mint a forensis contentio. Az egyes
felmerült jogeset kapcsán számos elvont tételt világosítottak fel,
számos következtetést vontak le; így dolgozták ki azt az anyagot,
melyet Qusestiones czím alatt szoktak összefoglalni s közkézre
bocsátani. A kidolgozáshoz a mester felvett valamely valóságos
vagy képzelt jogesetet, a hallgatók próbálkoztak véleményt formálni az eset felől; nehezebb esetekre vonatkozólag megadta a
mester a kellő útmutatást arra nézve, hogy honnan meríthetik
az irányadó elveket, hol találhatják meg a döntvényeket (prseiudicia), a jogszabályokat, melyek volnának a használható irodalmi müvek, mit mondtak hasonló jogesetekre a híresebb jog-

1) Dig. 1. 2. 2. §. 5. A Mommsen olvasása szerint.
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tudósok, mit tart az ilyen esetekről a szokásjog, micsoda szabály
vonható le a fenforgó esetből? s miképen kell azt alkalmazni?
A beható eszmecsere után a hallgatók (auditores) mérlegelték a
mesternek a véleménye támogatására felhozott érveit és az
ellenkező vélemény el nem fogadhatóságának okait.
Cato.Lucilius Balbus1) ésServius Sulpicius Bufus működését szemlélve megérthetjük, hogy képződni kezdett némi előkészítő elméleti tan, mely előmozdítá a híres praktikusok auditóriumában hallott consultatiók és responsumok behatóbb megértését.
A gyakorlat nagy mestereiről, kiket a figyelmes hallgatók
környeztek, mondá Cicero:'~j est enim domus iuris consulti totius
oraculum civitatis, unde omnes cives consilium expectant; s
hogy a gyakorlati oktatásról mint vélekedtek a legfelsőbb társadalmi körökben is, kimutatja Cicero,3) így szólván: ius civile
docere semper pulchrum fűit, hominumque clarissimorum discipulis floruerunt domus.

HARMADIK FEJEZET.
A jogot azok tanítják, a kik a szigorú jogot a méltányossággal,
a Quiritesek jogát a népek jogával egyesítve, tudományosan
feldolgozták.

I. Az elemi oktatásnak még Cicero gyermekkorában is kiváló
tárgya volt a tizenkét-tábla, tehát valami kis jogi ismerettel bírt
a közönséges polgár is. A ki magasabb képzést akart szerezni, az
járt a grammaticusokhoz, kik Augustus óta előszeretettel olvastatták Vergilius és Horatius költeményeit; így megszokták az
ifjak a fejedelemség dicsőítését. Olvasták az ifjak továbbá Liviusnak az ősöket magasztaló családi hagyományok s évkönyvek felhasználásával készült történeti művét. A grammaticustól a rhetor
vezetése alá került a tanuló, a dialéctica és az ékes előadás be-

l) Pomp. Dig. 1. 2. 2. §. 43. Sulpicius Rufus institutus a Balbo Lucilio.
Cic. De orat. 1. 45. 199. 200.
2) Cic. De orat. 1. 141. 142.
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gyakorlása végett, melynek közvetetlen alkalmazása a tanácsteremben a bíróságok előtt, még az Antoninusok alatt is, hatást idézett
elő. A szónoklati gyakorlat után következett a bölcselet, különös
tekintettel a stoára. Ékesszólás, történet és bölcselet készíté elő
az ifjút a jognak tanulására, mely még mindig kiválóan gyakorlati úton történt.
Valamint a szabad köztársaság, úgy eleinte a monarckicus
köztársaság korában is főleg gyakorlati úton terjedt a jogismeret;
fődolog volt a véleménykérés megfigyelése, s a jogesetre vonatkozó
döntő
szabálynak
elsajátítása.
Időszámításunk
második
századának kezdete óta, midőn Juventius, Celsus és Salvius Julianus terjedelmesebbé tették a jogtudományt, és midőn eztltálián kívül származott polgárok is törekedtek elsajátítani, kik a
Rómában mindenki előtt ismeretes jogi kifejezések, jogászi gondolkozásmód és hagyományok ismeretének külön megszerzésére
szorültak: előtérbe lép a szakszerű elméleti előképzés,*) melyet
szaktudósoktól lehetett megszerezni. Antoninus Pius óta megkívánták ezt a jogtudós hallgató-termébe (auditórium) belépni
kívánó ifjútól. Most már a szónoklati s bölcseleti előképzettségű
ifjak, ha jogi pályára akartak lépni, előbb elméleti tanfolyamot
vettek, aztán közeledtek a gyakorlat megszerzése végett a hírneves jogtudóshoz. Az elméleti oktatást nyilvános helyen (stationes), az Apollo temploma közelében**) adták, hol jogtudományi könyvtárt (bibliotlieea iuris civilis) is rendeztek be, melynek
alapját már Augustus vetette meg. A statiók el voltak látva
auditóriumokkal, melyeket rendesen látogattak az érdeklődök.
Itt tanúlták az elméleti bevezetést (institutiones). Bevezetésül
szolgált a magánjognak rövid vázlata a szóbeli előadás alapján,
melyből jegyzeteket csináltak. Ezt követte hihetőleg az edictum
s valamely alapvető műnek, pl. Sabinustól a Libri trés iuris civi-

*) Az elméleti oktatással foglalkozó tanárok neve: prseceptor, magister, doctor, professor, később kedvelt lett az antecessor, t. i. qui
doetrina antecedit alios. Bármely tárgy tanára nevezhető ezen a néven,
de idővel a keleti birodalomban főleg a jogtanár (antecessor iuris) megjelölésére használták. Az elméleti oktatást pedagógiai tapasztalatokkal s
didacticus képességgel bíró férfiak adták.
**) Scholiast. ad Iuven. 1. 128. Iuxta Apollinis templum iuris periti
sedebant et tractabant.
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lis, stb. fejtegetése, melynek hatása az iskola falain kívül is érezhetővé vált.*)
Az institutiók után jött a gyakorlati kiképeztetés (instructio).
E czélból a véleményekről híres jogtudóst felkeresték a tanulni
vágyók úgy, mint nálunk 1848 előtt a jelesebb táblai ügyvédet,
alispánt a patvaristák, vagy a kir. táblai bírót, hétszemélynököt
a jurátusok. Megfigyelték a jogtudósnál a jogesetek tárgyalási
módját (qusestiones tractare), részt vettek az eset feletti vitában
(disputatio), a vélemény (responsum) alkotásában. Itt a tanuló
nem volt merőben hallgató, a szöveg felolvasásának szenvedő
hallgatója, hanem tevékeny résztvevő a szellemi foglalkozásban,
esze és képzettsége mértékéhez képest. A gyakorlat állott itt előtérben, a hol jogilag vizsgálódni, okoskodni, következtetni kellett,
hogy miképen fog majd ő is foglalkozni a véleményt kérőkkel.
Az auditóriumba bocsátott ifjak (auditores) a jeles mestereket
(praeceptores, iuris auctores) minta gyanánt tekintették, a jogi
gyakorlatnak művészetét (ars íequi et honi) elsajátították s állandó
összeköttetésben maradtak mestereikkel.
Valamint ezek, úgy a későbbi jogtudósok is főleg a tételes
jogra gondoltak s ennek megvalósításán munkálkodtak. Kiválóan
a magánjogot tárgyalták, mi által az utókorra is kiható munkát
végeztek, mert hiszen mindenütt fejletlen maradt a magánjog,
mint nálunk is, hol nem foglalt nagyobb tért a középkorban a
római jog.
II. A leghíresebb jogtudósok is foglalkoznak a jognak gyakorlati oktatásával.
Labco az év felét vidéki magányban tölté irodalmi tevékenységgel, másik felét pedig Rómában tölté vélemények adásával, melyeknek előkészítésére és hallgatására az ő termébe sokan
jártak. Capito és más hírneves jogtudósok is megengedték, hogy
környezzék őket a tanulni vágyók (studiosi).
Masaurius Sabinus a tanítás czéljaira szerkesztő rendszeres
tankönyvét: Libri trés iuris civilis. A ius civile irodalmának kiindulási pontja.
*) Pl. Mareianus. Dig. 40. 15. 1. §.4. ... ego quoque in auditorio
publico idem sccutus sum; Tryphoninus. Dig. 23. 3. 78. §.4. ego
dixi in auditorio.
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Nagytekintélyű jogtudós és tanár volt Sempronius Proculus,
a proculianus iskola főnöke.
Juventius Cclsust tanárának nevezi Mtecianus.
Javolenus Priscus consul 90-ben Kr. u. keresett tanító és
respondéáló jogász s kiváló államférfiú.
A jogot Salcius Julianus is tanítá, mint több kitűnő kortársa. Terentius Clemens és Sextus Ctecilius Africanus tanáruknak nevezik őt. Vele éri el a remek jogtudomány fénykorát.
Sextus Pomponius mestereiül említi Pegasust, Aristót és
Octavenust.
Jogtörténeti
irányban
is
működött,
erre
mirtat
«
» czímű dolgozata, mely történeti bevezetést nyújt
a jogtudományba.*) «Epistoke» czím alatt érdekes felvilágosításokat közöl, hihetőleg mint jogtanár.
Gaius az utókorra nagyobb hatást gyakorolt, mint az addigiak. Berytusban kezdte a jogtanítást, de idővel Kómában foglalt
állást, hol a jognak gyakorlati alkalmazásával is foglalkozhatott,
mert némely nyilatkozatai kitűnő praktikus jogászról tanúskodnak, a kinek azonban csak az utókor adta meg az igazi elismerést. Az ő műve: Institutionum iuris civilin commentarii quatuor
általánosan használt bevezető könyv. Kendszere: de personis, de
rebus, de actionibus, a legbevégzettebb rendszer Kómában a polgári jog befogadására; nálunk is sokan követték azt, pl. Kelemen, Frank, Kövy, Wenzel, és így a magyar jog szempontjából
is érdekes.
Vinidius Verus jeles tanár. Pactumeius Clemens volt társa
a consuli hivatalban, mint ezt a debreczeni collegium birtokában levő katonai elbocsátó levél is tanúsítja.
Volusius
Maecianus,
tanítója,
később
tanácsosa
Marcus
Aurelius császárnak, a ki trónra lépte előtt maga is respondeált.
Cervidius
Scacvola
mint
jogtanár
eleinte
Berytusban
működött, aztán Kómába hívták, a hol Papinianusnak, Pertinaxnak és Septimius Severusnak is adott jogi oktatást. Ez a két
utóbbi a respondeálást a császári trónnal váltotta fel.
Ulpianus, Alexander Severus alatt pnefectus prsetorio, a jogot tanítás útján is terjesztő, tanítványai közül maga is említi

*) Pomp. Dig. l. I,. 2.
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Modestinust. Előadásainak főbb vonalai Libri ad Sabinum czím
alatt váltak híresekké.
Paulus is működött mint tanár, Alexander Severus alatt
prasfectus praetorio. Eszmékben gazdag író, önálló gondolkodású,
tekintélyek előtt le nem borúló jogtudós.
Aelius Marcianus talán Berytusban kezdte tanítani a jogot. Rómában tanítványai számára Institutiókat írt.
Az elméleti és didactieus müvek, pl. Libri regularum, Definitionum, Institutionum mutatják, hogy igazi tudományossággal
és mély felfogással dolgoztak a tanárok.*)
III. A principatus századai alatt Rómán kívül még egy helyen t. i. Berytusban emelkedett az elméleti jogi oktatás nagy
hírre. A szép Berytusban, Phcenicziának Augustusiéi kiváltságolt,
Theodosiustól metropolis rangra emelt **) városában, az Antoninusok idejében állandósúlt, Septimius Severus óta gyarapodott a
jogi iskola, a mint Jeromos mondja «a Krisztust üldöző jogtudósok nagy és híres iskolája», melynek auditóriumait kelet
előkelőségei látogatták. Ezeknek vendégszerető otthonává, a tudományra
törekvőknek
találkozó-helyévé
vált.
Ott
működött
egy ideig s onnan jött Rómába Gaius és Cervidius Sctevola, ott
kezdték tanúlmányaikat azok az igazán «napkeleti bölcsek»
Papinianus és Ulpianus.
A berytusi iskola, valamint a római stationes ez időben
magán intézetek valának, nem a város vagy állam, nem a fejedelem vagy valamely patronatus, hanem a tanító jogtudósok
tartották fenn, úgy mint a középkor leghíresebb egyetemét a
bolognait is.
*) A jogi oktatásra és a gyakorlati alkalmazásra rendelt jogi iratokat
a harmadik századig papyrus-tekercsekre (volumen) írták. A nagyobb
terjedelmű művek több tekercset, vagyis könyvet töltöttek be, tekintettel
az olvasók kényelmére és a művek megőrzésére. A harmadik században
kezdték a papyrus-tekercsek helyett a pergament-codexeket használni a
jogi művek leírására. A pergament tartósabb és a forgatásra alkalmasabb,
mint a papyrus tekercs, főkép mivel egy kötetbe szokták összefoglalni.
De a könyvekre (libri) való felosztás szokásban maradt.
**) Cod. 11. 21. De metropoli Beryto.
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NEGYEDIK FEJEZET.
Jogi oktatás a compilatiók alatt s után.
I. Constantinus intézkedései.

A Diocletianus, Constantinus monarchiája gyéríté a ius respondendi gyakorlatát s végleg eltemette azt III. Valentinianus,
az idézési törvénynyel, mely a bírót nem a saját eszére és lelkiismeretére, nem is az élő legokosabb jogtudós véleményének kikérésére, hanem az öt nagy tekintély s az ezek müvében idézett
írók
följegyzésének olvasására
kötelezte.
Fődolognak
nézték,
hogy az idézés a dúsgazdag jogirodalomból (ius) könnyű és kényelmes legyen. A fejedelmi rendeletek (lex) fontossága és tömege is kihívta a beavatkozást. Azoknak teljes és hiteles gyűjteménye vált szükségessé, melynek létesítésére eleinte magán compilatiókkal törekedtek (Codex Gregoriánus és Hermogenianus),
II. Theodosius, majd Justinianus később hivatalos gyűjtemények
készítését rendelte el.
Kedvezőtlenül hatott a jogtudományra a római szellemet
háttérbe szorító barbarismus és a szabadságnak nem kedvező despotismus. A barbár .áradat egészen elborítá már akkor a római
műveltséget s ennek kialvásától lehetett tartani. A legeszesebb
emberek a tlieologiával kezdenek foglalkozni, tbeologok váltak
szóvivőkké a fejedelmi tanácsban is, természetes, hogy nem jogi,
hanem vallási szempontból ítélték meg a kérdéseket.
Ilyen körülmények között a jogtudomány hanyatlott, az irodalom meddő lett, alig termelt egyebet, mint kivonatokat és
gyarló kézikönyveket. Őszintének kell tartanunk II. Theodosius
panaszát, a ki korának szerencsétlenségein búsiílva említi, hogy
megritkúlt a jogtudósok száma.*)
A compilatio és a hanyatlás, mely két tényező összefügg,
tevékenységre bírta a keresztény fejedelmeket, hogy a jogi okta*) Nov. Leg. Theod. 7. 71.
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tás
rendszeresítésében,
majd
később
annak
államosításában
keressenek mentő eszközt. A központosító hivatalnoki államnak
sok tisztviselő kellett. Ezeknek képzését nem akarták kizárólag
a magán vállalkozásra bízni. Ezért a jogtanintézet Kómában,
Konstantinápolyban s Berytusban államivá lett. Ez időtől kezdve
a nyilvános rendes jogtanárokat mind a két fővárosban és Berytusban a kincstár díjazta, a tanári érdemeket kitüntetésekkel,
czímmel s magas ranggal jutalmazták a tanügyért buzgólkodó
uralkodók. A nem állami jogtanintézetek szervezkedését is megkövetelték s azok működtek hol nemes, hol nem nemes versenynyel egész Justinianus rendelkezéséig. Ennek köszönhető, hogy
nem halt ki végleg a iurisprudentia, ámbár régi fénye nem tért
többé vissza.
A jogi oktatás érdekében már Constantinus is intézkedett. Hihetőleg ő mondta ki, hogy a jogi tanfolyamra öt év
fordítandó. A magánjellegű jogi iskolákat azonban nem vette
állami kezelés alá. A két főváros közkönyvtárait állami javadalmazásban részesítették. Valentinianus és társai négy görög
és három latin írástudót alkalmaztak codexek másolására és
javítására (375). *)
II. II-ik Theodosius intézkedései.

A jogi oktatás államivá tételét II. Theodosius kezdte meg.**)
Mivel, úgymond, a jognak és törvénynek parancsolatait tudni
felette szükséges, két-két jogi tanszéket rendszeresített (duos qui
iuris ac legum voluntates pandant) mind a három városban, melyek előbb is híresek voltak a jogi oktatásról, t. i. Kóma, Konstannápoly és Berytus. A több tartományból álló dicecesis fővárosában,
mint a szellemi és gazdasági eletnek, a művelődési és politikai
szerveknek székhelyén, többnyire virágzottak olyan iskolák, a melyekben a latin és görög nyelv és irodalom előadására, továbbá

*) Cod. Tlieod. 14. 9. 2.
**) II. Theodosius ide vonatkozó rendeletét, mely 425-ben kelt:
Cod. Tkeod. 14. 9. 3. Justinianus is elfogadta: Cod. 11. 18. 1. —
II. Theodosius a philologiai és rlietorikai, tehát az előkészítő alaki képzést is szabályozta.
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az ékesszólás tanítására kiváló férfiak vállalkoztak.*) A jogot
azonban nyugoton a vidéki iskolákban nem tanították. Ezért
lnspániai, galliai, szóval minden nyugoti ember, mind Eómába
ment, ha jogot akart tanulni. Ezt szentesíté az emberemlékezetet meghaladó gyakorlat. Ezt megváltoztatni meg sem próbálták.
Örültek az előkelőbb emberek, hogy Rómába kell menniök jogot
tanulni, majd ennek alapján kiváló állást tölteni be.
Rómában a jogi iskola akkor a capitoliumon állott,**) de
nem a régi, hanem valami ríj capitoliumon, melyen nem a
pogány Jupiternek, hanem a keresztények szentháromságának
áldoztak.
A kelet fővárosának Bizáncznak nem volt olyan központosító ereje, mint Rómának. Keleten a városok akkor különálló
culturalis szerepet játszottak. íme a keleten nemcsak Konstantinápolyban volt virágzó jogtanintézet, hanem más helyeken is,
u. m. Alexandriában, Atlienseben, Berytusban, Caesareában és
pedig mindenütt a latint használták oktatási nyelv gyanánt.
Eleinte
mindenik
mint
magánintézet
működött,
mígnem
a
konstantinápolyi és berytusi II. Theodosiustól nyilvános állami
jelleget kapott, s így a többiek fölé emelkedett, melyeket Justinianus eltörölt s feloszlatott.
A tanfolyam, hihetőleg Constantinus, de kétségkívül az idézési törvény (426) óta, öt év.
Ebből az első három év a tanári előadások (expositio) látogatására fordítandó, az utolsó két év pedig tanári előadások
hallgatása nélkül marad a magánúton való készülésre, az önképzésre. A három év alatt a tanulók előmenetelét a tanulói
recitatiók igazolták. Az utolsó két év felhasználásáról a gyakorlati élet tanúskodik.
III. Justinianus intézkedései.
A Constantinus, illetőleg
désre következett a Justinianusé.

a

II.

Theodosius

féle

rendezke-

*) Cod. Theod. 18. 3. 11. In singulis urbibus, quæ métropoles nuncupantur, nobilium professorum electio celebretur.
**) Cod. Theod. 14. 9. 3. . . . qui videntur intra capitolii auditorium
constituti.
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Justinianus nemcsak törvényhozó és gyűjtögető, nemcsak
jogi tankönyvíró akart maradni, a ki a tanuló ifjúságnak Institutiókat készített, hanem a jogtanítást is újra akarta szervezni,
legalább akarta, mert voltaképen keveset lendített a tanügyön.
Tanügyi
reformját
abban
a
constitutióban
körvonalozta
Justinianus, a mely «Omnem
reipublicae»
kezdetű, melyet
rövidség kedvéért constitutio Omnem szóval fogunk emlegetni.
Ez a constitutio megjelent a Digesták kihirdetésekor 533 decz.
16-án. Olvasható a Digesták szövegét megelőző «Digestorum
Prooemia» rovat alatt.
Justinianus constitutiói közt ez a legtanulságosabb. Ebből
érthető meg a jog tanításának és tanulásának akkori állapota. Formai tekintetben ez: nyílt levél (epistola), melyet az
uralkodó a jogtanárokhoz intéz, a kiket a levelezők stílusában
üdvözöl: «Imperator . . . Theophilo etc. antecessoribus salutem. De nyílt levél alakban a fejedelmek gyakran adtak rendeleteket.
Az
invocatio
alakja
Justinianusnál
hagyományos.
Mint
hatalmas elődei, úgy ő is az általa meghódított területekre s kivívott győzelmekre vonatkozó jelzőket basznál (Alamannicus,
Gotbicus, Germanicus, Alanieus, Vandalicus, Africanus). A bódításokra és győzelmekre czélzó jelzőkhöz csatolja a dicsőítő
jelzőket, a legszerényebbtől (pius, felix) kezdve, fel crescendo
(inclytus, victor ac triumpbator, semper Augustus). Ez a stílus
minket annyiban érdekel, hogy századokon át voltak a magyar
királyok a római német szent birodalom császárai, és így a régi
Augustusok czímfogalmazványát utánozták. A «semper Augustusi) czím olvasható Zsigmond 1411-iki s 1435-iki, Albert
1439-iki, I. Ferdinánd 1546-iki, 1547-iki, 1548-iki, valamint a
későbbi
királyaink
Decretumainak
kezdetén,
egész
1805-ig,
midőn Ferencz magyar király letette az «electus Eomanorum
imperator» méltóságot.
Midőn
Justinianus
a
jogtanítást
Konstantinápolyban
és
Berytusban szabályozta, Kómát is említi, de Kóma 533-ban még
csupán névleg tartozott a keleti birodalomhoz. Csak később
(546) rendezte be ott a jogtanítást. A berytusi iskolát régóta
látogatták. Ott nem húsz, hanem huszonöt éves korukig marad-
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hattak a tanulók.1) Onnan hívta Justinianus a codificationalis
bizottságba Dorotheus és Anatolius tanárokat és még kettőt.
Justinianus szerint Berytus pulcherrima civitas, splendida metropolis, civitas legum, quam legum nutricem bene quis appellet,
, mater studiorum. De a dicsőített várost
554-ben tűzvész hamvasztá el, aztán a kormos falakat romba
dönté a földrengés. A város pusztulása következtében egy időre
Antióchiába (Theupolis), majd Sidonba költözött a híres iskola
maradványa, s ott is működött, mint magánintézet, bár elnyomva
és elzsibbasztva, de még a mohamedán jogon is észrevehető
hatással. A XIII-dik és XIV-dik század syr és arab iratai mutatják,
hogy Armeniától Egyiptomig ismerték a római jogot.2) A syriairómai
jogkönyv,
melyet
Bruns
közölt
1880-ban,
hihetőleg
keresztény szerzetes műve. A három birodalmi jogtanintézet
közűi zavartalanul csak a konstantinápolyi maradt működésben.
Négy-négy jogtanár munkálkodott itt már 533-ban, valamint
ugyanakkor Berytusban is. Ehhez a nyolcz jogtanárhoz van
intézve a constitutio: Omnem.
Justinianus azt akarta, hogy mind a két világrészben, t. i.
Európában
s
Ázsiában
teljesen
egybehangzóan
tanítsanak,
továbbá akarta, hogy csak nyilvános állami tanintézeteket látogathasson a fiatalság, mert ezekbe válogatott tanférfiakat alkalmaztak, kik hamis tanokkal nem táplálják a tanulókat. A magántermészetű jogintézeteket, pl. az athéniéit, alexandriait, cíesareait
eltörölte a császár, nehogy képtelen emberek juthassanak tanszékekhez. Az ellenőrzés körén kívül eső távoli tanintézeteket
nem csak eltörölte, hanem tíz arany bírságot és kiutasítási büntetést rendelt a zugtanítókra.3) Byen módon vélte Justinianus

1) Cod. 10. 50. 1. . . . providendum utilitati publiae et spei vestrae
decernimus ut singuli usque ad vicesimum quintum annum actatis suee
studiis non avocentur: monda Diocletianus.
2) Goldzieher: M. akad. Értekezés. 1884. 11. kötet 9. sz.
3) Const. Omnem. § 7. Haec autem tria Volumina a nobis composita tradi iis tarn in regiis urbibus, quam in Berytiensium pulcherrima
civitate, quam et legum nutricem bene quis appellet, tantummodo volumus; quod iam et a retro principibus constitutum est, et non in aliis
locis, quae a maioribus tale non meruerint privilégium; quia audivimus
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biztosítani a tanok tisztaságát, de egyúttal életbe léptette a jog
oktatásra az állam kizárólagos hatalmát, mely nem tűrte, hogy
nyilvános jogtanintézeteket tarthasson más, mint a birodalom.
Justinianus a törvények szövegének tisztaságát is biztosítandónak találta. Megtiltotta a másolóknak a jelek (sigla) és rövidítések (abbreviationes) használatát, az összevonások tételét, nehogy
a különbözőleg írt s olvasott szövegek közt eltérések mutatkozzanak. Parancsolta a másolóknak, hogy a használt műnek
czímét, a könyvnek számát, a szerzőnek nevét pontosan kiírják
és pedig minden változtatás, csonkítás nélkül, nehogy zavari
tévedés csúszszék be. A könyvmásolók a mondott tilalom megszegésével büntetésnek teszik ki magukat és ezen felül az
az elkobzott könyvért a rászedett vevőnek a kétszeres árt térítik
meg, a rosszhiszemű vevő pedig, mint bűntárs lakok A bírákat
is utasítá Justinianus, hogy a mely könyv szabályellenesen van
írva, abból az idézést megengedni nem szabad.
Justinianusnak a jogi oktatásra vonatkozó rendelete a
keleti birodalomra maradandó hatást gyakorolt. A keleti császárság határain belől nem keletkezett később se más új jogtanintézet. Ellenben nyugoton, mely a keleti birodalomtól végleg
megvált,
Rómán
kívül
is
keletkeztek
jogtanintézetek,
pl.
Ravenna, Pavia, Lyon, Orleans városokban, sőt tanították a
jogot, vágj’ legalább valamit a jogból, minden iskolában, hol az,
artes liberales és a rhetorika tanszékei álltak. A római jog
középkori életét alaposan kimutatta Savigny,1) Fitting2) és
Conrat.8) Középkori törvények, okiratok, jogi művek igazolják a
etiam in Alexandrina splendidissima civitate, et in Csesariensium, et in
aliis quosdam imperitos homines devagari et doctvinam discipulis adulterinam tradere, quos sub hac interminatione ab hoc conamine repellimus, ut, si ausi fuerint in posteruin in hoc perpetrare et extra urbes
regias et Berytiensium metropolim hoc facere, denarum librarum auri
pcena plectantur, et reiiciantur ab ea civitate, in qua non leges docent,
sed in leges committunt.
1) Savigny: Geschichte des röm. Beeiltes im Mittelalter. IV. k. 1834.
2) Fitting: Die Anfänge der Rechtschule zu Bologna. 1888.
3) M.
Conrat: Geschichte der Quellen des röm. Rechtes im früheren Mittelalter. 1880.

18
a római jog ismeretének folytonosságát, mindenütt, a hol
romanizált népek laktak, vagy a hová elterjedt a kereszténység,
mely a római jogot alkalmazta *) és terjesztette, secundum legem
Eomanam qua ecclesia vivit, mondja a lex Eipuariorum, a mit
kétségbe se vonhat az, a ki megtekinti a Codexet és Novellákat,
melyek az egyház szervezetére, kormányzatára és hitczikkeire
vonatkozó lényeges rendelkezéseket **) tartalmaznak. A Corpus
iuris átszállóit a kora-középkor szerzetes iskoláira, hol az örököltnek jellegét szívósan őrizték. A glossatorok csak folytatták
és virágzásra juttatták a jogtanítást.
Mind azok az iskolák, melyeket említettem, távolról se
hasonlíthatók a tanulók vagy tanítók testületi szervezkedésén
nyugvó, a testület (universitas) jogaival bíró stúdium generale,
archigymnasium, ma egyetem nevet viselő tudományos főiskolákhoz. A pápák, császárok nagy szabadalom leveleivel s az
egész
keresztény
világ
elismerésével
dicsekvő
universitások
autonóm szervezetét, testületi jogait, ki keresné a Könyves Kálmán előtti századokban? Karunk feladata: a tanítás, képesítő
vizsgálatok tartása s a tudomány előbbre vitele. A constitutio
Omnem egyebet nem kíván, mint betanítást. Eme constitutio és
az előzői nem férnek meg se a tanítási, se a tanulási szabadsággal,
nem ismerik a testületi autonómiát, önállóságot, függetlenséget,
befolyást a tanszékek betöltésére. A tanárt .Justinianus inkább
tisztviselőnek nézte, mint államilag felkért szaktudósnak. A promotio, habilitatio, képviselet s más egyetemi attribútum mind a
későbbi századok vívmánya.

*) Hincmarus Bliemensis (f 882). Lex Iustiniani imperatoris quam
próbát et servat ecclesia catkolica: c. 6. C. XXIV. qu. 3.
**) Jac. Sirmond: Constitutiones de episcopali iudicio. Lásd például
Cod. 1. 1. De summa trinitate, et fide catnolica; Cod, 1. 2. De saerosanctis ecclesiis et de privilegiis earum; Cod. 1.3. De episcopis et
clericis et de nuptiis clericorum; Cod. LG. Ne sanctum baptisma,
iteretur stb.
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ÖTÖDIK FEJEZET.
A constitutio Omnem a jogtanárokról.
1. A jog-tanítással foglalkozók közti különbség.

A jogi oktatást a keresztény állam rendszeresítvén, a tanári
állásnak közszolgálati helyzetét, a keleti birodalom hivatalnoki
hierarchiájában jelölte ki és szabályozta. Az állami méltóságok
sorába illesztették be a hajdan tisztán tudományos foglalkozást,
úgy hogy most a jogtanárt a tanszék emelte magasra, holott a
Scffivolák és Julianusok korában a tanítással foglalkozó férfiak
egyénisége vetett fényt a tanításra.
Az oktatással foglalkozókat most már nem az egyéniség
tulajdonai szerint osztályozták, hanem a hivatalnoki fokozatok
szerint.
Hivatalos adatokból1) tudjuk a tanügygyel foglalkozók közti
különbségeket.
a) Nyilvános tanárok (magistri) azok, a kik az e ezélra berendezett közintézeti tanszékekre voltak kinevezve.2) A capitoliumi nyilvános tanszékekről a jogtudományt, állami megbízásból egyedül ők hirdették.3)
f,)
Magántanítók (qui exercere studia privatim). Jobb
készültségi! férfiak, a kik közmegbizatás nélkül, magánházaknál
órákat adtak s ezzel gyakorlottságot s ismeretséget szereztek.
Itt kellett kitűnni, mert ez volt előiskolája a nyilvános tanárságnak. Ezért őket a nyilvános tanszékek betöltésénél tekintetbe
vették. Ezek a tisztességes magántanítók (correpetitorok) meg-

1)
Cod. 11. 18. 1. ... II. Theodosius és III. Valentinianus rendeleté. 425-ből.
2) Cod. 11. 18. I. . . . qui videntur intra capitolii auditorium eonstituti.
2) Cod. 11. 18. 1. . . . in capitolio tantum docere præcepti sunt.
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különböztetendők a zugoktatóktól (qui usurpant sibi nomina
magistrorum), a kik minden hivatottság nélkül kontárkodtak a
tanügy terén, melyről ki voltak tiltva. Szükségessé tette a tilalmat az, hogy a zugoktatók szedett-vetett hallgatóikkal *) a tudatlanok előtt kérkedtek s számosakat elámítva csatlakozásra csábítottak és visszaéléseket követtek el. A tilalom megszegése becstelenséggel s kiutasítással büntettetett (infamiae nótám subeat
et ipsa űrbe expellendum se cognoscat).
A magántanítók, a kik magánházaknál képezték a jelölteket,
akadálytalanúl foglalkozhatnak növendékeikkel, ellenben a nyilvános tanárokhoz nem illik, ezért tilos, hogy ők magánosokhoz
járjanak, correpetitio-féléket tartsanak (privatarum íedium studia
sibi interdicta cognoscant). Ha erre adnák magukat, távol maradnak, vagy, ha elérték, megfosztatnak attól a méltóságtól, a
mely a nyilvános tanári állással jár.
A nyilvános tanárok száma korlátozott vala, t. i. latin
grammaticus 10, épen ennyi görög, rhetorikára 3 latin, 5 görög,
bölcsészeire 1, a jogtudományra kettő vala kinevezve, de ez a
szám a Justinianus idejére megszaporodott; a constitutio Omnem
nyolcz tanárhoz van czímezve, s a nyolcz közűi Theophilus és
Cratinus s még más kettő konstantinápolyi jogtanár volt, Dorotheus és Anatolius még más kettővel együtt Berytusban működött mint jogtanár. Esetleg számfelettieket is nevezhetett ki az
uralkodó.
A nyilvános tanárok állami fizetést húztak s nyilvános
auditóriumban tanítottak. A magántanítók száma a kereslettől
függött, clausus numerus nélkül.
II. A tanszék betöltése.

A tanszék betöltése a legfontosabb kérdés, mely kihat egész
nemzedékekre. A birodalmi két székvárosban, úgy látszik, a
senatus ajánlatára a császár nevezte ki a nyilvános tanárokat, a
vidéki városokban pedig, hol a császár nincs jelen, a városi

*) Cod. 11. 18. 1. . . . collectos undecunque discipulos circumferre
consueverunt.
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tanács maga véglegesen adta a nyilvános tanítási jogosítványt,
melynek érvényességéhez a tanácsvégzés egyhangúságát kívánták. A tanácsot arra figyelmezteti a császár, hogy mellőzzék a
hívatlanokat és csak a legkiválóbb férfiaknak adjanak jogosultságot, névszerint olyanoknak, a kik, mint magántanítók bebizonyították képességöket. A nyilvános tanszékek betöltésénél az
államtisztviselőktől
megkívánható
követelményeket
szem
előtt
tartották. Hogy azért gyönge emberek is juthattak tanszékhez,
következtethetjük abból, a mit Justinianus az 533. előtti oktatásról említ, pl. némelyek a tananyagból kihagyogattak, a kihagyogatott részeket elhanyagolták s csak itt-ott olvasták, hogy valamivel többet tudjanak, mint tanulatlan tanítványaik (ipsi magistri legum aliquid ex his periegere festinabatis, ut sit vobis
aliquid
amplius
discipulorum
peritia).1)
Ilyen
szemrehányás
kevés reformot előzött meg. A keserű és kemény szavak legalább
egy ideig hatással voltak. De lassanként visszatért minden
ismét a régi kerékvágásba, míg nem a glossatorok lij lelket hoztak a tanszékekre.
III. A tanárok rendszeresített illetménye.
A tanárok iránt már Hadrianus is figyelmes volt. Kóla
mondja Spartianus: omnes professores et honoravit, et divites
fecit, licet eos quaestionibus semper agitavit. Et doctores, qui
professioni sua inhabiles videbantur, ditatos honoratosque a
professione dimisit.2)
Az előkelő férfiak az auditóriumaikba bocsátott tanulni
vágyóktól nem fogadtak el díjazást. Hogy Sabinusnak díjat adtak, azt még az utóvilág számára is feljegyezték. A termelési
tényezőket nem méltányolták, a munkának díjért végzését illetlennek találták. Főleg a jogtudományt becsülték oly magasra,
hogy annak jutalom melletti közlését rossz szemmel nézték,3)
1) Constit. Omnem 5. 1.
2) Spartiani. c. 17.
3) Még Ulpianus is így szól: Dig. 50. 13. 1. §. 5. ... est rés
sanetissima civilis sapientia. quae pretio mimmario non sit sestimanda nec
dehonestanda.
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ámbár a jutalom elfogadása nem volt kisebbítő, hanem igen is
annak követelése.1)
Constantinus szakítva a régi előítéletekkel, kimondta, hogy
a tanárokat méltán és jogosan illeti a díjazás és fizetés, hogy
idejüket minél több tanuló kiképezésére gondtalanul fordíthassák.2) Nagy változás ez a felfogásban, hiszen még a Severusok alatt is az volt az előítélet, hogy a tiszteletdíjnak elfogadása
ugyan nem szégyen, de annak követelése perúton nem illendő.
Sokkal
helyesebb
közgazdasági
nézetet
vall
Constantinus.
A munka megérdemli a díjt.
A nyilvános tanárok állami tiszteletdíja, melyben Constantinus óta részesülnek, nem volt jelentéktelen. A szónoklat tanárának fizetése, melyet a kincstárból húzott: viginti quattuor
annonarum e fisco emolumenta. A grammaticus felérn i fizetést
húzott, mint a szónok, tehát csak tizenkét annonát.3) A jogtanítás II. Tlieodosius óta díjaztatik a kincstárból, kétszer annyival
mint a grammatikai. Hogy Justinianus gondolt a tanári fizetésekre, ezt bizonyítják rendeletéi. De Justinianus nem osztogatott kincseket a tanároknak. A rendes fizetést (mercedes et
salaria) megállapító rendeletet Constantinustól átvette a Codexbe,4) de másrészről a Digestákba iktatta Ulpianus ismert
szavait, hogy a jogtudomány tanítása rés sanctissima, quas
pretio numario non sit testimanda, nec delionestanda.5)
IV. A tanárok mentessége.
A tanárok, (doctores, magistri, antecessores) előjogai közé tartoztak: hogy minden személyes közmunka alól, minden terhes
közhivatalok pl. gyámság, gondnokság viselésének terhe alól fel

1)

így folytatja Ulpianus: . . . quaedam honeste accipiuntur, séd
inlioneste petuntur.
2) Cod. 10. 52. 11. Merces et salaria reddi jubemus, quo facilius
liberalibus studiis multos iustituant.
3)
A búza és kenyér mennyisége, melyet az állam természetben
adott a hivatalnokoknak és katonáknak. Idővel a hivatalnokok annonáját
pénzre változtatták át.
4) Cod. 10. 53. 6. De medicis et professoribus.
5) Dig. 50. 13, 1. §. 5.
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voltak mentve. Ez a mentesség már Vespasianus és Hadrianus
rendeletéből illette a tanárokat, mint ezt Charisius Arcadius1)
említi.
Paulus följegyezte, hogy a tanárok fuvart állítani s városi
lakliázaikban a község vendégbarátainak (hospes) szállást adni
nem kötelesek.2) A kedvezményeket szaporították a keresztény
császárok, pl. Constantinus a katonai szolgálat alól is mentesíté
őket, mint ezt a Theodosius és a Justinianus-féle Codexek is
tanúsítják.3) A régibb időben ugyan a tanárok kedvezményezése
esetében nem említették külön a jogtanárokat, de az általános
kedvezmény megszorítás nélkül adatván, a legfelsőbb oktatás
mestereit is megillette. A netaláni kétségét eloszlatja Justinianus,
midőn névszerint kiemeli a jogtanárokat (legum magistros).
Különben Theodosius4) már előbb is említé a jogtanárokat qui
in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam.
A tanárok ide-oda utazása a szorgalmi idő alatt zavarólag
hat, ezért védekezhetett a más város bírósága elébe idézett tanár
a fori praescriptióval, ne litis causa temere alio avocentur atque
distrahantur.6) A tanárok minden községi és állami adó-, teherviselés alól ki voltak véve. Mentesítették őket nem csak városi,
hanem vidéki épületeik tekintetéből is mind a polgári, mind a
katonai beszállásolástól. Tilos volt a tanárok nyugtalanítása,
sértegetése, zaklatása.6) Honorius rendeletéből7) a tanárt megillető kedvezményekre a tanár háztartásában részes családtagok
is igénynyel bírtak.
1) Dig. 50. 4. 18. §. 30. Magisfcri qui civilium munerum vacationem
habent, ne hospitem reciperent a principibus fuisse immunitatem itidulsam, et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt.
2) Dig. 50. 5. 10. §. 2. . . . Angariarum prEestatio et recipiendi
hospitis necessitas — liberalium artium professoribus iuter caetera remissum est.
3) Cod. Theod. 13. 3. és Cod. Just. 10. 52.
4) Cod. Theod. 6. 21.
5) Balduinus: De Coustantini imperatoris legibus.
6) Cod. 10. 52. 6. . . . si quis eos vexaverit psena arbitrio iudicis
pleetatur. Ezt már Constantinus rendelte 321-ben.
7) Cod. 10. 52. 11. Kelt 414-ben.
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V. A tanárok rangja.
II. Theodosius és III. Valentinianus 425-ben a görög
irodalom tanárait Helladiust és Syrianust, továbbá a latin irodalom tanárát Theophilust, aztán a bölcsészet tanárait Martimist
és Maximinust a quaestort, végül a jogtanárt Leóntiust: comes
rangra emelték (piacúit honorari codicillis comitivse ordinis
primi), úgy hogy a kormányzóságot viselt férfiak méltóságát
élvezték (eorum qui sunt ex-vicariis dignitate potiantur). Elrendeltek, hogy a nevezett tanszékek tanárai a jövőben szintén előlépnek erre a rangfokozatra, ha erkölcsös életet élnek, ha
igazolták a tanítási képességet, előadási ügyességet, értelmezési
élességet és értekezési tanúitságot s mind ezeknek alapján
annak idején a Senatus választá meg őket a nyilvános tanárságra, vagyis a fejedelmi kinevezésre ajánlotta, s már legalább
húsz évet töltöttek érdemes működésben. *)
II. Theodosiusnak idézett constitutiója értelmében a tanárok húsz évi érdemes szolgálat alapján az első osztályú comes
méltóságba lépnek és így abba a rangosztályba tartoznak, a
melybe a dioecesisek kormányzói (vicarii t. i. prsefecti prietorio)
és a dicocesis hadtestének katonai főparancsnoka (dux). A fejedelem eme kitűnő rangot a Konstantinápolyban működő azon
tanároknak biztosítá, a kik nem számfelettiek, hanem a megállapított rendes létszámba tartoznak (inter statutos connumeratos). **) De ezeket is csak úgy emelte a comes rangra, ha jó
erkölcseikkel igazolták a dicséretes életet (si laudabilem in se
probis moribus vitám esse monstraverint), továbbá ha bebizonyították, hogy értik a tanítást, szépen adnak elő, éleseszűleg
magyaráznak s a tudományos értekezésekben járatosak, végül
ha az ilyen képes és jellemes tanárt a senatus választotta meg,
a mi voltaképen csak a kinevezésre való ajánlás értelmével bír.
A közoktatás terén szerzett érdem elismerése törvény szerint
volt biztosítva, és pedig nem csak a jogtanárok, hanem a latin

*) Cod. Theod. 6. 21. 1. De professoribus, qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint eomitivam.
**) Cod. Theod. 6. 21. 1. Lásd Cuiac. ad c. 1. Cod. 12. 15.
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és görög irodalomnak és a bölcsészeinek nyilvános tanárai számára is, tehát a tanintézet rendes tanárai valamennyien elérhették ordine seninm a comes rangot.
Ezt a rendeletet, melyben a tanári állást II. Theodosius
kitüntette, Justinianus is érvényben hagyta,*) és pedig minthogy
általános szabályul van a Codexben, tehát nemcsak a konstantinápolyi, hanem a többi állami főiskola rendes tanáraira is kiterjedt. Ennek következtében Justinianus, a constitutio Omnem
kezdetén megadja a jogtanároknak is az őket megillető «illustris
vir» czímezést,**) kivéve Salaminiust, a ki hihetőleg még pályája
kezdetén áll, talán nem rég kinevezve, mint iunior nem szolgált
húsz évet s így ő még csak vir disertissimus. Az illustris vir
czímezés illette az első rangosztálybeli tisztviselőket, pl. a négy
kormányzót (prasfectus praetorio), az igazságügyministert (quaestor sacri palatii), a pénzügyministert (comes sacrarum largitionum és rerum privatarum), a hadsereg főparancsnokait (magistri
militum), az udvari főméltóságok viselőit (dignitates palatinie)
pl. a főkamarást (pnepositus sacri cubiculi), a föudvarnagyot
(magister officiorum), testőrparancsnokot (comes domesticorum).
A kormányzókat és a hadsereg főparancsnokait: parens, a
föudvarnagyot s a pénzügyministert fráter, a többi első rangú
főtisztviselőt amicus megszólítással tüntette ki az uralkodó.
A fentebbiekből látható, hogy a jogtanári működés akkor
magas tiszti rangfokozatra vezetett. Illustris czím, comes palatii
rang és méltóság (comitiva dignitas) járt a jogtanári állással húsz
év jutalmául. A kezdet szerény lehetett, de a tanári érdem és
kitűnőség, melyet húsz év igazol, úgy meghozta az elismerést,
mint a papi, katonai vagy tisztviselői pálya.
A jogtanári állás magas méltóságának megfelel az, hogy az
Omnem kezdetű constitutio egyenesen és közvetlenül a jogtaná*) Cod. 12. 15. 1, — Cod. 12. 14. 1.
**) Const. Omnem. Imperator Csesar Flavius Iustinianus, Alamannicus, Gottliicus, Francicus, Germanicus, Anticus, Alanieus, Vandalicus,
Africanus, pius, felix, inclytus, victor ac triumphator, semper Augustus,
Theophilo, Dorotheo, Theodoro, Isidoro, et Anatolio, et Tliallelaeo, et
Cratino, viris illustribus, antecessoribus, et Salaminio, viro disertissimo,
antecessori, salutem.
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rokhoz van intézve, névszerint Theophilus, Dorotheus, Theodorus, Isidorus, Anatolius, Thallelaeus, Cratiuus és Salaminius
tanárokhoz, tehát négy fővárosihoz és négy berytusihoz. Ilyen
közvetlen megszólításban az uralkodó részéről nálunk csak a
ministerek részesülnek. A jogtanárokhoz nemcsak királyi, hanem
ministeri rendeletek sem intéztetnek, sőt nem csak a jogtanárokhoz, hanem a jogi karokhoz sem intézteinek közvetlenül királyi
vagy ministeri rendeletek, hanem csak a Tanácshoz. Akarókhoz
csak a Tanács beszél.
Midőn Justinianus közvetlenül a tanférfiakhoz intézi szavait, arra enged következtetnünk, hogy ezek nem képeztek testületet (Universitas), nem voltak karilag szervezkedve, hanem
egyénenként működtek, mint a művészek.
A közvetlen megszólítással kitüntetett tanárok közt első
helyen áll Theophilus és Dorotheus.
Theophilus Konstantinápolyból. Részt vesz az Institutiók
szerkesztésében, továbbá a Codex készítésében.1) A megbízottak
közt olvassuk Theophilum virum clarissimum, comitem sacri
nostri consistorii et iuris in hac alma űrbe doctorem. Eme nagy
méltóságok mellett irodalmi tevékenységet is fejtett ki.2) 0 készíté
az Institutiók görög átiratát, de a bevezetés (proémium) hihetőleg nem az ő fordítása; későbbi mű, melyben Theopliilust is
dicséri,
valószínűleg
valamelyik
tanítványa.
A
tárgyaltakat
ismétli, az ríj tárgyra való áttérést előkészíti, a már kifejtett
igazságokra utal. A Digestákhoz indexet készített, legalább a
három évi tananyaghoz.
Dorotheus Berytusból: az Institutiók szerkesztésében Theophilussal együtt részt vett; ezért nevezi Justinianus e két jogtanárt «facundissimos antecessores» jelzővel,3) továbbá: dicséri

1) Const. De novo Códice faciendo. §. 1.
2)
Az Institutiók görög paraplirasisának készítője (533—535) gyanánt említik őt már a hatodik század vége felé.
3)
Const. Regiam maiestatem. §. 3. Quumque hoc Deo propitio
peractum est, Triboniano, viro magnifico, magistro et exqusestore sacri
palatii nostri, nec non Theophilo et Dorotheo, viris illustribus, antecessoribus (quorum omnium solertiam et legum scientiam et circa nostras
iussiones fidem iám ex multis rerum argumentis accepimus) convocatis,
specialiter mandavimus, ut nostra auctoritate nostrisque suasionibus com-
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mind a kettőt az Institutiok készítéséért. A Digesták készítésében
is részt vett, feltehető róla, hogy a Justinianus előtti forrásokat
is jól ismerte.
A nevezettek után Izidorus és Anatolius neve jön. Ezeket
követi Thallelaeus. Átdolgozta a Codexet. Emlegeti azokat, a
kik a Codexet átdolgozták, s említi a változtatásokat is, melyeket
a Codex második kiadásának készítésénél eszközöltek.
A constantinápolyi tanár Gratinus és a berytusi tanár Salaminius zárja be a névsort. A Justinianus utáni időkben híres jogtanár volt:
Stephanus a berytusi iskolának tanára, de azért a konstantinápolyi
jogtanárnak,
Theophilusnak,
Digesta-indexét
fogadta
alapul a saját indexének kidolgozásánál, mely a Digesták 36 első
könyvére terjedt. De az institutiókat nem Theophiluséból, hanem
vág)- egy még rövidebből idézi Stephanus, vagy az eredetiből,
vagy saját átdolgozásából.
A bizantinus jogtudomány majdnem kizárólag a Justinianusi gyűjteményeken indult, mintha korábbi jogforrások nem is
léteztek volna. Stephanus talán félszázaddal működött a Digesták kihirdetése után. Így aligha ismerte a Justinianus előtti jognak forrásait. Az iskolákban fenmaradt némi hagyományok
azonban előtte sem lehettek ismeretlenek.
A két iskolának viszonya, a jogtudósok érintkezése, a tudományok közlése kétségtelen. A kapcsolatot szilárddá az, hogy
berytusi tanárokat is hívott Justinianus a codificatióhoz.

ponant Institutiones; ut liceat vobis prima legum cunabula, non ab
antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore appetere, et tam
aures quam animae vestrse niliil inutile niliilque perperam positum, sed
quod in ipsis rerum obtinet argumentis, aecipiant: et quod priore tempore vix post quadriennium prioribus contingebat, ut tune constitutiones
imperatorias legerent, hoc vos a primordio ingrediamini, digni tanto
lionore tantaque reperti felicítate, ut et initium vobis et finis legum
eruditionis a voce principali proeedat.
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HATODIK FEJEZET.
Tananyag a constitutio Omnem előtt és szerint.
I. III-ik Valentinianus rendelkezése.

Az iskolák állami berendezése következtében hivatalosan
meghatároztatott a végzendő tananyag is. III. Valentinianus az
idézési
törvénynyel
megszorította
a
használható
auctorokat.
A remekjogi irodalom nagy kincstárából, melyből még Tribonianus is ismert két ezer könyvet s három millió sort, csak
hat könyvet (volumina) tanítottak, a többi könyvek kimentek a
gyakorlatból
és
hozzáférintetlenebbekké
váltak
(ceteris
iám
desuetis, iam omnibus inviis). A használt hat könyv (sex volumina) a következő volt:
1. Az első évben tanulták a) Gaius művét Institutionum
libri quatuor és b) Libri singuläres, melyek a következőket
tartalmazták: a)Bes uxoria. b) Tutela. c) Testamentum. d) Legatum. De még eme négy főkérdését se tárgyalták kimerítően,
hanem kihagyogatásokkal, az alatt az ürügy alatt, hogy mellőzni
kell a feleslegeseket. Nem tárgyalták ezeket összefüggőleg, hanem
mint külön-külön darabokat, nem az edictum perpetuum sorrendjében,
hanem
esetleges
egymásutánban,
az
elavultat
nem különítették el az élőtől, a hasznavehetőt a hasznavehetetlentől.
2. A második évben adták elő a) az edictum perpetuumnak,
illetőleg
Ulpianus
ad
Edictum
commentárjának
első
részét (prima pars legurn), kivéve belőle nehány titulust, mert
hiszen rendellenes lett volna az Institutiók után más valamit
olvasni, mint a mi az edictum-commentár elején áll és arra a
helyre tartozik. Ennek előadásánál a folytonos összefüggésre
nem néztek, hanem darabonként kerültek a tárgyak szőnyegre,
arra sem néztek, hogy mi a hasznavehető, b) Tárgyalásra került
még a második évben az Edictumhoz írt commentárból vagy az
a rész, mely a bíróságokról szól (de iudiciis), de ez is összefüg-
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gés nélkül és hasznavehetőségre nem ügyelve; vagy pedig az a
rész, mely a dolgokról szól (de rebus). Ez a két rész, melyről Justinianus úgy beszél, mint utrumque volumenről, felváltva adatott
elő, egyik évben ez, másikban amaz, holott az Edictum többi
része, mintha a tanításra alkalmatlan lett volna, nem adatott elő.
3. A harmadik évben tanulták a) az Edictumból vagy b) de
iudiciis vagy c) de rebus részt, t. i. azt, a mit a második évben
nem olvastak, továbbá kézbe kapták b) Papinianus Responsumait.
A Papinianus véleményeinek gyűjteményéből, mely tizenkilencz
könyvre oszlott, csak nyolcz könyvet tanultak, sőt ezt se egész
kiterjedésében, hanem a gazdag tartalmú könyvekből sovány
kivonatot, úgy hogy a tudományszomj kielégítetlen maradt,
vagy nem is érezték a tudományszomjat? Ennél egyebet nem
adtak elő a tanárok. Ezért mondja Justinianus, hogy hat művet
(sex volumina) adtak elő.*) Az előadások hallgatásával töltött
három évből mindenikre jutott két mű, mit a tanárok fejtegettek.
*) Const. Omnem. §. 1. Et antea quidem, quemadmodum et vestra
seit prudentia, ex tanta legum multitudine, quæ in librorum quidem duó
millia, versuum autem tricies centena extendebatur, nihil aliud, nisi sex
tantummodo libros, et ipsos confusos et iura utilia in se perraro habentes, a voce magistra studiosi accipiebant, ceteris iam desuetis, iam omnibus inviis. In bis autem sex libris Gaii nostri Institutiones et libri
singulares quatuor, primus de illa vetere re uxoria, secundus de tutelis,
et tertius nec non quartus de testamentis et legatis connumerabantur;
quos nec totos per consequeutias accipiebant, sed multas partes eorum
quasi supervacuas præteribant. Et primi an ni hoc opus legentibus tradebatur non secundum Edicti perpetui ordinationem, sed passim et quasi
per saturam collectum, et utile cum inutilibus mixtum, maxima parte
inutilibus deputata. In secundo autem anno præpostera ordinatione habita, prima pars legum iis tradebatur, quibusdam certis titulis ab ea
exceptis; quum erat enorme post Institutiones aliud legere, quam quod
in legibus et primum positum est, et istam nuncupationem meruerit.
Post eorum vero lectionem, ñeque illám continuam, sed particularem et
ex magna parte inutilem constitutam, tituli alii iis tradebantur tarn ex
ilia parte legum, quæ de iudiciis nuncupatur, et ipsis non continuam,
sed raram utilium recitationem præbentibus, quasi cetera toto volumine
inutili constituto, quam ex ilia, quæ de rebus appellatur, septem libris
semotis et in his multis partibus legentibus inviis, utpote non idoneis
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4. A negyed éviek tanári előadás nélkül, csupán magokban
olvasták,
betanulták
és
felmondogatták
Paulus
Eesponsorum
Libri czímű művét (Pauliana responsa per semet ipsos recitabant), de ezt a művet se tanulmányozták egész kiterjedésében, hanem az akkori általános rossz szokás szerint, következetlen kihagyásokkal.
A feljegyzésekből látható, hogy főkép négy remekjogász foglalkodtatta a tanulókat: az első évieket Gaius; a másod évieket
Ulpianus; a harmad évieket Papinianus; a negyed évieket Paulus.
5. Az ötödik év foglalkozása is tisztán magántaniilásban
állott, hihetőleg a Codex Theodosianus megértése volt a czél,
melyre törekedtek, de az ellenőrzést nem az iskola, hanem az
élet gyakorolta.
Az öt évi tanfolyam szellemi tápláléka igen kivonatos volt.
A tanuló a ius és lex nagy készletéből alig tanúit hatvanezer
sort, tehát körülbelül egy harmadrészét annak, a mi a Digestákba
került, holott a többi rész ismeretlenül maradt, legfölebb egyegy ritka eset alkalmából lapoztak imitt-amott a bírák, és a
tanárok, hogy még is valamivel többet tudjanak, mint tanítványaik,
mint
ezt
gúnyosan
mondja
Justinianus.*)
ñeque aptissimis ad eruditionem constitivtis. In teitio autem anno quod
ex utroque volumine, id est de rebus vel de iudiciis, iu secundo anno
non erat traditum, accipiebant secundum vicissitudinem utriusque voluminis, et ad sublimissimum Papinianum eiusque Responsa iter iis aperiebatur. Et ex preedicta Responsorum consummatione, quse décimo et
nono
libro
concludebatur,
octo
tantummodo
libros
accipiebant;
nec
eorurn totum corpus iis tradebatur, sed pauca ex multis, et brevissima
ex amplissimis, ut adliuc sitientes ab iis recederent.
*) Const. Omnem. His igitur solis a professoribus traditis, Pauliana
Responsa per semetipsos recitabant, ñeque lisec in solidum, sed per imperfectum et iam quodammodo male consuetum inconsequentise cursum.
Et hie erat in quartum annum omnis antiquse prudentise finis, ut, (si)
quis ea, quas l'ecitabant, enumerare mallet, computatione habita invenilet, ex tarn immensa legum multitudine vix versuum sexaginta millia
eos suae notionis perlegere, omnibus aliis deviis et incognitis constitutis,
et tunc tantummodo ex aliqua minima parte recitandis, quoties vel
iudiciorum usus hoc fieri coégerit, vel ipsi magistri legum aliquid ex his
perlegere festinabatis, ut sit vobis aliquid amplius discipulorum peritia.
Et heec quidem fuerant antiques eruditionis monumenta, secundum quod
et vestro testimonio confirmatur.

31
Az ötödik század második fele óta, úgy mint az előtt is,
az volt a gyakorlat, hogy a jogtanuló a tanárok egyikéhez
vagy másikához csatlakozott, és ettől tanulta az összes tananyagot. E szerint tehát a tanárok közt nem volt meg a szakrendszer, hanem mindenik tanár minden jogi tárgyat tanított a
hallgatójának, és ezt az egész tanfolyamon át vezette s a feladatnak minden részét tanította neki. A tanulói előmenetelt és
szorgalmat nem az iskola, hanem a tanár maga igazolta. Erre
mutat Leo rendelete (400), mely szerint az ügyvédek közé felavatandó jelöltek igazolni tartoztak jogi képzettségöket, kiki
saját tanárának jegyzőkönyvbe veendő és esküvel erősítendő
tanuságtételével.1) Ily értelemben szól Stephanus a maga tanáráról.2) A fentebbiek szerint nem volt a tanárok közt munkafelosztás, hanem mindenki vállalkozott az egész oktatási anyag
tanítására. Ellenben a tanulók számára biztosítva volt a választási
szabadság, mely szerint kiki csatlakozhatott az együk vagy
másik rendes tanárhoz.
II. Justinianus rendelkezése.
Az öt évi tanfolyamnak munkaprogrammját Justinianus a
maga három művére való tekintettel állapította meg, a jogtanárokhoz intézett Omnem reipublicae kezdetű rendeletében,3) mely
az akkori nyolcz jogtanárnak és az azután kinevezendőknek
tudtára adta, melyik évfolyambeliek számára mit adjanak elő
(quid et in quibus temporibus tradi necessarium studiosis credimus).
1)

Cod. 2. 7. 11. Iuris peritos et iam doctores eorum (t. i. a kik az
ügyvédi karba akarnak lépni) iubemus iuratos sub gestorum testifieatione
depromere, esse emu — peritia iuris instructum. A Basilikákban is (ed.
Heimb. I., p. 345)
van kiemelve, tellát nem a tanártestület, vagy annak elnöksége, rectoratusa, hanem a tanár, a kitől tanult,
maga ő
, mint a Basilikák jegyzetében is hangsúlyozták, adta a képesítő bizonyítékot. A kitől tanúit, attól kapott képesítő tanúsítványt.
2) Basil. ed. Heimb. II., p. 627. . . .

.
Const. Omnem. pr. . . . nostris regulis observatis, inclytam viam
erudítionis legitimae possint ambulare.
3)
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A coustitutio Omnem tehát azt, hogy mit tanítsanak, és hogy
a tanévekre az anyagot mikép oszszák be, állandóan meghatározta
a jövő nemzedékre nézve is. A tanügy terén bizonyos higgadt,
nyugodt bevégzettség kevésbbé veszélyes, mint a folytonos
experimentálás, de a megrögzött maradiságra nem kárhoztatható az utónemzedék. Ezzel nem gondolt Justinianus.
Justinianus minden fölöslegest, elavultat mellőzni kívánt,
hogy a jogi első oktatás ne ódon mesékkel kezdődjék, hanem
tételes fejedelmi rendelettel, melyben «nihil inutile, nihilque
perperam positum». Csak az a kérdés, hogy mi a fölösleges, mi
az elavult? Justinianus emberei bíráló gondolkodás nélkül azt
hitték, hogy a régiségek tanítása fölösleges, hogy a jognak múltja
elavult. Ily értelemben okoskodva, egyebet, mint a ma kötelező
szabályokat nem kellene tanítani. De hát a ma a tegnapnak
utódja. A mai szabály nem érthető a tegnapi nélkül. Ezért a
tudomány-egyetemeken mindig tanítottak, mi is tanítunk, jövőben is fognak tanítani «elavult» dolgokat is. Némely «elavult»
dolog ismerete nélkül nem lehet érteni a forrásoknak el nem
avúlt részeit se. A mívelődéstörténeti vívmányok a múltból
származnak. A múltak megvetni megvetik a múltaktól szentesített és ma élő igazságokat is. Történelmi és bölcseleti, ethikai
és gazdasági ismeretek nélkül nincs jogtudománV. Ennek hiányában a bíró nem képes a jogi világos deductióra és topikára,
az ügyvéd csak iparos, kit nem lelkesít semmi nemes eszményiség, a tisztviselő képtelen a bonyolult gazdasági élet kormányzatára.
A nyilvános előadásokon Justinianus szerint bevégzendő
tananyag soknak éjjen nem mondható. Az Institutiókat és a
Digestákból a 36 első könyvet tűzte ki Justinianus a három évi
nyilvános jogi leczkék tárgyává.*) Elegendő feladat ez a tanároknak a fejtegetésre.
*) Omnem reipublicse nostrse sanctionem iam esse purgatam et
compositam tarn in quatuor libvis Institutionum seu elementorum, quam
in quinquaginta Digestorum seu Panclectarum, nee non in duodecim
Imperialium
Constitutionum,
quis
amplius
quam
vos
cognoscit?
Et
omnia quidem, quae oportuerat et ab initio mandare, et post omnium
consummationem, factum libenter admittentes, defiuire, iam per nostras
orationes tarn Graeea lingua, quam Romauorum, quas aeternas fieri opta-
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Igaza van a császárnak, hogy az ő Codexe és Digestái terjedelmeik és tárgysorozatuk következtében nem kezdőknek való
tankönyvek,
bevezető
előismeretek
nélkül
nem
tanúlmányozliatók sikerrel.
1. Institutiókkal indul meg a tanítás, bőgj- a jogtudomány
első alapvonalait rövid vázlatban és áttekintésben elsajátíthassa
a
kezdő
tanuló.
Justinianus
Institutiói
azonban,
melyeket
Tribonianus elnöklete alatt Theophilus és Dorotheus tanárok a
régi legjobb institutiókból állítottak össze, nem csak tankönyv,
hanem egyúttal törvénykönyv is.*) Az Institutiók használatát
bővebben megokolta Justinianus.**) Az egyszerűbb és könnyebb
után következhetik a nehezebb.
mus, explícita sunt. Sed quuín vos et omnes postea professores legitim¡e
scientiie constituios etiam hoc oportuerat scire, quid et in quibus temporibus tradi necessarium studiosis credimus, ut ex hoc optimi atque
eruditissimi efficiantur, ideo pisesentem divinam orationem ad vos pracipue
faciendam
existimamus,
quatenus
tam
prudentia
vestra,
quam
ceteri antecessores, qui eandem artem in omne sevuin exercere maluerint,
nostris
regulis
observatis,
inclytam
viam
eruditionis
legitim*
possint
ambulare. Itaque dubio procul quidem est, necesse esse Institutiones in
omnibus studiis primum sibi vindicare locum, utpote prima vestigia
cuiusque scientise mediocriter tradentes; ex libris autem quinquaginta
nostrorum Digestorum sex et triginta tantummodo sufficere tam ad
vestram expositionem, quam ad iuventutis eruditionem iudicamus. Sed
ordinem eorum et tramites, per quos ambulandum est, manifestare
tempestivum nobis esse videtur, et vos in memoriam quidem eorum,
quse antea tradebatis, redigere; ostendere autem novelise nostras compositionis tam utilitatem, quam témpora, ut nihil huiusmodi artis relinquatur incognitum.
*) Const. Reg. Mai. §. 3.... mandavimus, ut nostra auctoritate nostrisque suasionibus componant Institutiones; ut liceat vobis prima legum
cunabula, non ab antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore
appetere, et tam aures quam animae vestrae nihil inutile nihilque perperam positura, sed quod in ipsis rerum obtinet argumentis, accipiant;
et quod priore tempore vix post quadriennium prioribus contingebat, ut
tune constitutiones imperatorias legerent, hoc vos a primordio Ingrediamini, digni tanto lionore tantaque reperti felicitate, ut et initium vobis
et finis legum eruditionis a voce principiali procedat.
**) Const. Omn. §. 2. His igitur generaliter cognitis et incipientibus
nobis exponere iura populi Romani, ita videntur posse tradi corninodissime, si primo levi ac simplici via, post deinde diligentissima atque
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Az Institutiókat az első tanév kezdő hónapjaiban betanulva,
az évnek hátralevő hónapjaiban áttérnek a Digesták első részére
(
), melylyel az első tanévet befejezik.
Az első éviekre azelőtt a «dupondii» vagy «pupilli» gúnynév ragadt. A tanulatlan novitiusokról ezt is mondták: diobolares (két obolusért eladók), és «pennales» (szárnypróbálgatók).
A frivol vág}- csufolódó jelző helyett Justinianus a maga nevét
adta nekik. Justinianeos novos nuncupari.*)
2. A másod évben, megmarad az edictales név, hallgatandó
a Digestákból a második rész (de iudiciis) hét könyve (5-től
12-ig), vagy a harmadik rész (de rebus) nyolez könyve (12-től
20-ig). Felváltva került felolvasásra ez a két rész, úgy hogy a ki
másod éves korában tanúit de iudiciis, az a harmadik évben
tanúit: de rebus. Mindenik azt hallgatta, a mi akkor épen előadatott, de akár az egyik, akár a másik tárgyaltatik, tárgyalni
kell a szöveget egész kiterjedésében és sorban, mert itt nincs
exactissima interpretatione sir gúla tradantur. Alioquin, si statim ab
initio rüdem adhuc et infirmum animum studiosi multitudine ac varietate
rerum
oneraverimus,
duorum
alteram,
aut
desertorem
studiorum
efficiemus, aut cum magno laboré ejus, síepe etiam cum diffldentia,
quae plerumque iuvenes avertit, serius ad id perducemus, ad quod leviore
via ductus sine magno laboré et sine uila diffldentia maturius perduci
potuisset.
*) Const. Omnem. §. 2. . . . Et primo quidem anno nostras hauriant Institutiones, ex omni psene veterum Institutionem corpore elimatas, et ab omnibus turbidis fontibus in unum liquidum stagnum conrivatas tarn per Tribonianum, virum magnificum, magistram et exquaestore
sacri palatii nostri et exconsule, quam duos e vobis, id est Tbeophilum
et Dorotheum, facundissimos antecessores. In reliquam verő anni partem
secundum
optimam
consequentiam
primam
legum
partem
iis
tradi
sancimus, quae Graeco vocabulo ^püTa nuncupatur, qua nihil est anterius,
quia quod primum est, aliud ante se habere non potest; et hrec iis exordium et finem eruditionis primi anni esse decernimus. Cuius auditores
non volumus vetere tarn frivolo, quam ridiculo cognomine Dupondios
appellari, sed Iustinianos novos nuncupari, et hoc in omne futurum
aevum obtinere censemus, ut hi, qui rudes adhuc legitimae scientist
adspirent, et scita prioris anni accipere maluerint, nostrum nomen
mereant, quia illico tradendum iis est primum volumen, quod nobis
emanavit
auctoribus;
antea
enim
dignum
antiqua
confusione
legum
cognomen habebant, quum autem leges iam elare et dilucide animis
eorum tradendae erant. necesse erat eos et cognomine mutato, fulgere.
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semmi elavult, vagy használhatatlan (omnia nova pulchritudine
sunt decorata, nullo inutili, nullo desueto in his penitus inveniendo). A mondott főcollegium mellett (de iudiciis vagy de
rebus) köteles még a tanár a Digesták negyedik részéből ( Umbilicus) és ötödik részéből (de testamentis), vagyis a Digesták
23—36-ik könyveiből négy gyakorlati fontosságú könyvet előadni mint speciálcollegiumot, névszerint de dotibus, de tutelis,
de testamentis és de legatis et fideicommissis. Ezekről a kérdésekről a Digestákban több könyv is szól, de csak négyet lehet és
kell előadni és betanulni a másodévieknek, a többi marad
későbbre.*)
3. Korszakot alkotott a harmadik év a tanfolyam menetén.
Két évi előtanulmány után érettekké váltak az ifjak a Papinianus műveinek tanúlására. A korszakot alkotó fordulatot fényesen megünnepelték, mely ünnep abban állott, hogy a tanév
kezdetén, előre kijelölt alkalmas helyen és időben, összegyűltek
a harmadévi tanulók s Papinianus emlékét fölelevenítették,
erényeit, jellemét magasztalták, iratainak belbecsét s jelentőségét méltányolták; igen helyes, hogy a jogi iskola adjon alkalmat a tanulóknak a társas szórakozásra és társas szellem
ébresztésére. És így a Papinianus ünnep socialis jelentőséggel

*) Constit. Omnen. §. 3. In secundo autem anno, per quera ex
Edicto iis nomen antea positum et a nobis probatur, vel de iudiciis
libros septem, vel de rebus octo accipere eos sancimus, secundum quod
temporis
vicissitudo
induisent,
quam
intactam
observan
præcipimus.
Sed eosdem libros de iudiciis vel de rebus totos et per suam consequentiam aecipiant, nullo penitus ex liis derelicto, quia omnia nova pulchritudine sunt decorata, nullo inutili, nullo desueto in bis penitus inveniendo.
Alterutri autem eorundem volumini, id est de iudiciis vel de rebus,
adiungi in secundi anni audientiam volumus quatuor libros singulares,
quos
ex
omni
compositione
quatuordecim
librorum
exeerpsimus;
ex
collectione quidem tripertiti voluminis, quod pro dotibus composuimus,
uno libro excerpto; ex duobus autem de tutelis et curationibus uno; et
ex gemino volumine de lestamentis uno; et ex septem libris de legatis
et fideicommissis, et quæ circa ea sunt, simili modo uno tantum libro.
Hos igitur quatuor libros, qui in primordiis singulaium memoratarum
compositionum positi sunt, tantummodo a vobis iis tradi sancimus, ceteris decern oportuno tempori conservandis, quia ñeque possibile est,
ñeque anni secundi tempus sufficit ad istoium quatuordecim librorum
magistra voce iis tradendorum recitationem.
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is bírt. A közös étkezés, az emlék-serleg ürítése, alkalmúl szolgált arra is, hogy a jó társasági hagyományt, az illemet, a társalgási formát s finomságot, az összetartozandóság érzetét fentartsák és terjeszszék. Az emlékezetes ünnep megölése és a
Papinianistae név viselhetése buzdítá a tanulókat. Unnepies
emelkedett hangulatban fogtak a Papianus müveinek, illetőleg a most úgynevezett Antipapinianus (Dig. 20., 21., 22. könyv)
tanúlásához, melyet megelőzőleg a harmadik év kezdetén előadandó vagy de iudiciis vagy de rebus t. i. az a rész, a melyiket
a második évben nem hallgathattak. Ezután jött a voltaképeni feladat a Digesták 20., 21. és 22-ik könyve, mely három könyvről
azt mondja Justinianus, hogy a legnagyobb ügyességgel (bellissima machinatione) léptette a Papinianus müveinek eddig használt szövege helyébe. Azt is kiemeli, hogy a mi eddig átvehető
volt a Papinianus irataiból, azt mind a titulusok elejére illesztette. Azonban mégis csak 12 töredék van Papinianustól a
20-ik könyvben. Minden tisztelet és kegyelet mellett is sok
közbeszúrást és csonkítást szenvedett Papinianus munkája, mely
az előtt egész kiterjedésében összefüggő, teljes szövegben feküdt a bírák asztalán, most már a bírák és ügyvédek nem
hivatkozhatván másra, mint a Digestákban foglalt töredékekre,
ezeket meg kellett tanulni, de az összefüggő teljes szövegű
művekre többé senki se gondolt. Azt a három könyvet (tripartitam legum singularium dispositionem) melegen ajánlja a
tanúlóknak Justinianus.*)
*) Const. Omnem. §. 4. Tertii insuper anni doctrina talem ordinem
sortiatur, ut sive libros de iudiciis, sive de rebus secundum vices legere
iis sors tulerit, concurrat iis tripertita legum singularium dispositio, et
in primis liber singularis ad hypothecariam formulám, quem oportuno
loco, in quo de liypothecis loquimur, posuimus; ut quum semula sit
pignoraticiis actionibus, quae in libris de rebus positse sunt, non abhor reat eorum vicinitatem, quum circa easdem res ambabus paene idem
stúdium est. Et post eundem librum singularem alius liber similiter iis
aperiatur, quem ad Edictum aedilium, et de redhibitoria actione, et de
evictionibus, nec non dupla stipulatione composuimus; quum enim quae
pro emtionibus et venditionibus legibus cauta sunt, in libris de rebus
prsefulgent, hac autem omnes, quas diximus, defmitiones in ultima parte
prioris Edicti fuerant positae, necessario eas in anteriorem locum traustulimus, ne a venditionibus, quarum quasi ministrse sunt, vicinitate
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4.

A negyedéviek megtarthatták a szokásos görög nevet
vagyis megfejtők (solutores legis).1) Paulus Responsumai
helyett azonban olvasgatni kötelesek a Digesták 33—3G. könyvei
közül azt a tíz könyvet, a melyet a második évben még nem
tanultak, t. i. a Dig. 34; Dig. 35; Dig. 37; Dig. 39; Dig.
31—36. könyveit.2)
Így a négy év alatt a Digesták ötven könyvéből az első öt
részt (pars) képező 36 könyvet bevégezték. Ez őket, mint Justinianus

mondja,

képesíti

minden

jogügylet

megbírálására.3)

ulterius devagentur. Et hős trés libros cum acutissimi Papiniani lectione
tradendos posuimus, quorum volumina in tertio anno studiosi recitabant,
non ex omni eorum corpore, séd sparsbn pauca ex multis et in hac
parte accipientes. Vobis autem ipse pulcherrimus Papinianus non solum
ex Eesponsis, quae in decem et novem libros composita fuerant, séd
etiam ex libris septern et triginta Quaestionnm, et gemino volumine
Definitionnm, nec non de adulteriis, et pame omni eius expositione in
omni
nostrorum
Digestorum
ordinatione
prsefulgens,
propriis
partibus
prseclarus, sui recitationem príebebit. Ne autem tertii anni auditores,
quos Papinianistas vocant, nornen et festivitatem eius amittere videantur,
ipse iterum in tertium annum per bellissimam macbinationem introductus est; librum enim hypothecariie ex primordiis plenum eiusdem
maximi Papiniani fecimus lectione, ut et nőmén ex eo habeant et Papinianistse vocentur, et eius reminiscentes et laetificentur et festum diem,
quem, quum primum leges eius aceipiebant, celebi’are solebant, peragant,
et maneat viri sublimissimi praefectorii Papiniani et per hoc in setemum
memória, bocque termino tertii anni doctrina concludatur.
1) Ilyen értelmű jelzőt már Iuvenalis is használt. Sat. 8. 50. A megfejtés nem csak a törvényre vonatkozik, hanem a jogesetekre is; ezeket
is megoldják az előbb végzett tanulmányaik alapján. Alciatus úgy tekinti
őket, mint Baecalaureos.
2)
Const. Omneni. reip. §. 5. Sed quia solitum est anni quarti
studiosos Graeeo et consueto quodam vocabulo
; (solutores) appellari,
habeant quidem, si maluerint, hoc cognomen; pro Eesponsis autem prudentissimi Pauli, quse antea ex libris viginti tribus vix in decem et octo
recitabant, per iám expositam confusionem eos legentes, decem libros
singulares, qui ex quatuordecim, quos antea enumeravimus, supersunt,
studeant lectitare, multo maioris et amplioris prudenti ex iis thesaurum
consecuturi, quam quem ex Paulianis habebant Eesponsis. Et ita omnis
ordo librorum singularium a nobis compositus et in decem et septem
libros partitus eorum animis imponetur, quem in duabus Digestorum
partibus posuimus, id est quarta et quinta.
3) Const. Omn. §. 5. . . . quod iám primis verbis Orationis nostrse
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A Digesták két utolsó része (pars VI. és VII.), mely tizennégy könyvet foglal magában (Dig. 37-—50.), magánszorgalmi
tárgyúi ajánltatik a tanulók figyelmébe, hogy annak tudását
igazolhassák a gyakorlatban (bene legere et in iudiciis ostendere).
5. Az ötödéviek hagyományos neve
, azaz legum
prsesolutores. Előre haladt tanulmányaik alapján többet tudnak,
mint a Xütai, ezért mondták rólok, hogy
. Alciatus
szerint olyanok ezek, mint a Licentiati. Magán úton kezdték
tanúlni a Codex Justinianeust. Ez vala a végczél. Ihec sola
scientia habét finem mirabilem in pruesenti tempore nobis sortita, mond Justinianus. Kell, hogy az ötödéviek necsak olvassák,
hanem érteni is megtanúlják a Codexet. Ez tetőzi he a jogismereteket, mert a többi tudományok ugyan végtelenek, de Justinianus törvényeinek tanúlásánál öt évi szorgalommal czélt lehet
érni.*) Látszik, hogy csak törvénytudókra gondol Justinianus, a
történelmi és bölcseleti elemekkel munkálkodó
jogtudomány,
mely végtelen tért nyit a búvárkodó előtt, nem vonzotta a VI-ik
század legistáit.
Voltaképen három év volt a kötött tanmenet, hol a tárgyalt
részekre nézve a változatosság a tanárnak s nem a tanulónak
tetszésétől függött. A következő két évben a tanuló tehetett
némi változtatást. Olyan a milyen rendszeresség volt legalább az
első évi tanfolyamban, míg az Institutiókat tanulták, de azután
az isolált jogtételek s véleményezések rengetegébe kerültek;
azonban épen itt szemlélhették az esetek sajátszerűségeit és az
alkalmazási technikát. Definitiót nem sokat tanultak. Nem azt
tanulták, hogy mi a szerződés, mi a szolgalom fogalma, hanem
posuimus, verum inventatur, ut ex triginta sex librorum recitatione
fiant iuvenes perfecti, et ad omne opus legitimum instructi, et nostro
tempore non indigni; duabus aliis partibus, id est sexta et septima
nostrorum Digestorum, quae in quatuordecim libros compositae sunt,
ibidem appositis ut possint postea eos et legere, et in iudiciis ostendere.
*) Const. Omnem. §. 5. Quibus si bene sese imbuerint, et in quinti
anui,
quo
prolytoe
nuncupantur,
metas
Constitutionum Codicem
tam
legere, quam subtiliter intelligere studeant; nihil iis legitimje scientiae
deerit, sed omnem ab initio usque ad finem suis animis amplectantur,
et, quod poene in alia nulla evenit arte, quum, etsi vilissimoe sint, omnes
tamen infinitse sunt, hoec sola scientia licbeat finem mirabilem in proesenti tempore a nobis sortita.
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hányféle? A fogalom-meghatározásokat
angol jogtudósok, mint kerülték a rómaiak.

ép

úgy

kerülik

ma

az

III. Tanterv.
Az Institutiók akkori tanítása épen nem hasonlít a miénkhez, a kik az Institutiókat is a modern rendszerben tárgyaljuk.
A szöveget commentálták, interpretálták, de nem volt tudományos rendszerbe foglalás. Az angol és franczia romanisták a
római jogot még ma is az Institutiók rendszerében adják elő,
minek következtében ott sok érdekes kérdést nem tárgyalhatnak,
némelyeket pedig erőltetve szúrnak közbe. Azt a rendszert
követték a renaissance hatása alatt készült jogi művek nálunk
is, a művelt nyugoton is. Ebből magyarázható, hogy pl. Blackstone angol jogtudományi író, az Institutiók tárgysorozatában
dolgozva, ott tárgyalja a királyt, a parlamentet, a hol az apai
hatalmat s gyámságot.
A most előadottakból kétségtelen, hogy a tanulók a Justinianus műveiből nem válogathatták ki az őket érdeklő részeket,
specialitásokat. Szakszerű külön irányt nem követhetett senki.
Nem volt köztök külön civilista, külön criminalista, processualista vagy publicista, hanem mindenki volt emez is, amaz is
bizonyos mértékben, de semmit se tudott behatóbban. A mi
több, még a tanárok közt se volt specialista. Mindenik tanár
előadott mindent, de csak a nála jelentkezők számára.
Az Institutiók rendszere de personis, de rebus, de actionibus magában hordja az anyagi és alaki jog szoros kapcsolatát,
mind a kettőt kellett tanulni, nem lehetett kizárólag az egyikre vagy
a másikra fordítani minden idejét. És habár az Institutiók kétharmada magánjogra vonatkozik, mégis beerőszakoltak ebbe a
rendszerbe sok nyilvánjogot is. A magyar magánjog írói se
szorítkoztak műveikben tisztán a magánjogra. A Digesták rendeltetése, hogy mindenre kiterjedjenek. A tanárok nem adhattak elő «válogatott» tanokat, hanem a mindenki számára előírt
részeket. Még csak arra se voltak tekintettel, hogy ki akar bíró,
ki pedig másféle tisztviselő lenni. Ilyesmire nem gondoltak.
A római jogot, mint egységes tárgyat kezelték. Külön nyilvánjogot, magánjogot, perjogot, büntetőjogot sat. nem adtak elő.
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Egy tárgyat, t. i. római jogot, tanultak, holott ifjaink a legkülönbözőbb tárgyakból töltik ki és egészítik ki ismeretök keretét,
tehát vegyes szellemi táplálékot élveznek, a mi a szellemre
jótékonyan hat. A tanfolyam alatt ugyan nem mélyedhetnek a.
részletekbe úgy, mint mikor csak római jogot tanultak, de alaposabb fogalommal bírnak a jogról, s a tanfolyamot végezvén,
bemerülhetnek egyik vagy másik ágba. Az udvar, a parlament,
a forum és curia olyaD jelöltekre számít, a kik vegyes táplálékban részesültek az előképzés fokozatain, de azután külön szakmákat választanak a búvárlat czéljára.
Theodosius
és
Valentinianus
rendeletéből
tudjuk,
hogy
mind a két jogtanár előadta az egész tananyagot. Tehát nem a
szakok, hanem csak a hallgatók oszoltak meg. Justinianus alatt
is ez volt az irányadó. Nem volt egy institutionalista, egy pandectista sat., hanem kiki előadta a maga hallgatóinak az Institutiókat, a Digestákból előírt könyveket és előkészíté hallgatóit
a Digesták többi könyvének és a Codex tanulására, mely a
magántanulás tárgyául szolgált. A tanár választhatta ugyan az
előírt könyvek közül ez idénre ezeket, de akkor már a jövőre
amazokat kellett előadnia, így voltaképen csak a sorrendben
tehetett
némi
változást,
azonban
speciál
tanúlmányt
nem
választhatott. A tudomány specializálása, sőt a közszolgálati
szakszerű képzettség is ismeretlen volt.
Minden jogásznak ugyanaz az egy ideálja lehetett: a hat
könyv tudása. Minden tanár ugyanazt tartozván előadni, ugyanazon könyvet használhatta, nem volt tehát szükséges, hogy mind
a nyolcz tanár, a kikhez Justinianus a tanügyi rendeletet intézte,
külön-külön görög kivonatot vagy fordítást készítsen a Justinianus műveiből. Valószínű, hogy egyik-másik a collegájának fordításait használta a tanításnál. Leginkább a Dorotheus, Stephanus és Thalleláus fordításait emlegetik, de volt több is,
nyoma van ennek a Basilikákban, csakhogy sok mű elpusztűlt
a konstantinápolyi könyvtárdulások és tűzvészek alkalmával.*)
*)
Zeitschrift
der
Savigny-Stiftung
Band. Romanistische Abtheilung, 1887. 1—86 lap.

für

Rechtsgeschichte.

Erster
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HETEDIK FEJEZET.

A jogi oktatás czélja.
I. Czél Justinianus szerint.

A jogtanítás által elérendő czél, hogy a tanulók jókká és
sok ismeretüekké kepeztessenek.1) Meg volt tehát jelölve a czél,
melyet szem előtt kellett tartani. Nem vette Justinianus közönyösen az ifjúság viseletét, a tanárok eljárását; követelte, hogy
a hallgatókat jó és tanúit emberekké képezzék, és pedig nem
pusztán elméletileg, hanem a közszolgálatra képesítő gyakorlati
irányban, lévén a jog ars íequi et honi,2) s a jogtanítást Justinianus is az ars szóval jelöli,3) a mi nem a tantárgy gépszerű elszavalását vagy leolvasását, hanem az ismeretközlés tudományát
s művészetét jelenti. Nem jogtudósokat, hanem törvénytudó bírákat, s hivatalnokokat akar. A tanulók, kik előtt Justinianus hite
szerint öt év alatt a törvénynek minden titka feltárult, a jóreményű császár föltevése szerint, mindent világosan tudnak és
látnak. A Justinianus három latin művének áttanúlmányozása
képesíti az ifjakat, hogy kitűnő szónokok s ügyvédek és az igazság hű őrei lehessenek, s a törvényszékeken sikerrel küzdhessenek a jogért és fényes eredménynyel szolgálhassák az igazságügyet.4) Szóval az élet és állam számára jó és sok ismeretü
szakemberek képezése volt az elérendő czél.5)
1) Const. Omnem... ut ex hoc optimi atque eruditissimi efficiantur.
2) Dig. 1. 1. 1. pr. Ulpianus idézé Celsusnak fentebbi szavait.
3) Const. Omnem. . . . tam prudentia vestra, quam ceteri antecessores, qui eandem artnn in oinne sevum exercere maluerint.
4)
Const. Omnem. §. 6. Discipuli igitur, omnibus iis legitimis arcanis reseratis, nihil habeant absconditum, sed omnibus perlectis, quae
nobis per Triboniani, viri excelsi, ministerium ceterorumque composita
sunt, et oratores maximi, et iustitise satellites inveniantur, et iudiciorum
optimi tam athlete, quam gubernatores in omni loco aevoque felices.
5) Const. Omnem. §. 2. Nos vero tantarn penuriam legum invenien-
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A törvény-tudomány tanításával tartoznak a tanárok azt
az utat meg mutatni a tanulóknak, melyet Justinianus jelölt ki.
Ezen az úton érhető el, hogy az ifjakból az igazságnak és az
államnak lm szolgái képződnek.1)
Akadémiai gradus abban az időben nem volt. Tehát tudori
czímért senki se tanúihatott. A mélyebb elméleti tudományosság egyesek ambitiója lehetett ugyan, de annak intézményszerű
előmozdítására nem gondoltak. A jogvégzettség jutalma az volt,
hogy az állami hivatalok viselésére minősített. Ezt tűzi ki buzdító eszményképül Justinianus, az Institutiók kihirdetése végett
az ifjúsághoz intézett rendelete végén2.) Dat Justinianus honores.
Justinianus eszményképe nem az, hogy a tanulókból tudósok legyenek, a kik a tudományt önmagáért míveljék s előbbre
vigyék, hanem csak az, hogy megtanulják azt, a mi a gyakorlati életben a közszolgálatra szükséges.3) Midőn e czélból a
törvény szövegének betanítására szorítkozott, nem gondolta meg
Justinianus, hogy a jogi dispositiók változnak, elavúlnak, tehát
ezeknek dogmaszerű betanítása nem maradhat a végczél, hiszen
magában véve a betanítás nem műveli az észt, nem hozza meg
azt a módszert, mely a tanulókat képesíti, hogy annak idején
magok alkothassanak czélszerü dispositiókat.
II. Czél a mai felfogás szerint.
Az egyetemnek feladata a tudomány fejlesztése és a szaktudomány tanítása. A tanár ambitióját kielégítheti az, ha mint
tes, et hoc miserrimum radicantes legítimos tliesauros volentibus apenaras, quibus per vestram prudentiam quodammodo erogatis, ditissimi
legum oratores efficiantur discipuli, tehetséges hirdetői lesznek a törvényeknek.
1)
Const. Oinnem. §. 11. Incipite igitur legum doctrinam iis Dei
gubematione tradere et viam aperire, quam nos iuvenimus, quatenus
fiant optimi uistiti et reipubicae ministri.
2)
Const. Imperatoriam maiest. §. 7. Summa itaque ope et alacri
stúdió has leges nostras accipite, et vosmetipsos sic eruditos ostendite,
ut spes vos pulcliernma foveat, toto legitimo opere perfecto, posse etiam
nostram rempublicam in partibus eius vobis credendis guberuare.
3) Ez mégis csak jobb, mint a ki csak azért tanúi, hogy átszédelegjen a vizsgálaton és bizonyítványt nyerjen.
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író működik s a tudományt irodalmilag előbbre viszi, de a társadalom s az állam a tanférfi másik tevékenységére is súlyt
fektet, hogy t. i. a tanár tanítson. Nálunk a tudomány előbbre
vitelét főleg a Tudományos Akadémia tartja feladatának. De
e mellett az egyetemet se mentheti fel a nemzet a tudományos
feladatok terhe alól. Az akadémiai tagság csak kitüntetés, nem
élethivatás. Az egyetemen a tudományos tanári tevékenységet
nem pótolhatja, hanem csak jutalmazhatja.
Az egyetemen a jogi oktatást tudományosan kell tartani, de
a közszolgálat érdekében didaktice szakszerűen.
A tanító feladata, hogy a tudományos alapokat gondosan
rakja le, szerezzen a tanuló beható ismeretet a jogviszonyokról,
főkép tanuljon jogászilag gondolkodni, a jogélet tüneményeit
megfigyelni, azokról számot adni, a forrásokból meríteni, az
ismereteket rendszeres összefüggésbe hozni.
A jogtanár didakticus feladata az, hogy positiv ismeretkincset nyújtson, példája legyen a jogászi müvészségnek, buzdítsa, lelkesítse és képesítse az ifjút annak elsajátítására. Be kell
vezetni az ifjúságot a jogtudományi munkálkodásba és képesíteni arra, hogy a jogviszonyokat fölismerhesse és helyesen megítélhesse. Erősítendő a jogászi nézés és látás, hogy a jogvilág
örökös mozgalmában felmerülő jeleneteket megfigyelni, észlelni,
megfejteni tudja. Belátását, ítélő tehetségét s jogérzetét kell
finomítani, hogy az igazság mérlegét nyugodtan rá bízhassuk.
NYOLCZADIK FEJEZET.
Tanítási és tanulási módszer.
I. Tanítási módszer Justinianus .alatt.

A jogtudományban legrégibb módszer az exegeticus vagy
interpretáló módszer, mely abban áll, hogy az alapul felvett
szöveg szavainak és mondatainak valódi jelentését kimutatjuk,
helyes értelmét megállapítjuk.
Más tudományt is lehet exegetice tanítani, de leginkább
követeli ezt a szent írás és a római jog, mert itt vannak olyan
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tekintélyes szövegek, melyeknek tiszta felfogásától függ a tudomány további iránya. A törvények és szokásjogi följegyzések
szabatos értése ép oly fontos a jogászra nézve, mint a bibliamagyarázat a theologusra nézve.
Rómában a tizenkét tábla volt az első szöveg, melyet exegetice fejtegetni kezdtek, főkép, miután a régi szavak és szólásformák megértése, a nyelvújítás haladásával nehezebbé vált.
Midőn Cicero korában a ins civile Flavianum, Aelianum,
Papinianum színvonalán
fölebb emelkedő dogmaticus
müvek
láttak
napvilágot,
a
régibb
commentárokat
újabb
exegesis
tárgyává tették. Ezt az irányt követték később is, pl. Sabinus
könyve ép úgy tárgyává lett a magyarázatnak, mint valaha az
edictum (Libri ad Sabinum, ad edictum). A remekjogászok
müvei tanúsítják, hogy az esetjog fejtegetése mellett ők is tartottak exegeticus leczkéket, így készült a sok commentar ad
leges, ad edictum, ad senatus consultum sat.
Justinianus alatt nem is követhettek a tanárok más módszert, mint az exegeticust, hiszen a Justinianus törvényszövege,
melyet tanítani kellett, latin nyelvű volt, holott a tanárok és
tanítványaik többnyire görög ajkúak voltak, tehát exegesis nélkül meg se tudták érteni a tantárgyat. Bánk nézve előny, hogy
megtartá Justinianus a remekjogászok szövegét, de az ő görög
alattvalói úgy jártak a latin szöveggel, mint mi 1852. nov.
29-én az osztrák polgári törvénykönyv német szövegének itteni
kihirdetésével; nálunk azonban legalább volt hivatalos fordítás,
de Justinianus a latin szöveget hivatalosan nem fordíttatá le a
maga görög alattvalói számára, hanem magánszorgalomból forditgattak egyes részeket Theophilus, Stephanus, Thallelseus sat.
Értelmezni és tanítani az eredeti latin szöveget kellett, legalább
a nyolczadik századig.
II. Rendszeres, történeti s gyakorlati tárgyalás.
Bármennyire becsüljük is az exegeticus módszert, mégsem
tartjuk azt egyedül üdvözítőnek. A forrásokat nem szabad elhanyagolni, a feldolgozási képességet ki kell fejleszteni. E czélból tartandók a tudományos beható előadások az illető tárgy
rendszeréről, módszeréről, más tárgyakhoz való viszonyáról s
jelentőségéről, melynek fonalán el nem marad a törvényhozás,
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judicatura és az irodalom eseményeinek folytonos közlése. Ez
ad iideséget az előadásnak.
A jogi előadások közül legtöbb sikert ígérnek a tárgy feletti
uralmat megalapító rendszeres, továbbá a kellő távlatokat nyújtó
történeti előadások, melyek világánál a jog művelődéstörténeti
tüneménykép lép élőnkbe, mely évszázadok, sőt évezredek
munkásait
foglalkoztatta
és
foglalkoztatva
tovább
fejlődik.
A rendszerbe foglalás adja azt a meggyőződést, hogy azok a
temérdek apró, látszólag szétfutó, egymást metsző tételek voltaképen egy egységes, szerves egészbe tartoznak. A rendszert és a
módszert nem lehet tanulni az ügyvédi irodában, a törvényszéki
tanácsteremben s jogügyi bizottságokban, hanem egyedül a tanteremben. A rendszer és módszer elsajátítása után bátran lehet
az alkalmazási térre lépni, föltéve, hogy előkészítőül sikeresen
látogatták a hallgatók az előadásokat (practicum) is.
Az előadás nyújtson a tanulóknak a feldolgozott s összefoglalt tananyagból kerekded, bevégzett képet, élénk világos
színben, mely kép alkotásában, szigorú következetes okoskodás
útján, vegyen részt a gondolkodó tanuló s szerezze meg a
szemléleti s megvilágosító példák által a teljes belátásnak és
beható ismeretnek örvendetes es megnyugtató érzetét. Az előadás szorítkozzék a tankönyv kiegészítésére, felvilágosítására, a
haladás feltüntetésére, a meghaladott álláspontok jelzésére. Így
lesz az előadás könnyebb, szabadabb és nemesebb. Az óra-szám
leszáll, a tanuló alapvető munkák tanulásához foghat.
Különösen fontos, hogy a tanár előadásainak tartalmát
használja fel s a felett tanítványaival folytasson eszmecserét.
A végzett részeket combinálja a megfelelő eredeti forráshelyekkel. Ezért tartandók még ma is az exegeticumok és tárgyalandók a
jogesetek. Ez hozza közelebb a tanulót a tanárhoz, a gyakorlatot
az elmélethez s szoktatja a hallgatót az előadásokkal lépést tartó
rendes, folytonos elsajátító munkásságra.
A tanár jót tesz az ifjúsággal, ha benne a tanulási vágyat,
szorgalmat ébreszti, ha neki a helyes utat, módot kijelöli. A jó
érzésű ifjú örül, hogy a tanárral néha-néha tudományos tárgyról
beszélgethet és hogy beszélgetni tudjon a tanárral, eljár az előadásokra. Ez is vonz az egyetemre. A nagy szám mellett nem
lehet a tanár közvetetlen érintkezésben mindenik tanulóval, de
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lehet számosakkal és ezek emelőleg hatnak a többiekre. A kikkel a tanár érintkezik: azok mintegy az ő családját képezik, a
kik el nem feledik a serkentő, buzdító behatásokat későbbi időkben se.
A tanítás: művészet. Adjon lendületet az ifjúságnak. Ne csak
tudós és író legyen a jogtanár, hanem tanítója, nevelője az ívj
jogász nemzedéknek. Legyen a jogtanár didacticus és legyen
practicus is. Eszközölje a tudományos, mélyreható felfogást. Az
eletre alkalmazza az elméletet, jogeseteken tegye szemlélhetőkké
az elvont szabályokat. Vezesse és segítse a tanulót a tudományos tevékenységre. Így érheti el a tanár, hogy ismeretei átplántálódnak az új nemzedék öntudatába és a nemzet közkincsévé
válnak. A szellemi életnek színvonala emelkedik. A tudománynak fénysugarai az igazságért és nemesért hevülő ifjúságot lelkesedésre gyújtják.
A
bátorító,
élénkítő,
gondolat-ébresztő
módszer
követésevei a tanuló önálló lesz a forrásokkal szemben, hiszen
azokat értelmeznie kell. véleményt kell formálnia az esetekről,
megokolni az egyik vág}- másik nézetet. Ilyen eljárás felel meg
a jog practicus természetének, ez mutatja a jog alkalmazhatóságát, ez mutatja a nagy igazságot, hogy a jog nem abstractio, hanem az életviszonyok szabályozója, a czélszerüség szempontjából.
Emez általános módszertani körvonalak nem zárják ki a
tanár egyéniségének érvényesülését. A tanítási szabadság nem
tűri az elnyomást, az orthodoxiát, folyvást lehetővé teszi a jobbnak fölülkerekedését. A ki egyéniségét nem tudja a módszeren át
éreztetni, annak lehetnek hallgatói, de nem lesznek tanítványai.
A tanítási módszerrel sokan nem törődnek. Sajnosán elterjedt előítélet, hogy a nem demonstratív szakokra nem kell egyetemi előadás vagy legalább nem szükséges annak hallgatása, hisz a
tankönyvet, vágj' ha ez nincs, azt a mit a tanár előad, a jegyzetekből rövid idő alatt otthon kényelmesen el lehet olvasni, sőt
meg is lehet tanulni. Igaz. És ha az előadás nem egyéb, mint
valamely nyomtatványnak vagy múlt évi jegyzetnek előadása, vagy
épen többé-kevésbbé ismétlő, hézagos, felületes elrecitálása, kár
is időt vesztegetni annak hallgatására. De ha az előadáson nemcsak kész eredmény közöltetik, hanem a vizsgálódásnak, az
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eredményre jutásnak módszere is feltárul, ka ott az igazságot
kutató tudományos szellem fejlesztetik, a tudományos munka
eszközei megmagyaráztatnak: lehet-e ez felesleges a tájékozatlan
fiatalságra, melyet annyi csak környékez? Különben is az egyetemi tanítás nem csak ismeretet közöl, hanem azt is, hogy az
ismereteket miképen kell felhaszálni.
Az előadások hallgatása nélküli tanulással az egyetemi évek
alatt is szerezhető ugyan némi ismeret, de az ismeretekkel való
rendelkezésnek képessége, szakemberekkel való érintkezés nélkül, fiatal korban meg nem szerezhető, pedig a jognak csak az szolgálhat sikerrel, a ki a tételeket tudja s ezen fölül képessége van
rendelkezni az ismeretekkel. Ezt a képességet kell fejleszteni.
Ezt a képességet a kezdő ifjú nem tanúlhatja meg hamar és
könnyen otthon a magányban, vagy tapasztalatlan, tanulatlan correpetítoroktól. Magánosán, szakemberek hallgatása nélkül az ifjú
el nem sajátítja a jogászi gondolkodást és azt, hogy kell jogászias kérdéseket, kérdőpontokat tenni, megoldani, megfejteni,
szabatosan formulázni. Az előadásokat nem hallgató ifjún sokáig
észrevehető a tájékozatlanság, bátortalanság, élhetetlenség, ha
tanúit is a tankönyvből valamit, ez a tudás gyakorlatiatlan,
élettelen, elvont, száraz, ügy beszél, mintha a jog nem a mindennapi viszonyokat, hanem a földön túli életet szabályozná. Az
életrevalóság, a legújabb adatok és vívmányok értékesítése, az
alkalmazási virtuositas olyan, a mit nem lehet a tapasztalatlan
kezdőnek jól megtanulni a tankönyvből vág}- idegen jegyzetből.
Tankönyvek betanulása nem pótolja a jó előadást. Egészen
más a kész eredmény betanulása, és más az eredmény levezetésénél való együttgondolkodás a szakemberrel. A betanulás nem
fejleszti a tudományos gondolkodást, nem vezet végig a tudományos tárgyalás élő példái mellett, nem fejtegeti a fejlődő
újabb véleményeket, vitás nézeteket, nem tisztázza az eltérő felfogásokat, nem nyújt új álláspontot a meghaladott helyébe.
A tanárt nemcsak mint írót, hanem mint magyarázót is fel kell
használni. A kezdő ember még azt se tudja, hogy mikép használandó a tankönyv és más tudományos mü. Az idegen jegyzetekből «készülők» szánakozásnál egyébre nem méltók. Ezek, ha
valami ismeretet szereznek is, de a jogászi gondolkodásmódot nem
észlelik, a jogászi szabatos beszédet nem hallják, a tudományos
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oktatásnak nemesítő erkölcsi befolyását, az eszményre buzdító, az
igazság kultuszát munkáló hatását nem tapasztalják, a verőfényen
tenyésző növény árnyékba kerül. Mivel korunkban a jó előadásokra is csak kevesen járnak, tehát csak kevesen tudják a tankönyvben nem olvasható példákat, eseteket, melyek pedig a legtanulságosabbak és még kevesebben az egyes jogintézmények
közgazdasági és mívelődéstörténeti hatását, melyre az élőszóbeli
előadás folytonos tekintettel van vagy tartoznék lenni. A lelkesítő, összehasonlító, rendszerező előadások kikerülése látszik a
gyakorlat amaz alantasan gondolkodó napszámosain, a kik a
joggal való foglalkozást merőben mint kézművességet gyakorolják, hiányzik fejőkből a tudományos jogászi gondolkodás és
szívükből az eszményi czélokért való lelkesedés. Ezek közül
kerülnek ki a patvarkodók, embertelenek, kapzsiak, rabulisták,
betűimádók, pervesztők, nyúzok.
Ha ezek a szavak a tanszékek betöltésére és a jogtanúlás
menetére nem lesznek is irányadók, megnyugtat a lelkiismeret,
hogy közérdekben szólaltam fel, és pedig ezen a kimagasló
helyen, mely ad dicendum ornatissimus.
KILENCZEDIK FEJEZET.
A római jog tanítása korunkban.
I. A külföldön.

A jogtudomány sorsa a római jog sorsával függ össze.
Emennek virágzása termekenyítőleg s fejlesztőleg hat amarra.
Az európai jogtudomány lendülésnek indult, mióta a római
jog újabb fénykorát Savigny megnyitotta. Ha a polgárosult népek jogászait az alapképzés azonosságán nyugvó szellemi kapcsolat fűzi össze s a nemzeti jogok particularismusa mellett közös találkozási helyet ismernek, ezt csak annak köszönhetjük,
hogy európaszerte bevett tanjog vagy iskolajog a római jog.
Azért, mert a kifejezések világosságát, a stílus szabatosságát, az
egyes tételeknek az alapelvekre vezetését, a biztos következtetést,
a finom elemezést, a czélszerűségre (utilitas) tekintő okoskodást,
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a gyakorlati irányt, a jogélet tüneményeinek érzékelését senki
sem tanítja jobban, mint a pandectisták.
A római jog tanítását gyakorlativá teszi az, hogy a római
jog anyagi érvénye emelkedik még ott is, a hol a római jogot
nem recipiálták, pl. hazánkban. Anyagi érvényét az terjeszti,
hogy tételei átmennek a törvénykönyvek szövegébe. Az új törvénykönyvek lényegileg nagyrészt a már meglevőt tartalmazzák.
A porosz Landrecht s az új német magánjogi törvényjavaslat a
római és német jogok alapján készült. A Code Napoléon, az
olasz, a spanyol codex, s mind az, a mi a Code befolyása alatt
készült, nagy részben római jog. Nem kevés a római jog az
osztrák, szász, zürichi polgári törvénykönyvben is. A magyar általános magánjogi törvénykönyv javaslatáról is ezt állítom. Azért
merítenek a római jogból a törvényhozók, mert ott találják a
legtöbb szabatosan formulázott és tudományosan megvilágosított
jog tételt, mely az alkalmazhatóság próbáját már kiállta.
A ki a római jogban otthonos, az minden új törvényt biztos
kezekkel elemezhet. A tételes törvénykönyvek megértésénél, alkalmazásánál, a római jog képezi a kiindulási alapot, az szolgáltatja az analógiát, az bocsátja rendelkezésünkre a műszavakat,
az általános háttért.
A művelt nvugoti népek jogának és törvénykönyveinek
alapja a római jog. Tudományos tárgyalása nem hanyatlik, hanem fejlődik és halad, mutatja ezt a német, franczia, angol,
olasz, spanyol s egyéb civilisticus legújabb irodalom. Nagy tévedés tehát a római jogot merőben holt jognak mondani. Némely
intézményei elavultak; de nagyban és egészben folyvást él a
római jog a nemzeti és helyi szűk korlátokból kibontakozva. El
és élteti a művelt nemzetek jogát; de azért nem gátolja a helyi
és nemzeti igényekhez mért sajátszerű jogalakulást, bizonyítja
ezt a váltó, telekkönyvi, vasúti, távírdai, szabadalmi s a többi
specialjogok fejlődése.
A codexek nem fogják feleslegesekké tenni a classicus alaptanokat. A magyarázat és kiegészítés soha nem mellőzheti a
tudományt.
Francziaország déli részét el nem hagyta a római jog (pays
de droit romain ou de droit écrit), északi részén azonban érvényre emelkedett a germánjog is (pays de droit germanique ou
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coutumier). A franczia forradalom a történeti jogokat rendszerbe
foglalta. A Code Napoléon a franczia szokásjognak és a római
jognak elemeiből készült. A tudományos magyarázatnál, a hézagok kipótlásánál, a jog-analogiánál ma is a civiljoghoz fordulnak,*) s ez előkelő helyet foglal el mind az irodalomban, mind
az iskolában. A legfelsőbb közoktatási tanács javaslata szerint
az első esztendőben mind a két féléven át, a második esztendőben egy féléven át kötelező a római jog, és tárgya az első vizsgálatnak.**)
Spanyolország a lex Antoniniana (21:2) óta él a civiljoggal.
Legrégibb codexe a Breviárium Alaricianum. A fórum iudicum
(fuero iuzgo) tartalma többnyire civiljog. Az enyészlietetlen
Codigo de las Siete Partidas többnyire fordítás a római jogból.
Az új spanyol törvénykönyv, mely 188S. októberben hirdettetett
ki és 1889 óta van hatályban, a Code Napoléon elvein nyugszik
s ennek felel meg a beosztás is. Természetes mind ezeknél fogva,
hogy a spanyol egyetemeken a római joggal behatóan foglalkoznak.
Olaszországban a nyelv és a jog római jellegű maradt minden időre. Victor Emanuel codexe, mely 1866-ban lépett hatályba, oly tartalmú s beosztású, mint a Code Napoléon, így
tehát az olaszföldön is élni fog a római jog, mint a tételes jognak forrása, pótlója és magyarázója. Mestere az életnek és
iskolának. Az olasz egyetemeken kötelezők: a római jog története, a római jog institutiói, a római jog pandectái. A római jog
négy semesteren át hallgatandó.
Belgium culturájának főcsatornája a franczia nyelv, jogéletének jellege az, a mi Francziaországé, egyetemeinek főcollegiumai közt kiváló helyet foglal el a római jog.
Németországban a római jog subsidiarius jog volt s tizenöt
millió emberre nézve ma is az. Fejlődésének és virágzásának új
hazáját találta fel, főkép a jogtudomány regenerátorának Savignynak nyomdokain. A német birodalom nem tekintetik többé
rómainak, a Hohenzollerni császárok nem képzelik magokat

*) Loi de 30 ven. an. XII. art. 17.
**) Bevue gén. du droit, de la législation et de la jurisprud. 1889-

51
Augustus utódainak, mint képzelték a Karolingok és Hőbenstauffok. A római jogot nem nevezik többé a német császárság
jogának (des Kaisers Rechte), és annak megtartására nem esküsznek meg a birák, mint esküdtek egykor a Reichskammergericht
bírái. Eltűnt mind az, a mi a középkorban s az újkor kezdetén
külsőleg támogatta a római jogot, az új codificatiók pedig szép
sikerrel haladnak. Mind ezek daczára minden német egyetemen
főtantárgyak: az institutiók s pandecták, melyeknek irodalma virágzóbb, mint bármely más jogé. Hatása az életre nem csekélyebb, mint bármikor volt.
Holland volt a classicus tanulmányok elsőrangú műhelye
századokon át. A classica philologia és a régiségtan fényénél
sok szép monographia készült Hollandban, melynek romanistáit
tudományosság, lelkiismeretesség és az idealismus iránya tünteti
ki. Hollandia egyetemein ma is behatóan tanítják a remekjogot.
Svájczban a codificatio kitűnő termékeiről híres Zürich és
több más canton. Az egyetemek e mellett mint előbb, úgy ma
is tüzetesen foglalkoznak a római joggal.
Angolországban igen sokat Ígérő romanisticu? irodalom
fejlődik. Vacarius 1145-ben kezdte az oxfordi egyetemen tanítani a Justinianusi jogot, mely a courts of admirality ítéleteinél
ma is irányadó. Skótiában, Canada nagy részében, modificált
római joggal élnek. A mai angol-jognak történeti alapjai megérezték a római jog hatását. Szóval az angoloknak a római jog
nem egészen gyakorlatiatlan, hiszen Heron Caulfield Denis szerint a római jog még mindig egy részét képezi Európa és Amerika
minden polgára jogéletének, the Iloman law has materially
helped, and in still helping, to form our rooles fór the business
of life.*) De még többre becsülik az angolok a római jognak iskolázó jelentőségét. Fogalom, rendszer, beosztás, alkalmazási példa
van a civilisticus művekben, ezek képesítenek a jogászi gondolkodásra s tárgyalásra. Az angol egyetemeken szóbeli és Írásbeli
vizsgálatot adnak a római jogból, interpretálják a Justinianus
vagy Gaius Institutióit s egy-egy kitűzött czímet a Digestákból,
pl. ad legem Aquiliam.
*) Roby: Introdnetion to the study of Iustinian’s Digest. Cambridge,
1886. XV. lap.
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Dán-, Svéd- és Norvégország területén, fent a magas éjszakon, a jogfejlődés függetlenebb a római jogtól, mint a itajna
vidékén, de azért ott fent is gyakorol befolyást a törvényhozásra,
még inkább a jogtudományra. A kopenhágai, upszalai, stockholmi, krisztianiai egyetemeken hirdetik a civilisticus tanokat.
Oroszországban a római jogot, már csak a keleti egyházi
joggal való szoros összefüggése miatt is előadják a pétervári,
moszkvai, kievi, charkowi, odessai, kazáni s dorpati egyetemeken. Finnországban a helsingforsi, Lengyelországban a varsói
egyetem tantárgyai közt nem hiányzik a római jog.
A Balkán-félszigetről, a bizanczi birodalom egykori területéről a görög-római jogot nem küszöbölte ki a győztes török nép.
A jog személyszerűségének rendszere következtében hivatkozhattak arra, a kik végkép el nem vadultak. A görög királyság
területén a Bazilikák folyvást érvényben maradtak s Harmenopulus dolgozatával együtt ma is alapját képezik a görög jognak,
melyen újabban a Code Napóleon befolyása érezhető, valamint a szerbiai és romániai királyságok s Bolgárország jogfejlődésén is.
Amerikának haladása a gazdasági élet terén tüneményes.
A jogélet terén valami önállóságot még nem mutat fel. Az angol,
spanyol és franczia jog hatása alatt állnak az Egyesült-Államok
s így anyagilag ott is terjed a civiljog. Éjszak-Amerika területén
Louisiania leginkább kedvez a római jognak. Az osztrák polgári
törvénykönyv receptiójáról is értesültünk. A dél-amerikai államokban a spanyol jogi felfogás az uralkodó. A buenos-ayresi
egyetemen tanítják a római jogot.
II. Hazánkban.
A római jogot hazánkba nem a törvényhozás, nem is a
szokásjog vezette be, hanem úgy érkezett ide a római jog, mint
a tudományoknak más ága, vagy mint a művészet, főkép a római
kereszténység auspiciuma alatt. .Jogintézményünk nyugoti fejlődése közel hozott bennünket a római joghoz, mely becses anyagot
adott legislatiónk eddigi építményeihez, pl. a kereskedelmi joghoz, sok tétele átment a magyar jogtudományba s lappangva él
a iudicaturánkban. Werbőczy Hármaskönyv 2. 6. pr. szerint
omnia fere iura regni huius originaliter ex pontificii caesareique
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iuris fontiblis progressum háborít, a mivel Werbőczy, a renaissance kor egyik európai kitűnősége, a kereszténység és a nyugoti
népek hatására akar figyelmeztetni.
A civilisticusan képzett bíró ítéletében látható a megkülönböztetések finomsága, a levezetés logikai ereje, a következtetések
simulékonysága.
Werbőczy, Kelemen, Frank, Wenzel, Zlinszky s a többi
magyarjogi író a római jog tanúlmánya által vált képessé, hogy
szórványos jogtételeinkből egységes, átnézetes rendszert formáljon, abstractiók útján fogalmakat s berendező osztályozásokat
alkosson. Az esetlegesnek, összefüggéstelennek látszó, szétszórtan felmerülő tételeket összekapcsolták, egészszé alakították, a
részeket egymáshoz és az egészhez viszonyították, mi által hazai
jogunk körvonalainak élesebb és határozottabb megállapítását
érték el s a részeknek és az egésznek világosabb ismeretére
emelkedtek s erre a későbbieket is képesítették. Ez eredmények
elérése után se mellőzhető a római jog, mert a római jogban
teljes magánjogot tanúiunk, holott a magyar magánjogi főcollégium nem adja az egész anyagot. Egyes részei vagy be
sincsenek illesztve, vagy ki vannak csatolva s külön tárgyaltattatnak, pl. a családjog az egyházjog czége alatt kerül felolvasásra
és examinálásra. A kötelmi jognak legélénkebb része, mint
kereskedelmi jog, külön főcollégium, kiszakítva az összefüggésből
és arányosságból. Az ingatlanra vonatkozó legfőbb tételek nem
a magánjog keretét töltik ki, hanem kiszakítva lépnek fel: úrbér,
telekkönyv, vízjog, bányajog stb. specialjogok minőségében, sőt a
közigazgatási jogban pl. kisajátítás, szabályozás stb. Ez a szétdaraboltság egyrészt ugyan a munkafelosztás előnyeit mutatja, de
az átnézetet nehezíti. Másfelől a legfontosabb rész, t. i. az általános tanok számos rovata pl. jogi cselekvények, jogügyletek,
culpa, casus vis maior stb. nincsenek kitöltve, hiányzanak a
a hazai írott jogból.
Az oktatásnál alapvető gyanánt nálunk se szolgálhat más,
mint a többi mívelt népeknél. A jogászi gondolkodás fejlesztőjét
nem szabad mellőznünk. A szövegmagyarázat és kiegészítés
nem mellőzheti a tudományt. A megértés, a helyes alkalmazás
követeli a civilistikus tanokat.
Külön tárgyaljuk-e a római jogot a magyar jogtól, mint most,

54
vagy majd a codex tételeivel kapcsolatosan? ez a czélszerűség kérdése. Az bizonytalan még, hogy úgy-e mint most, vagy kapcsolatosan, mint a francziák szokták; de az bizonyos, hogy mi, a kik a
római jogot eddig is csak az általános tudományosság és nem a
nyers practicismus szempontjából műveltük, a történeti és dogmaticai előadásokat a civiljogból meg fogjuk tartani akkor is,
ha meglesz a magyar polgári törvénykönyv, mert hiszen okvettetlenül lesz különbség a jog és törvény közt, a jogtudomány és
törvényisme közt. Az alapfogalmak, pl. tulajdon, kötelem, késedelem, gondatlanság, vis maior. kereset, kifogás stb. előfordulnak a törvényben; de ha a törvény jó, nincs benne a mi a tanszékre tartozik. Ezek ismeretét a törvény föltételezi. Ezeket
előforduló esetben «ad vocem» magyarázzuk? Ez nem volna
tudományos módszer. Eme fogalmak összefüggnek, történeti fejlődéssel bírnak. A magánjog tudományáról le nem mondhatunk.
A magyar jogtudomány a magyar jogot tekinti megvilágosítandó és kiaknázandó bányának. De a fényt és az eszközöket
a bányába magunkkal kell vinnünk.
A codificatióval bíró népek nem küszöbölték ki a civiljogot;
ez az alap, a melyen állva, mély, alapos munkát végezhetünk.
A szász polgári törvénykönyv, a zürichi polgári törvénykönyv, a
Code Napoléon, az osztrák polgári törvénykönyv honában el
nem hagyták a római jogi alapot. Az alapvető tantárgy mindenütt a római jog.
Van tehát elég okunk arra, hogy a római jog tanításáról
gondoskodjunk. Gondoskodunk is. A budapesti, kolozsvári és
zágrábi egyetemeken s a tíz jogakadémián mindenütt a legnagyobb óraszámban tanítják a római jogot, mely mind az első
alapvizsgálatnak, mind a jogtudományi szigorlatnak tárgya.
A civilisticus képzés hatását mutatja az, hogy mint más
művelt nemzetek jogászai, ügy mi is, törvényeink értelmezésénél, pótlásánál, kiegészítésénél a római jogon fejlődött általános
magánjogi jogtudományra, a pandectákra támaszkodunk, az elvi
fejtegetések, következtetések, műszavak, kifejezések, a tananyag
rendszeres beosztása mind a római jogot tükrözi vissza, melynek nálunk mindig volt és van tanszéke, mióta egyetem létezik
hazánkban. Becsét elismerik mind az elmélet, mind a gyakorlat,
mind az általános európai, mind a hazai jogélet szempontjából.
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Az institutiók sikeres tanulása adja meg nekünk azt a nyugodt érzetet és biztos tudatot, hogy jogászok vagyunk s képzettségünk alapján bármely jogi tantárgyban eligazodhatunk.
Bele kell magunkat képzelni a jognak múltjába, hogy
annak jelenét felfoghassuk. A jog múltja iránti közöny veszélyezteti a jognak jövőjét, főkép Magyarországon, melyet a jogfolytonosság elvéhez való tántoríthatatlan ragaszkodás mentett
meg a XVII-ik század durva, erőszakos támadásai és a XVIII-ik
század elzsibbasztó marasmusa közepett. Az utolsó koronázáshoz is ez az elv kalauzolt.
Egyet azonban el ne feledjünk, hogy t. i. nem az a fődolog,
hogy mit tanítunk? hanem az, hogy mily módszerrel tanítunk?
Lám a byzantinusok is a Justinianusi jogot tanították és tudományos szellemet, tevékenységet nem bírtak ébreszteni, holott
ugyanazon tananyag tanításával a nyugoti egyetemek fényes
eredményre vezették a nemzeteket. A remekjogászokat az emberiség tanító-mestereinek nevezi Portalis. Azok maradnak ők a
codiftcatiók mellett is.

TIZEDIK FEJEZET.
A constitutio Omnem a fegyelemről.
I. Fegyelmi hatóság.

Míg a jogi oktatás nem volt államilag szervezve, addig a
tanulókra nézve külön rendszabályok nem léteztek, mindenben
a köztörvények szerint ítélték meg az ő viselőtöket. De mióta
államilag rendezett jogtanítás folyik, melyre a fővárosokba nagyszámú vidékiek sereglettek össze, bizonyos külön fegyelmi hatóságra és fegyelmi szabályokra volt szükség.
A keresztény császárok alatt a tanulók szellemére és viseletére következtethetünk Augustinus szavaiból, a ki Carthagóból
jött Rómába, hogy a rhetorikát tanítsa. Az örök városban nagyobb
jövedelemmel és méltósággal járt a tanszék, mint Carthagóban.
De nem a pénz és rang, hanem az vonzotta Augustinust, hogy
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az ifjúság Rómában nyugodtabb, szorgalmasabb, fegyelmezettebb. Az ifjak a tanárnak termébe, a kit nem hallgatnak, be nem
törnek, csak annak az előadására járnak, a ki ezt megengedi.
Ellenben a carthagói tanulók viselete rút és féktelen volt, zavarták az iskolai rendet. De ifjúsági csínyek, pajkosságok, kihágások
előfordultak mindenütt. Elő is fognak fordulni.*)
1. Praefectus urbi.
A praefectus urbi méltóságot Augustus emelte magasra.
A Constantinus utáni korszakban a praefectus praetorióboz ez
állt legközelebb. A fővárosban a praefectus urbi intézte a iurisdictiót. Ezért a tanuló ifjúságot is a praefectus urbi iurisdictiója
alá rendelték a császárok mind Rómában, mind Konstantinápolyban.
A
harmadik
jogtanintézetben,
Berytusban,
bölcs
szelídséggel gyakorolta a főfelügyeletet s fegyelmi hatalmat a
püspök, e magas tisztséget megosztva a phceniciai kormányzóval és a tanárokkal.**)
A praefectus jelölte ki a capitoliumi auditóriumban minden
egyes
nyilvános tanárnak a helyét (unicuique loca specialiter
deputata assignari), ő tartá fenn a rendet és fegyelmet, bog}- se
a hallgatók, se a tanárok közt ne fordúljon elő súrlódás vagy
akadékoskodás (ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vei
magistri), és hogy a két uralkodó nemzetiség, a latin és görög,
ne jöhessen összeütközésbe, melynek tusája elvonná a figyelmet
a komoly tanulmányoktól (a stúdió literarum avertat).
2. Magister censuum és censuales.
A magister censuum és a censuales nevű tisztviselők, a kik
a császári korszakban a tanács-jegyzői és kiadói tisztet végezték,
*) Augustinus született 354. Numidiában. Rómába jött 383-ban.
† 430. Confessiones czímű munkájában életrajzát adja. Ott találjuk a tanulókra vonatkozó adatokat.
**) Const. Omnem. §. 10. Et hsec omnia in hac quidem florentissima civitate vir excelsus, príefectus huius almse urbis, tam observare
quam vindicare, prout delicti tam iuvenum quam scriptorum qualitas
exegerit, cura? habebit; in Berytiensium autem civitate tam vir clarissimus, praeses Phoeniciae maritimse, quam beatissimus eiusdem civitatis
episcopus, et regum professores.
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utasítva voltak, hogy a tanulók feletti fegyelem gyakorlásánál
és a nyilvántartás vezetésénél a praefectus urbi rendelkezésére
álljanak.
A pnefectus urbi alá tartozó tizenöt hivatal közt a hatodik
volt a magister censuum és tizenkettedik volt a censualis. Ezek
gondoskodtak a censusi jegyzékek vezetéséről, a népesség és
vagyonosság
nyilvántartása
végett.
Szerkesztették
az
adózók
jegyzékét, vezették a tanács ülésében a jegyzőkönyvet és kiadmányozták a tanácsvégzéseket. A fővárosba érkező idegeneket,
tehát a tanulókat is, számba vették a censualisok, ezek az akkori
bejelentési hivatalvezetők. A magister eensus felügyelt a jegyzék
kellő vezetésére. Neki mutatták be a hozott igazolványokat s ő
készíté el a tanulók anyakönyvét. Talán mivel a nyilvános tanárok kijelölése a senatus hatáskörébe tartozott, ezért került a
tanulók nyilvántartása a senatus tisztviselőjének hatáskörébe.
II. Fegyelmi szabályzat.
A
Rómában
és
Konstantinápolyban
működő,
nyilvános
jogtanintézetekre vonatkozó első fegyelmi rendelet az, melyet
I. Valentinianus és öcscse Valens s fiatal fia Gratianus három
császár adott ki 370-ben, czímezve azt a praefectus urbi hivatal
akkori viselőjéhez.*)
Ez a fegyelmi szabályzat azt tartalmazta, hogy a fővárosba
tanulás végett csak az jöhetett, a kinek a tartományi bíró (iudex
provinciális) távozási engedélyt adott (veniundi copia), melyben
ki volt téve a tanuló neve, származási helye, életkora, apja,
végül az, hogy az előtanúlmányokat elvégezve, kiérdemelte a
jogi tanfolyamra való bocsáttatást. A helybeliektől csak a származást és előkészültséget kérték számon.
A tanuló a távozási engedély bemutatásakor bejelentő a
censualis hivatalban azt is, hogy milyen tantárgy tanulására
szánja magát (quibus potissimum studiis operám navare velit),
tehát melyik tanfolyamba lép. Ez alapon készült a tanulók
anyakönyve (matricula, album).
*) Cod. Theod. 14. 9. 1. De studiis liberalibus urbis Roma? et Constantinopolitanpe.
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A bejegyzett tanulók feletti közvetetten felügyelet a censualisok feladata lévén, felírni tartoztak a tanulói szállásokat, hogy
őket felkereshessék. Nem csak a szállás-fogadást, hanem a változtatást is tudomásul vették a censualisok.
A censualis feladata volt a tanulók viselete feletti őrködés.
Inteni tartoztak őket, hogy a társas érintkezésekben úgy viseljék
magokat, a mint illik; mellőzzék a jó hírnév koczkáztatását,
kerüljék a rút és becstelen társaságokat, ne járjanak igen gyakran
a színházba és az aljas s pórias tivornyákba. Általában viseljék
magokat úgy, mint a tudomány méltósága kívánja (ita se gesserit, quemadmodum liberalium rerum dignitas poscat), kiutasítás terhe alatt.
A szorgalmas és jó tanulóknak meg van engedve, hogy
Kómában tartózkodhassanak húsz éves korukig.*) Ekkorára be
kell végezni a tanulmányt, de a ki be nem végezné is köteles
haza menni. A ki önként nem távozik, azt a prsefectura küldi
haza, cum nóta et dedecore, kivéve azokat, a kik itt valamely
testületbe lépitek.
A censualis hivatal volt köteles az ifjúság népesedési mozgalmáról havonként kimutatást terjeszteni a priefectus urbihoz,
melyben fel van tüntetve, hogy kik s honnan érkeztek, és kik
azok, a kiket a hazatérésre kell utasítani. Hogy térnek haza?
bölcsebbek, erényesebbek, mint mikor jöttek? vagy romlottabb
erkölcsüek? Erre is kellett ügyelni.
A priefectus urbi a magister censuum jelentéseiből évenként tartozott véleményes fölterjesztést tenni az uralkodóhoz,
melyből kiderül az előmenetel s megítélhető, hogy kiknek szolgálatára számíthat a császár. A priefectus az érdemesebbekre
kikérte a fejedelem figyelmét: quo meritis singulorum institutionibusque compertis, utrum quandoque nobis sint necessarii,
iudicemus.**) A császár tehát nemcsak a névsort kívánta, hanem
az előmeneteli kimutatást is, hogy ebből láthassa, kikre számíthat a jövőben, kik haladtak előre erkölcsben és tudományban.
A jobb érzésű tanúló igyekezett haladni a választott tanpályán; a választásnak bejelentése (statim introitu profiteantur

*) Justinianus szerint 25 eves korukig.
**) Cod. Theod. It. 9. 1. De stud. lib. urb. Rom. et. Const, in fine.
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quibus potissimum studiis operám navare velinti lehetővé tette az
ellenőrzést, melyre a censualisok voltak kötelezve. Szégyenkezett
volna a jóra való ifjú ama bevallás (professio) következményei
elől kitérni, s emelőleg hatott reá, hogy buzgó törekvéseiről a
császár is tudomást vesz. Az a tudat, hogy a censualis felkeresheti a tanulót lakásán (sollicite nóta hospitia) és utána nézhet
annak, mindeniket arra indítá, hogy tisztességes helyen keressen lakást, hol nincs erkölcse veszélyeztetve, ideje haszontalanúl lefoglalva.
A tanúlók iskolán kívüli viseletét is figyelemmel kísérték a
censualisok, de fegyelmi hatalmat nem gyakoroltak, hanem a
kihágásokról jelentést tettek a prtefectus urbihoz, a kire bízva
volt a iurisdictio.
A censualisok ügyeltek tehát az ifjúságnak mind erkölcsére,
mind szorgalmára. Helyes intézkedésnek nem tartom ezt. Ezek
sok más dologgal elfoglalt tisztviselők, az akadémiai tanúlmánvokat talán nem is végezték, sőt meglehet, nem is ismerték.
Nem értek rá, nem tudtak hozzá. A szorgalmat és előmenetelt
legjobban megbírálhatják a tanárok, főkép ha igazságosak.
A praefectus urbi is sok egyébbel elfoglalt főtisztviselő volt.
Hogy ért volna rá a tanügy kormányzatára? De a iurisdictio
tekintetében helyes volt a praefectus urbi alá helyezni a tanulókat is.*) Magas állású, tanúit, független férfiak voltak ezek többnyire, kik a közérdek szempontjából kezelték a fegyelmet s
alkalmazták a büntetéseket, melyek közé az említett császárok
t. i. Valentinianus, Valens, Gratianus felvették a test fényi tő büntetést és a kiutasítást. A becstelenítő botbüntetést a tanuló serdült ifjúságra behozni, valóban irtóztató visszaesés a lex Porcia
alkotóival szemben. Igaz, hogy ez a barbár büntetés nem alkalmazandó, hanem csak alkalmazható, és talán inkább elijesztés-

*) Az osztrák közoktatási miniszter felszólítá az egyetemek jogi
karait, adjanak véleményt a létesítendő reformok iránt. A bécsi jogi kar
az előadások frequentiájának emelésére ajánlja, lrogy a katonai év ne
tudassák be a 4 évbe; ogy a rector és a dekán alárendeltjeként neveztessék ki jól dotálva egy egyén, a kinek hivatása őrködni a felett, vájjon
a joghallgatók tényleg Becsben vannak-e, a miniszter belátásától függvén, vájjon igazolási jegyek, eshetőleg fényképpel, adassanak-e ki.
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képen. De ne szépítgessük, hanem ítéljük el az ilyen büntetések
behozatalát.
Épén nem helyeselhető az sem, hogy a római és konstantinápolyi akadémiát a húszéves korúak elhagyni tartoztak. Talán
mikor behatolni kezdtek a tudományokba, vissza kellett menniük a vidékre, hol a tudomány művelése lehetetlen vala.
A falusi közhivatalok és szolgálatok kikerülését látták az iskolák
húzamos látogatásában! Hiszen a valamire való közszolgálatra
25 éven alóliakat nem köteleztek a régibb törvények. És a
Berytusi tanulókra nézve Diocletianus ki is mondá, hogy huszonötödik életévök előtt nem tartoznak kilépni az iskolából. Nem a
tanfolyam befejezése, hanem az életkor elérése szabja meg az
akadémiai időzést! Ezt is csak barbár ember tanácsolhatta a
császárnak.
Azt nem lehet tagadni, hogy a császárokat jó szándék
vezette, de nem indultak helyes irányban s nem dolgoztak
helyes eszközökkel. Hatósági közegekkel ellenőriztették a tanulók
lakását, szórakozását, szorgalmát és előmenetelét; a jó törekvést,,
becsületes viseletét, a kötelesség-teljesítést nemcsak kívánták,
hanem a császárok tudomására juttatták. Amaz alattomosokká,
a külsőségekkel megelégedőkké, emez a legfelsőbb kegyelem
1 esőivé tette az ifjakat.
A lealázó, meggyalázó botbüntetés, a szégyenítő kiutasítás
és a húsz éves kor betöltésével a távozási kényszer: hibáztatandók. Nem is nyerhettek az ifjak alapos képzettséget, mert az idő
elérkeztével készületlenül is távozniok kellett. Nem fejthettek ki
szakirodalmi munkásságot, mert erre hiányzott a buzdítás.
Önálló nemes jellem, teremtő szellemi élet nem fejlődhetett ki
az ázsiai kényuralom vaspálczája alatt.
A Valentinianus, Yalens és Gratianus triumvir-császárok
famosus rendeletét,*) mely ama lealázó büntetést tartalmazza, a
Justinianus első Codexébe fel nem vette Joannes. A második
kiadású Codexbe se vették be.
Tribonianus bírt némi érzékkel a jogi oktatás iránt, és
gyűjtögető
bizottságában
jogtanárokat
is
foglalkoztatott;
nem
*) Cod. Theod. 14. 9. De studiis lib. urbis Kömre et Constantinop.
használható részét a Cod. 11. 19. tartalmazza.
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állapodott meg a három császár hírhedt rendeletének mellőzésénél, hanem a maga tanügyi politikáját jelezte a constitutio
Omnem kiadatásával.
A constitutio Omnem szavai szerint elkerülhetetlenül szükségesnek
nyilván!tá
Justinianus
a
szigorít
következményekre
való figyelmeztetéssel, kihirdetni azt, hogy a joghallgatók közül
senki ne merészkedjék méltatlan, aljas, vagy szolgai viseletre
vetemedni, egymást zsarolni, bosszantani, becsületében sérteni,
vagy más kihágást elkövetni, hazárd játékot űzni, veszélyes
szenvedélyekbe sodortatni, a tanárok iránt tiszteletlenséget, a
tanulótársak, főkép az alsóbb évfolyambeliek ellen sértő, kíméletlen viseletét tanúsítani, általában olyan csínyeket elkövetni,
melyek fegyelmi eljárásra vezetnek. Ilyesmit a törvényhozó
meg nem enged, el nem tűr. Javulást követel, mely minden
későbbi századokra is kihasson. Mívelni kell a szellemet, finomítani a társalgást.*) A kezdők lenézése, bosszantása olyan
szokás volt, még sok czivódást okozott az iskolában s elharapódzott a szerzetesek zárdájában is.**)
A közlakomák, politikai pártok s jelöltek érdekében, gyakoriak voltak. Sacralis jellegűek is fordultak elő. Mind ezeket
felhasználták a könnyelműek dőzsölésre, dobzódásra. Nem csoda,
hogy az ilyen alkalmaktól is féltette a tanulókat a fejedelem: ne appetant vulgo intempestiva convivia, azaz ne legyenek az
ilyen alacsony szórakozásoknak rabjaivá. Másrészről őrködni
kellett a felett, hogy a tanulók pajkos, sértő viselettel ne zavarják a polgári összejöveteleket, melyek vallási, politikai, válasz-

*) Const. Omnem. §. 9. Illud vero satis necessarium constitutum
cum summa interminatione edicimus, ut nemo audeat ñeque in hac
splendidissima civitate, ñeque in Berytiensium pulcherrimo oppido ex
his, qui legitima peragunt studia, indignos et pessimos, imo magis serviles, et quorum effectus iniuria est, ludos exercere, et alia crimina vel
in ipsos professores, vel in socios suos et máxime in eos, qui rudos ad
recitationem legum perveniunt, perpetrare; quis enim ludos appellet eos,
ex quibus crimina oriantur? Hoe etenim fieri nullo patimur modo, sed
óptimo ordini in nostris temporibus et bañe partem tradimus, et toti
póstero transmittimus seculo, quum oportet prius animas, et postea
linguas fieri eruditos.
**) Cuiac. Lib. VI. Obs. c. 13.
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tási vagy más okból tartatnak. A polgárok gyülekezési szabadságát minden illetéktelen tolakodás ellen védelmezték. A közrendet és nyugalmat nem szabad zavarni tüntetésekkel, csoportosulásokkal. A tanulói gyűlések tartásával se volt szabad zavarni
a közcsendet.
Inté a rendelet a tanulókat, hogy óvakodjanak a látványosságok túlságos fölkeresésétől. Nyűgöt és kelet népét egészen
megszállta a játékszín véres, gyakran szemérmetlen jeleneteinek
kíváncsi vágj a. Szenvedél lyel mulattak a vadállatok és boldogtalan áldozatok vérfagyasztó halálos küzdelmein. Az ilyen
embertelen szórakozásokat a kereszténység rosszalta. A fejedelmek a tanulóknak nem tiltották ugyan el, de óvatosságot
javasoltak.
A mulatozási szenvedélyt még a komoly kereszténység is
nehezen terelhette a kellő mederbe. A kereszténynyé vált nép
magával vitte az egyházba némely rossz szokásait, így például az
isteni kegyelem s megváltás feletti öröm és hála kifejezéséül
szolgált a Mars tiszteletére lejtett tánczok hasonlatosságára, az
istentisztelet alkalmával, a templombeli táncz, melynél maga a
püspök volt az előtánczos. A pápák kikeltek ugyan a templomi
táncz ellen sokszor, de csak lassanként lehetett megszüntetni a
hagyományos örömkifejezést. Azt is igen későn és nehezen látta
be a római keresztény nép, hogy a színjáték nem alkalmas az
istentisztelet kifejezésére.*)
Nem csoda, hogy ha a császárok féltették a tanulókat a
mulatság mámorától.
III. Tanulói kiváltságok.
A tanuló ifjúság némi kedvezményekben részesült, például:
a családfiú, a ki Rómában tanúi s pénzét kölcsönadta: önállóan
léphet fel a nem fizető adós ellen, holott más családfiú az apai
képviseletre szőrül.**) A családfiú, a ki tanulmányok végett jön
Rómába, a jogainak sértői ellen maga indíthat keresetet, nehogy

*) Cod. Theod. 15.
fecta solennitate confuedant.
**) Ulp. Dig. 12. 1. 17.

5.

2.

§.

2.

. . . nec divinam venerationem cou-
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megtorolatlanul maradjon a jogsértés, a sértett fél apjának távol
léte következtében.*) A tanuló családfiú, nemcsak azok ellen léphet fel, a kik ex delicto vannak neki lekötelezve, hanem azok
ellen is, a kik szerződésből kötelezvék, pl. élhet letéti, megbizási
keresetekkel (actio depositi, mandati directa), élhet condictióval
(si forte páter in provincia sit, ipse autem forte Eomae vei studiorum causa, vei alia ex iusta causa agat), nehogy nyomorogjon Rómában a követelésénekbe nem hajtása miatt (ne sieinon
dederimus actionem, futurum sit ut impune fraudem patiatur et
egestate Rome laboret viaticulo suo non recepto). A tanulmány végetti távollét olyan figyelemben részesült, mint a
reipublicíe causa absentia. A tanulókat nem engedték zavartatni más városi bíróság elébe idéztetésekkel, ezért illette
őket a más városba idézés ellenében a praescriptio fon. A pnefectus urbi volt Konstantinápolyban az ifjúság bírája (iirdex
iuventutis), a berytusi akadémia felett pedig a phceniciai kormányzó, a megyei püspök, meg a tanár bíráskodott, a rendes
iurisdictio szabályai szerint.
A tanulók szorgalmának buzdítására, jutalmazására szolgált, hogy a császár tudomásul vette az előmenetelt.
Egyesek a vagyontalan tanúlók fölsegítésére is gondoltak.
Pl. Alexander Severus, a vagyontalan tanulók gyám okítására, a
kincstárból is adott segítséget, Lampridius mondja róla, hogy
doctoribus auditoria et salaria decrevit et in discipulos, pauperum filios, modo ingenuos annonas dari iussit. Nem mondható
azonban, hogy valami rendszeres közjótékonysági eljárás lionosúlt volna meg. Inkább egyes nagylelkű jótevők gondoskodása
terjedt ki a szegény tanulókra. A mai kornak jótékony egyesületei, köztartásai, alapítványai és ösztöndíjai akkor még ismeretlenek voltak.
A tanulók iránti kedvezésnek nyomait látjuk abban is,
hogy a 25 éven alóliakat Berytusból, a 20 éven alóliakat a
fővárosból nem volt szabad haza hívni. Justinianus szerint a
fővárosi tanulók is a 25-dik év végéig maradhatnak távol a
szülőföldtől. A jogtanulók a polgári és katonai szolgálatoktól,

*) Ulp. Dig. 5. 1. 18. §. 1.
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ha emberben nem volt hiány, a mondott időig mentesek
maradtak.
A
tanulók
nagyobb
mértékű
kiváltságolását
Barbarossa
Frigyes hozta gyakorlatba. E őzéiből adta ki a Codex 4, 13.
végén olvasható «Habita quidem» szavakkal kezdődő constitutióját, melyben így szól: «omnibus qui causa studiorum
peregrinantur scbolaribus et maximé legum professoribus hoc
beneficium indulgemus, ut ad loca in quibus literarum exercentur studia, — veniant et in eis secure liabitent. Dignum
namque existimamus, ut quum omnes hona facientes nostram
laudem et protectionem omni modo mereantur, quorum scientia
totus illuminatur mundus — speciale dilectione eos ab omni
iniuria defendamus. Quis enim eorum non misereatur, qui
amore scientüe exules facti — vitám suam multis periculis
exponunt. Hac generáli et in perputuum valitura lege decernimus ut nullus — tam audax inveniatur qui aliquam scholaribus iniuriam inferre prsesumat.» A tanulók elleni perben a
tanuló választása szerint bíráskodik vagy a tanár (coram domino
vei magistro suo), vagy a püspök (quibus liáné iurisdictionem
dedimus). Két főpontja van ennek a kiváltságnak: vivendi
securitas és optio fori. A fentebbi kiváltságot Bologna számára
adta a császár, de idővel más egyetemekre is kiterjesztették, kétségkívül elhatott az a veszprémi, pécsi s a bécsi egyetem privilégiumaiban részesített nagyszombati egyetemre is.
TIZENEGYEDIK FEJEZET.
A constitutio Omneni hatása.
I. A constitutio Omnem hatása az akkori tanulmányi rendre.

Justinianus nem állapodott meg annak kitűzésénél, hogy
milyen rend és milyen tárgysorozat követendő s mennyi idő
fordítandó az ő codificatiójából kiszakított anyag tárgyalására,
és pedig olyan tárgyalásra, hogy semmi ne maradjon homályban, hanem bőbeszédűleg és dagályos stílusban, ismétlésekkel
és aprólékosságokkal is bíbelődve foglalkozik a részletekkel. Rá
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ér az egyes évfolyamok gúnyos vagy megtisztelő czímezgetéséhez
is tenni észrevételeket; s csintalan játékok fékezéséről is mond
valamit, de végtére igazi tanügyi reform nincs a rendeletben.
Más országok jogtanintézetei nem lebegtek Justinianus szemei
előtt. Nem volt mit megtekinteni, példányképül elfogadni, pedig
ö csak minták után dolgozgatott. Tribonianus eléggé olvasott és
tanúit ember volt, de épen nem kritikus fő, és épen nem teremtő
ész. Az eszméket nem teremtette, hanem kölcsön szedte a nyugati jogirodalom köréből. Hogy a botbüntetés alól kiemelte a
tanulókat: az nem az ő érdeme, hiszen már Joannes mellőzte
ama büntetést.
Justinianus a tananyagon annyit változtatott, hogy a Gaius,
Ulpianus, Paulus, Papinianus műveinek kivonatai helyett az
azokból készült töredékek tanítandók. A törvényszöveg betanítását tűzte ki a jogi oktatás feladatául, mint 1812-ben az osztrák
tanügyi politika.
De a szöveghez tapadó tanítás ép úgy meddő maradt Bécsben, mint valaha Bizanczban. A megdöbbentő sterilitást a
magj ai' király örökös tartományaiban Unger csak úgy szüntethette meg, hogy a történeti jogtudománynak, főkép a római jognak apparátusával kezdte tárgyalni a polgári törvénykönyvet.
A magánjogi általános tudományt semmiféle codex nem teszi
fölöslegessé.
Justinianus a hangzatos Omnem reipublicae constitutiojával
igen szerény reformot létesített, ha ugyan egyáltalában reformnak nevezhető az, hogy az évfolyamokba beillesztette a maga
codificatiójának eredményeit. Az tagadhatatlan, hogy az ő Institutiói, korának megfelelőbbek voltak, mint a Gaius Institutiói; és
a Digesták első része (Tcpiora) inkább illett az első évbe, mint az
a négy Libri singulares, melyeket Constantinus óta tárgyaltak,
hiszen az Institutiokból épen az hiányzik, a mi a
-ban van,
pl. a jognak története (de origine iuris), a különböző állami
hatóságok ismertetése, a iurisdictio és a perbe idézés (ín ius
vocatio). A
-val tehát kiegészítő az Institutiók hézagait.
Hiba volt Justinianustól, melynek következményeit a legújabb időkig érezték, hogy aDigestákból csak az első 36 könyvet
taníttatá, és így a mi a Digesták 14 utolsó könyvében áll, azt
nem tanulták. Ezekből ugyan egyről-másról valami csekély
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mutatvány előfordult az Institutiókban, pl. az interdictumokról,
bonorum possessióról s delictumokról, de sok kérdés nem jővén
elő az Institutiókban, az ilyet merőben elhanyagolták s elő sem adták, pl. mellőzték a collatiót, possessiót, appellatiét és a büntetőjogot (libri terribiles). Minden fontos ügy, mely csak a Codexben
fordúl elő, pl. az egyházjog, és az egész nyilvánjog kimaradt az
iskolából. Kihatott ez az irány a középkori iskolákra is. Angolország egyetemein ma se foglalja még el a nyilvánjog az őt megillető helyet. Nálunk is csak 1867 óta van nagyobb súly fektetve
a közjogra. Igaz, hogy szóbeli fejtegetésre leginkább szorult a
régi magánjog, a nyilvánjogot a gyakorlati élet empirice segíté
elsajátítani.
De nem az volt a fogyatkozás Justinianus intézkedésében,
hogy a magánjog előtérbe állíttatott, hanem az, hogy a magánjog előadását se tette teljessé, mert kihagyta mind azt, a mi csak
történeti értékű, szinte gúnyolva mellőztetik a domínium quiritarium, res mancipi, sat. Hibáztatta, hogy az előtte valók a
könyvekből nem tanítottak mindent s ime ő most kitöröltette a
könyvekből mind azt, a mi tényleges becsűnek nem látszott.
Eddig, ha nem tanulták is, de legalább utólag olvashattak róla
a könyvben, most már a könyvben se találták többé. A megcsonkított könyvek üresebbek, de olcsóbbak is lettek. Ezért
terjedtek.
A compilatiók korában szervezett s az után is követett oktatási rendszertől valami sokat nem is lehetett várni akkor,
mikor a jogtörténet és a jogrégiségek ismerete hiányzott, s mikor az elnyomás fészkében, a nemzeti szellem lüktetését, a sokszázados keleti despotismus már meggyöngítette. Mit tehettek
mást, mint a szöveg fordítását, mely jó, hogy betűrágó tudákossággá nem fajúit. Hiányzott Bizancz jogászainál az antik
classica philologia, sőt a latin nyelvismeret is; ezért a szövegnek
kritikai kezeléséhez nem kezdhettek. Hiányzott a történeti perspectiva és így a régi szöveg eredeti szellemét nem vizsgálhatták.
Görög kivonatok, rövidletek, compendiumok használatára voltak kényszerülve, melyekben, többnyire az Institutiók rendszerében, összeállították és egybefoglalták a Justinianus négy művének rövid summáját, némi tekintettel a keleti birodalom
gyakorlati szükségére és a folytonos újításokra. A VIII-ik század
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óta lassanként kiszorult a gyakorlatból Justinianus négy könyve
s keleten a görögszövegű Bazilikákat tanították; így a IX-ik
század óta kihalt keleten a latin nyelv ismerete is.
Justinianus a tanárokat néha kitüntette, néha gúnyolta,
szeszélye szerint. A tudományos szabadságot, kutatást, bírálatot,
vizsgálódást nem engedte. Azt határozottan követelte, hogy az
ö törvénykönyveinek egyes részeit tanítsák, de ép oly határozottan ellenezte, hogy commentárt készítsenek hozzá, sőt azt büntetendő
cselekvénynek
nyilvánította
(poena
faisi
constituta).
Csak a hű fordítást engedte meg, és azt, hogy a tartalmat mutató czím (
) készülhessen, vagy a párhuzamos helyek
mutattassanak ki az összehasonlítás könnyítésére. Minden egyéb
magyarázatot hamisításnak nyilvánít (imo magis perversiones),
és eltilt, nehogy homály vagy szennyfolt essék az ő törvénykönyveire (ne verbositas earum aliquid legibus nostris afferat ex
confusione dedecus). A tudományos tárgyalás tehát egész a
glossatorok idejéig szunnyadt.
Az exegeticus leczkék látogatását három éven át elengedhetetlenül kívánta Justinianus. Nem volt még akkor könyvnyomtatás, szakirodalom. Ismeretközlésre nem volt más médium a
kezdő számára, mint a tanári előadás, és az ismeret megszerzésének nem volt más eszköze, mint a kéz, mely jegyez, és a fül,
mely hall. Ezért az a tanulási szabadság, mely a tanulót felszabadítja a leczkelátogatási kötelezettség alól, nem vala terve
szerint. Nem azért tartá a berytusi, konstantinápolyi és római
iskolákat, hogy a fiúk ne látogassák a leczkéket; ha költött az
iskolákra, elvárta, hogy hasznát vegyék a tanulók; ha előadásokat az ifjaknak látogatni czélszerű, nem lehet őket arra terelni,
hogy kerüljék a tantermeket. Költsön az iskolákra az ország és
a tanulók az alkalmat fel ne használják?
Több ok működött közre, hogy az akkori oktatás szűk látókört adhatott. Hiányzott az általános míveltség alapja, a jogásznak nélkülözhetetlen segédtudományok előadása. Hiányzott a
közgazdasági tünemények törvényeinek ismerete; a nép életföltételei senkit se érdekeltek, államtudományi ismeretek nem
közöltettek.
Justinianus féltette a byzanczi ifjakat, hogy megrémülnek vagy főfájást kapnak, ha egy elavult kifejezést halla-
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nak.*) Justinianus tanintézetében szerencse volt, hogy a dassicus
jogászok műveinek töredékeit tanulták, kár hogy nem egész
müveket, hanem csak kivonatokat kaptak kézbe; ezt pedig a
legkitűnőbbek is csak betanulták, de történetileg, a mi iránt
nem is bírtak elegendő érzékkel, nem kutatták.
Justinianus igen kiemeli a használhatót. Csak azt akarja
taníttatni, a mi a gyakorlati életben használható. Akár csak egy
mai nyers praktikus. Vájjon csak azt tárgyalja a jogtudomány,
a
mit
használhatónak
dekretál
egy
bizonyos
törvényhozó?
Semmi se használ nekünk inkább, mint az igazság-keresés és
szellemi mívelődés. Hol lenne az emberiség, ha a tudomány
czélját egyéb nem képezné, mint az, a mit használhatónak mondott valamelyik törvényhozó? Az emberi mívelődés búvárát sok
olyan jogrégiség érdekli, melyet Justinianus nem talált használhatónak, holott azoknak jogtörténeti becse a mai kor tudósai
előtt magasan áll. A kőszéntelep, melyet valaha nem találtak
használhatónak, ma se használható? A használhatóság kérdésében nincs változás? Hát a római jog használhatósága iránt nincs
véleményeltérés? Justinianus úgy használta azt, mint tételes
törvényt, mi ellenben úgy használjuk, mint formai képző eszközt.
A római jognak képző ereje, a szellem fegyelmezésére való
alkalmatos volta kétségen fölül áll, tehát minden jogtanulóra
előnyös. Ajánlanám a bíráknak és ügyvédeknek, hogy tamiljának szabatosságot Celsus, Scaevola, Paulus véleményezéseiből.
Kit ne érdekelne az, hogy miképen keletkeztek a magánjogi
szabályok, miképen kell azokat értelmezni, végül miképen kell
alkalmazni, és pedig úgy, a mint azt a bölcs jogtudósok kipróbálták? Hát ebből a bíró, az ügyvéd nem okulhat? Valóban a
páratlanul gazdag civilisticus tanulmány képesíti a jogászt az
igazság
keresésére,
megtalálására,
gyakorlására.
A
gyakorlat
embereinek tantermekből
kell kikerülniük, nem iparos műhelyekből.
A történelmi, bölcseleti s liumanisticus eszmék hasznavehe-

*) Cod. 7. ¿5. 1. . . . ex iure Quiritum nomen, quod nihil ab senigmate discrepat, vacuum est et superfluum verbum, per quod animi
iuvenum, qui ad primam legum veniunt audientiam, perterriti ex primis
eorum cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt.
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tősége ma is csak annyira becsültetik, mint a despoták alatt
Bizanczban? A jogtudomány nem ítélhet egyedül a mai jogszolgáltatás gyakorlati érdekeinek szempontjából. A tudomány
kutat, a bíró ítél. A tudomány nem csak egy bizonyos jogtudósnak, még ha az Papinianus vagy Werbőczy volt is, tudománya,
hanem az előző alakulások és követő fejlemények búvárlatára s
földerítésére is kiterjed. A jog története, a jogfogalmak fejlődése, a jog rendszere, módszere, végtelen fontos a tudomány
szempontjából, ha közvetetlenül nem nyújt is directivát a bírói
vagy ügyvédi gyakorlatban. A historicus, dogmaticus és exegeticus tevékenység az egyetemen elengedhetetlen feladat. Az elméleti képzés minősít arra, hogy a jogélet nyilvánulásait észrevegyük, rendezzük s tapasztalatainkat feldolgozzuk.
Justinianus mind ezzel nem törődött. A tételes jog szövegének betanulásától várt minden jót. Ha a Justinianus korabeli
jogtudomány az ötödik századihoz képest mégis némi emelkedést mutat, ezt csak annak lehet köszönni, hogy a jogtudomány
széttörte a békókat, a melyeket arra a császár akart rakni. És ha
ma valahol ismét ügy akarnák osztályozni a tudomány-egyetemen a jogi tantárgyakat, hogy melyik a kenyér-studium és
melyek a történelmi, bölcseleti, szóval általános tudományos
értékű tárgyak? első helyre emezeket kellene tenni.
II. A Const. Omnem hatása a Digesták átszármazására.
A Justinianus oktatásügyi rendelete közvetve kihatott nem
csak az akkori tanulmányi rendre és eredményre, hanem következményeiben a Digesták sorsára, jelesül a Digesták átszármazására is.
Justinianus a Digestákból az öt első parst (Dig. 1—36)
tűzte ki a nyilvános előadás és tanulás tárgyává. A két utolsó
pars (Dig. 37—50) nincs a tan tervben, elegendőnek tartá az
iskolai tárgyalásra a Digesták harminczhat első könyvét, a
többit a tanfolyam utáni évek magánszorgalmára bízta.
A tanulók könnyen ráhagyták, hogy az ő kiképeztetésökre
nem kell a Digestákból ötven, hanem csak harminczhat könyv,
hisz a császár mondja, hogy «ex trigintasex librorum recitatione
fiant iuvenes per fedi, et ad omne opus legitimum instrudi et

70
nostro tempore non ináig ni», kész emberekké, az igazságügyi
szolgálatra képesekké és Justinianus korszakához méltókká válnak. Ilyen hízelgő hivatalos qualificatio után a legtöbb jogász
fölöslegesnek tartá az 5 év utáni tanulást, tehát a két utolsó
pars bolygatását. Így aztán a feleslegesnek vélt két utolsó pars
nélküli pandecta-másolatokat szerezték meg s használták, a teljes példányokat a csonka példányok kedvéért mellőzték, idővel a
teljes példányok gyérültek. Innen magyarázható, hogy az utókorra maradt Digesta-kéziratok, a flórenczi példány kivételével,
csak az öt első parst tartalmazzák. Innen érthető, hogy a ránk
maradt kéziratok a Digesták 36—50 könyveire nézve mind a
virgo Florentinatól függnek, ellenben a Digesták 1—36 könyvét
a Florentinatól eltérő eredeti kéziratokból is másolhatták.
Annak is volt utóhatása, hogy Justinianus különbséget tett
a Digesták harminczhat első könyvében is; t. i. olyan könyveket
jelöl meg, a melyeket a tanárok fejtegetni kötelesek és olyanokat, a melyeket a tanulók magokban tartoznak olvasgatni.
A tanárok fejtegetni, tehát megtanítani tartoztak a Digesták
huszonkét első könyvét. Ugyanis: Az első évre elengedhetetlenül
ki volt tűzve az első pars (Dig. 1—4), ennek fejtegetését rendeli
a const. Omnem §. 2. A második évben fejtegetni kellett vagy a
Dig. 5—11. könyvét de iudiciis (const. Omn. §. 3.) vagy a Dig.
12—19. könyvét de rebus (const. Omn. §. 4.). A második évben
előadandó volt a fentebbi alternatív részen fölül még a hozomány (dós, Dig. 23), a gyámság (tutela, Dig. 26), a végrendelet
(testamentum, Dig. 28), a hagyomány (legatum, Dig. 30). Ez az
a négy libri singulares, vágj7 a mint Justinianus mondja, quatuor
libros «qui in primordiis singularum memoratarum compositionum positi sunt, tantummodo a vobis eis tradi sancimus; tehát
az említett négy könyv volt kiválasztva a hozományról szóló
könyvek közül (tripertitum volumen de dotibus) és a legatis et
fideicommissis szánt hét könyv közül s a tuteláról és a testamentumról szóló két-két könyv közül. A harmadik évben vagy
a Digesták 12—19. könyvét (De rebus), vagy a Digesták 5—11.
könyvét (De iudiciis) tárgyalták, ahhoz képest, hogy melyik
maradt a második évben tárgyalatlanul. Ezen kívül még a Dig.
20., 21., 22. könyvét (Antipapinianus) tanulták.
Ha így a tanárok kiválasztották a köteles collegiumokban
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előadandó könyveket, még maradt a 36 első könyvből előadatlanúl
10 könyv.1) Ezt a tíz könyvet a negyedéviek magánszorgalmára
bízza a császár.2) Ez a kérdéses tíz könyv volt a Dig. 24 és 2ő;
a Dig. 27; a Dig. 29; és a Dig. 31—36. könyve.
A három évben okvetetlenül előadandó könyvek voltak tehát
a Dig. 1—23, továbbá Dig. 26, Dig. 28 és Dig. 30.
És így a másolók iskolai használatra csináltak olyan kéziratokat is, a melyekben a 36 első könyvből se található az a
tiz könyv, a mit a magánszorgalomra bíztak, sőt legkeresettebbek lettek azok a példányok, a melyekben a Dig. 1—23. könyve
foglaltatik s a 24-ik könyvnek első titulusa, mely a házassági
vagyonjogról szól, és a második titulusa, mely a házasság felbontását szabályozza. Így tehát a legtöbb pandecta-kézirat, mely
iskolai használatra készült, a Digesták I—23. könyvét és a Dig.
24-ből az 1. és 2. czímet tartalmazta. Ez viseli a glossatoroknál
a Digestum vetus nevet. Ez volt leginkább elterjedve, ez maradt
a glossatorokra a legtöbb példányban.
Justinianus, valamint más rendeletéiről, úgy különösen a
tanügyi constitutiojáról is azt képzelte, bog)’ örök időkre szól.3)
A folytonos kísérletezés, kapkodás a tanügy terén igen káros
hatású. Ezt tapasztalatból tudjuk, de örök időkre emberi mű
nem számíthat.
1) Const. Omnem. §. 3. . . . neque anni secundi tempus sufficit ad
istoram quatuordecim librorum magistra voce eis tradendorum recitationem.
2) Const. Omnem. §. 5. . . . decern libros qui et quatuordecim —
supersunt studeant lectitare.
3) Const. Omnem. In fine . . . et vos maximum decus in omne seculum sequatur, quia vestris temporibus tabs legum inventa est permutatio,
qualem et apud Homerum (Ilias. VI. 230), patrem omnis virtutis, Glaucus
et Diomedes inter se faciunt, dissimiba permutantes:
(Aurea pro seueis, centum bobus iestimata pro novem
valentibus). Quae omnia obtinere sancimus in omne aevum ab omnibus
tam professoribus, quam legum auditoribus, et bbrariis, et ipsis et iudicibus observanda.
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Franklin társulat nyomdája

Jellegző vouása a modern államnak, hogy osztályrészt juttat a tudomány és irodalom kitűnőségeinek a törvényhozásban.
Nem az egyetemek képviseletét értem az alsóházban, mely épen
nem a modern állameszmében gyökerezik, hanem a testületek
érdekképviseletének révén vissza nyúlik a keresztyén-germán
állam középkori világába. Azon törvényhozási politikára czélzok, a mely a jelen század folyamában a népképviseleti rendszer életbelépte óta a felsőházban nyitott tért, rendelt széket,
döntő szavazatjogot részint a tudományos akadémiák, részint az
egyetemek kebeléből kiszemelendő kiváló jelentőségű tudósoknak, részint pedig minden akadémiai vagy egyetemi köteléktől
eltekintve, oly állampolgároknak, a kik saját tudományos vagy
irodalmi működésök, érdemeik által fényes nevet szereztek magoknak a szellemi élet történetében.
Mindjárt első pillanatra beviláglik, hogy egy ily alkotmánypolitika csak oly államélet talajában érvényesülhetett, a hol a
modern állameszme már győzött a középkorból öröklött keresztyén-germán állam fölött: mert hisz épen az egyéni állampolgári érték állami érvényesülése, eltekintve születéstől, vagyonfoktól, rendi és testületi kapcsolatoktól, — ép ez azon mozzanat,
a mely a valódi modern állameszmét a maga teljességében, a
társadalmilag bár legelőrehaladottahb, de államilag még többékevésbbé
a
keresztyén-germán
rendiség
tagozataiban
leledző
nemzetek államszervezetének alapgondolatától első sorban megkülönbözteti. Csak természetes tehát, hogy annak az alkotmánypolitikának, a mely a tudományos kitűnőségeknek nem
mint egyetemi testületek érdekképviselőinek, hanem mint csakis
a tudomány előharczosainak nyitott tért a felsőházakban, ennek
az alkotmánypolitikának törvényhozási actusait inkább a román
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népek alkotmánytörténelmében találhatjuk föl, mint akár a
német államokban, akár Svédországon, akár magában Angliában. Bármennyire gyenge lábon állott is az alkotmányos szabadság, a politikai szabadság és a polgári szabadság még e század első felében is a legtöbb román államban: annyi kétségbevonhatatlan, hogy modern értelemben bevégzett egységes állampolgári társadalomra a jogegyenlőség meggyökerezése folytán
sokkal előbb tettek a román népek szert, mint Európa egyéb
szereplő kultúrnemzetei. Legkésőbben lépett a modern állameszme uralma alá Svédország. Csakis 1865-ben, illetőleg 1866-ban
fogadta el a svéd országgyűlés a népkepviselet behozatalára vonatkozó javaslatokat: csakis ekkor szűnt meg az ősrégi fejleményekből történelmileg tovább fejlett, 1809-ben rendszeres alaptörvénybe foglalt rendi alkotmány; Anglia a politikai szabadságnak, valamint egyáltalán az alkotmányosságnak klasszikus
hazája ugyan, de épen a maga rendi fejleményéből alakult felsőházának, a «House of Lords»-nak öröklött szervezetét őrzi a
legnagyobb féltékenységgel; és így ne csodálkozzunk, hogy
ámbár a peeragen alul Angliában már Erzsébet királynő korában le volt hullva az állampolgári társadalomban minden komolyabb természetű rendi korlát és társadalmi hatályba lépett a
«gentleman» fogalma, a mely az összes régi rendi maradványok
tanult, képzett és vagyonilag önálló elemeit magába forrasztja
vala, már t. i. a peerage államjogi színvonala alatt: ezen színvonal fölött maga a peerage, mint az angol nemzeti társadalom
tetőzete, mozdulatlan maradt minden vihar és minden reform
közepette, és épen ezen tény tette mindeddig lehetetlenné, hogy
Angliában a tudomány kitűnőségei, ha csak elébb már peerré
nem emeltettek, a lordok házába bejussanak. És hogy állott az
ügy a német államokban?
Bizony nagyon közel állott a kasztrendszerhez nem egy
tekintetben, egész az 1789-diki franczia forradalomig. Az a tudós
fiatal hindu, a ki pár év előtt Weber hírneves szanszkrit-tanárnak azt a nyilatkozatot tette, hogy nagyon sok hasonlatosságot
talál egyfelől a hindi: bölcsészet, másfelől pedig a németek gondolkodási módja közt, ez a fiatal hindu tudós bőven találhatott
volna bizonyára analógiákat a hindu kasztrendszer és az 1789
előtti német rendiség szervezete közt is, ha végig tekint a
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németség államrendjén és jogrendjén, úgy a mint ez Kopasz
Károly korától le egész azon pillanatig, a melyben a franczia
forradalom eszméi Göthe «Wilhelm Meisters Lehrjahre» czímű
regényére már oly hatalmas visszahatást gyakorolnak vala.
Eltekintve korábbi századoktól, midőn a bizonyos bűntettekben
elmarasztalt polgári nőket karóra húzták, még 1432-ben is
Straubingnál a Duna vizébe fullasztotta a rendi német igazságszolgáltatás Bernauer Ágnest csak azért, mert egyszerű polgárnő
daczára férjhez merészelt menni — titokban — III. Albrecht
bajor herczeghez;
még 1725-ben megtörténhetett, hogy a
porosz kir. kormány nyílt rendeletben elrendelte, miszerint
minden czigány, akár bűnös, akár nem, ha egyszer 18 évét
elérte, azonnal fölakasztassék és még Nagy Frigyes sem átallotta ezt a rendeletet 1748-ban újból megerősíteni;2) 1766-ban
pedig Collardot, ki magasabb rangú tisztviselő volt («Begiedirektor»), nem kevesebb mint 100 tallér pénzbírságban marasztalták el, azért, mert megsértette a «Kleiderpricilegium»-ot.
midőn fehér tollat merészelt tűzni a kalapja mellé, lévén ez a
fehértoll-viselés
a
«Kleiderordnung»
értelmében
«nemesség»
kiváltsága.3) Ugyanakkor természetesen nemcsak a
gondolatszabadság lenyűgözésére V. Károly császár által alkotott censura-törvény állott még fönn kisebb-nagyobb módosítással egy
némely német államban, vagy legalább is oly törvény volt
érvényben, a mely, miként az V. Károly császár 1530-diki törvénye, azt a szerzőt, a ki a censoroknak nem tetsző (különben
egészen
tisztességes)
dolgot
kinyomatni
merészelt,
érzékeny
testi büntetéssel is sújtja vala; fönnállott a «Kleiderordnung»
mellett itt-ott még a «Ganseordnung# is, a mely tüzetesen megszabta, hogy tekintettel a rendiségre, kinek szabad ludat tartani, kinek pedig nem.4) A legjellemzőbb azonban, hogy még

1)
Werner Hesse: Seltsame Gebräuche in der fr.-deutschen Rechtspflege. 1882. Paul Schwanfelder: Die Todesstrafe im Mittelalter. 1882.
2) Th. Winkler: Die Paria, und die Ausgestossenen. 1882.
3)
Beguelius: Darstellung der Accisenverfassung in den preussischen
Staaten (1877.)
4) Egészen más szempont alá esik természetesen az a Gänseordnung,
a melyet a backnangi városi tanács bocsátott ki 1607-ben, Württembergben. Ez a Ganseordnung egyiránt eltiltotta valamennyi backnangi lakos-
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pár évvel a nagy franczia forradalom előtt a porosz állam legfőbb lovagi tanintézetében a polgári szülőktől származó tanárok
alantasabb rangfokozatba voltak sorozva,1) mint nemes tanítványaik! Ezzel szemben ugyan vajmi keveset nyomhatna a
württembergi Károly Eugen herczeg által (szül. 1728, meghalt
1793) Stuttgart közelében alapított egyetemszerü tan- és nevelőintézet, az úgynevezett «Hohe Karlsschule»,2) a melynek a többek

nak a lúd-tartást, tekintettel azon károkra, melyeket az előző években a
túlságosan fölszaporodott ludak a mezei gazdaságnak, a réteknek, legelőknek stb. okoztak volt.
1)
L. Boseher: «Die absolute Monarchie» a tübingi Zeitschr. f. d.
f. Staaten. 1888-dik évfolyamában.
2)
A Holte Karlsschule fönnemlített szabványát következőleg írja le
Schmidt-Weissenfeh
liasonczímű iratában: «Die Schüler waren zunächst
in Cavaliere und Eleven, je nach ihrer Herkunft, getheilt. Zu den ersten
gehörten nur Söhne von Adeligen, deren Eltern diese Absonderung forderten. Sie trugen eine Adelsschnur auf der Schulter, assen an einer
besonderen Tafel, schliefen in einem besonderen Saal. Die Eleven waren
auch ihrerseits verschiedenen Abtheilungen zugeordnet; z. B. derjenigen
der Honoratiorensöhne und der Kunst- und Gewerbebeflissenen: Maler,
Architekten, Tänzer, meist armer Knaben, die auf Kosten des Herzogs
ausgebildet wurden. Im allerersten Bange aber standen die Chevaliers,
wozu diejenigen ernannt wurden, welche oh adelig, ob bürgerlich, in einer
Prüfung vier Preise davontrugen. Sie erhielten dafür eine goldene Medaille. Wer es gar zu acht Preisen auf einmal brachte, ward Grandchevalier mit dem Grosskreuz um den Hals und dem Ordensstern auf der
Brust. Der Chevalier stand im akademischen Ansehen hoch über dem
Cavalier, da er zu Gemüth führte, dass der Adel der Talente den der
blossen Geburt überrage. Bei dem Austritt aus der Karlsschule hatte freilich der Chevalierorden keinen Werth weiter; doch in derselben gewährte
er seine Vortheile.
V. Károly császár föntemlített 1530-diki (augsburgi) sajtótörvénye
ekként hangzik: «Nachdem durch die unordentliche Druckerei bis anher
viel Uebles entstanden, setzen, ordnen und wollen wir, dass ein jeder
Kurfürst, Fürst und Stand des Beiches, geistlich und weltlich, in allen
Druckerein mit ernstem Fleiss Fürsehung thue, dass hinfüro Nichts
Neues und sonderlich Schmähschriften, weder öffentlich noch heimlich
gedichtet, gedruckt, oder feilgehabt werden, es sei denn zuvor durch einige
von geistlicher oder weltlicher Obrigkeit dazu verordnete verständige (!}
Personen besichtigt, des Druckers Namen, und auch die Stadt, darin
solches gedruckt, mit nämlichen Worten darin gesetzt. Und so darin
Mangel befunden, soll dasselbige zu drucken oder feilzuhalten nicht
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közt Schiller is tanítványa volt. Ezen egyetemszerű tanintézet,
mely csekély mérvű keretben 1777-ben február 5-dikén lőn
megnyitva, 1781-ben már hat facultásszerű tan folyamot foglalt
magában (jogi, orvosi, bölcsészeti, katonai, gazdászati és művészeti facultást), elannyira, hogy II. József császár még azon
évben (1781) egyetemi rangra emelte és mindazon «előjogokkal
és szabadságokkal» fölruházta, a melyek abban az időben európaszerte egy egyetemet megillettek. Hát ennek az egyetemszerű
nagy tan- és nevelőintézetnek közvetlen főigazgatását Károly
Eugen herczeg saját magának tartotta fönn és oly alap- és rendszabályokkal látta el, a melyek nagyon jellemző világot vetnek
egyfelől a herczeg korát fölülmúlni látszó nemes gondolkodásmódjára és fölvilágosult szellemére, másfelől pedig a német
társadalom és államrend akkori áttörhetlen válfalaira. A tanulók
száma 1783-ban 300-ra rúgott, a kik mindenek előtt két nagy
rangcsoportba lőnek beosztva. Az első rangcsoportba tartoztak
a «Cavalier»-ek, vagyis a nemes szülők, illetőleg nemes apák
törvényes
gyermekei;
a
második
rangcsoportba
pedig
az
«Eleve»-k soroztattak. Ezen «Eleve»-k ismét bárom alosztályra
oszlottak: az első alosztályba tartoztak a «lwnoratiorok», a
másodikba a művészettel és a harmadikba az iparral foglalkozók
gyermekei. Idáig tehát ezen egész szervezet teljesen megfelelt a
rendi alapokon nyugvó német államjog hagyományos fejlődéséből táplálkozó akkori orthodox közfelfogásnak: volt azonban
a Károly Eugen herczeg művében nehány heterodox vonás is,
és épen ez az, a mire hivatkoznak azok, a kiket feszélyez annak
tudata, vagy legalább nyílt beismerése, hogy valamint a jobbágyok fölszabadítására a Németbirodalomban a franczia forradalom szolgáltatott indokot, ösztönzetet és erőt, szintúgy a franczia eszmék és példák hatása alatt történt jóformán minden
egyéb reform vagy reformkísérlet is az állampolgári jogegyenlő-

zugelassen werden. Was auch solcher Schmäh- oder dergleichen anderer
Bücher bereits gedruckt, sollen nicht verkauft werden, und wo der Dichter, Drucker oder Verkäufer solche Ordnung und Gebot überfahren, soll
er durch die Obrigkeit nach Gelegenheit an Leib oder Gut gestraft werden, und wo einige Obrigkeit, sie wäre, wer sie wolle, hierin lässig
befunden würde, alsdann soll und mag unser Kaiserlicher Fiskal gegen
dieselbe Obrigkeit um die Strafe proeediren und fürfahren.»
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ség alapgondolatának irányában. De hát tekintsük kissé közelebbről, mi volt az, a mi túlszárnyalta az akkori németség államrendét és közfelfogását a Károly Eugen herczeg egyetemszerű
tanés
nevelőintézetének
szervezetében
és
rendtartásában?
Mindössze is annyiból állott az egész, hogy a «Cavalierek»
közé csak azon nemes apák törvényes gyermekeit osztotta be, a
kik maguk is határozottan kifejezték odairányuló kívánságukat,
hogy gyermekeik a polgári szülők gyermekeitől elkülönzötten,
a külön nemesi kategóriába, vagyis a «Cavalierek» közé osztassanak be; a többi nemes fiúkat pedig szintén az «Elevek»
kategóriájába, vagyis a polgári fiúk közé sorozta. E tekintetben
tehát csak annyiban tért el a hagyományos német államrendtől
és közfölfogástól, a mennyiben a szülők határozottan kifejezett
kívánságától tette föltételessé, hogy gyermekeikre nézve betartassanak-e vagy ne a rendi tagozat követelményei? Volt azonban még egy más jellegző vonása is a «Hohe Karlsschule»-nek,
és ez abban tetőzött, hogy még a «Cavalierek» fölött is volt két
rangfokozat, és ezen két legfelsőbb rangfokozatba születésre való
tekintet nélkül helyeztettek a legjobb tanulók; azok, a kik valamely vizsgálaton legalább is négy díjat nyertek, «Chevalierk»
lettek és értékes, nehéz arany érmet viseltek, akár nemes volt az
apjok, akár polgár; azok pedig, a kik legalább is 8 pályadíjat
nyertek, a legmagasabb tanulói rangfokozatra lőnek előléptetve:
«Grandchevalierk»-ká lettek és nagykeresztet viseltek a nyakszalagon, a mellökön pedig érdemrendi csillagot, szintén akár
nemes volt az apjok, akár pedig polgár. íme ebben az iskolai
kitüntetésben érte el a múlt század vége felé a tetőpontját az az
elismerés, a melylvel a németség a szellemi arisztokratia iránt
viseltetett; de mihelyt kiléptek a fiúk ebből a «Hohe Karlsschule«-ból,
azonnal
megszűnt
minden
Grandchevalierság
és
Chevalierság: ott állott ridegen a valóság: a középkorból örökölt rendi tagozat a maga merev válfalaival és egész nyerseségével. Ne nagyon dicsekedjenek tehát a német államtudósok
Károly Eugen herczeg említett ötletével: messze mögötte maradt az castillai A. Alfons eszméjének, a ki Justiniánt utánozva,
húsz évi szolgálat után rendszerint grófi rangra emelte a jogtanárokat. Azután ki bírná Károly Eugen württembergi herczegnek vindikálni ezen gondolat eredetiségét? Még ha csak-
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ugyan 1789 előtt léptette volna is életbe — miként némelyek
állítják — említett chevalierságot és grandchevalierságot, tekintet nélkül a születésre, a maga egyetemszerű tan- és nevelőintézetében: vájjon még ez esetben is nem vezethetnők-e vissza az ő —
különben bizonyára nagyon szép és dicséretreméltó — kis kezdeményezését inkább azon 1771-től 1789-ig már Európaszerte
ugyancsak hatalmas irodalmi mozgalomra, a mely a szellemi
nagyságok cultusát föléje emelé vala a születésnek, s a melynek
megindítói szintén csakis francziák voltak, Rousseau és Voltaire
nem kevésbbé, mint Diderot, D’ Alembert, D' Holbach és a többi
encyklopaedisták?
Beaumarchais
darabját, «Figaro lakodalmát»,
1784-ben adták először Párisban. Már azon tüntetésszerű fogadtatásból, óriási népszerűségből, a melyben ezen rendiség-ellenes
darab az «Ancien Régime» csorbítlan hatalmának közepette is
részesült a franczia fővárosban: már ebből is megérthette Károly
Eugen herczeg, lia különben nem is tudta volna, hogy a Jean
Jacques Rousseau tana a gyakorlatban is kezdi éreztetni a maga
hatását.
No de mindegy; fakadt legyen a Károly Eugen herczeg fölvilágosodástelt
kezdeményezése
bármily
lélektani
forrásból:
elszigetelt tünet volt és maradt az hosszú időkig még Németországon. A rendi tagozat fönmaradt ott a maga kasztszerű
merevségében még e század közepe táján, sőt még azontúl is,
daczára azon franczia mintára készített alkotmány-okleveleknek, a melyek 1818 óta az egyes német államokban a modern
alkotmányos jogállamot megszervezni a népképviseleti rendszer
alapján igyekeztek. Jellemző, bog}' az egyetemek képviselői,
számszerűit ketten, első ízben Baden nagyherczegség felsőházába jutottak be az 1818 augusztus 22-iki alaptörvény alapján, tehát egy oly német államban, a mely maga aránylag meglehetősen szabadelvű alkotmányfejlődését jórészt a tőszomszéd franczia nép forradalmi visszahatásának köszönheti.
Badenben a felsőházban két egyetem képviselője ül: de hogy
nem mint a saját egyéni értékénél fogva mint tudományos kitűnőség részese a törvényhozó hatalomnak, hanem csakis mint testületi küldött, ez kitűnik magának az 1818-diki alkotmánylevélnek félremagyarázhatatlan szövegéből. Bajorországon nem jut a
felsőházban tagság a tudományos kitűnőségeknek, még mint egye81
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temi testületi küldötteknek sem. Hasonló szellem érvényesül a
porosz alkotmányban: a porosz «Landtag« felsőháza tagjainak
egy, számszerűit különben sem jelentékeny részét a király azok
közöl nevezi ki, a kik az alkotmánylevél nagy általánosságban
tartott rendelete szerint a király elé e czélból különböző testületek és így többek közt az egyetemek által fölterjesztetnek; de az egyetemek által fölterjesztett állampolgárok elvesztik felsőházi tagságukat, mihelyt egyetemi tanárok lenni megszűnnek.
Hessen
nagyherczegség alkotmánylevele (18:20 deczember 17) a báró Riedesel család seniorát a giesseni egyetem
kanczellárjával egy kalap alatt rendeli be tagül, a nagyherczegség országgyűlésének felsöházába, vagy mint ott államjogilag
magukat kifejezik, az első kamrába. A szász királyság alkotmánylevele 1831-diki szeptember 4-dikén kelt és miután ezen, különben annyira művelt német állam arról nevezetes, hogy még
a második kamrájában, vagy mint mi mondanók, a képviselőházban is meglepetést keltő érdességgel juttatja érvényre még
manap, a XIX. század végével is, az állampolgári társadalom
rendi tagozatát, érdekes tudni, hogy minő jogczímen kerülnek
bele a szász királyság felsöházába a tudományosság egy némely
elismert tekintélyű notabilitásai. Semmi esetre sem azon jogczím alatt, hogy tudományos kitűnőségek, hanem csakis mint
testületi érdekképviselők. Ott ül a szász első kamrában a meisseni «Hochstift» küldötte, ott ül a wildenfelsi uradalom mindenkori birtokosa, ott ül a bautzeni Domstift St. Petri mindenkori dékánja, a wurzeni Collegialstift küldötte: és mindezek
mellett ott ül épen ilyen testületi érdekképviseleti jogczímen a
lipcsei egyetem küldötte is. A württembergi királyságnak 1819
szeptember 25-diki alkotmánylevele már még az egyetemi testületek érdekképviselőit sem bocsátja be a felsőházba, annál
kevésbbé egyéni érték czímén a tudományos vagy irodalmi
kitűnőségeket: pedig köztudomáson van, hogy a würtembergi
királyság alkotmányossága különben szabadelvűség és komoly
alkotmányos
szellem
tekintetében
vagy
két
emberöltőn
át
ugyancsak meghaladta a többi német alkotmányos államokat.
Tagadhatatlan, hogy a német államok, midőn e század
folyamán kibocsátott alkotmányleveleik alapján tért nyitottak
a modern alapon, a második kamrában többé-kevésbbé nép-
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képviseleti alapon szervezett országgyűlés első kamrájában a
tudomány-egyetemek testületi érdekképviselőinek: ezt nem csak
Anglia példája után cselekedték, a mely a maga parliamentjében — igaz nem a House of Lords-ban, de a House of Commons-ban — már I. Jakab óta fogadta be a törvényhozó testület tagjaiul az oxfordi egyetem, majd azután később a többi
ó-angol egyetemek testületi érdekképviselőit is, hanem magából a középkori német birodalmi és országos közjogból is meríthettek bizonyos reminiscentiákat, a melyek az egyetemeknek
már a reformatió korábani jelentékeny testületi befolyását jelzik
az államélet egynémely munkakörére és a társadalomnak egynémely politikailag szereplő, majd anyagi, majd erkölcsi czélokat áholó érdekkapcsolataira. Mindez azonban alig lett volna
képes oda befolyásolni a modern törvényhozásokat, hogy széket, szavazatjogot, szóval valóságos tagságot juttassanak a tudományos kitűnőségeknek. Az egyetemi testületeknek ilyetén képviseltetése úgy az angol alsóházban, mint említett német államok
felsőházában utóvégre sem egyéb testületi érdekképviseletnél,
a melynek jogalapján, sőt szellemén sem igen változtathat azon
körülmény, hogy úgy Angliában, mint említett német államokban időről-időre oly férfiak is jutnak be ily jogezímen a parliamentbe, a kik nemcsak kitűnőségei, de nem ritkán világszerte
elismert tekintélyű díszei a tudományosságnak. A tudományos
kitűnőségek azonban e század negyedik évtizede óta mégis bejutnak saját tudományos, vagy irodalmi érdemeik jogezímén
is a parliamentekbe: oly államokban, a melyek különben sem
hatalom dolgában a németséggel, sem ősrégi alkotmányos szabadság
tekintetében
Angliával
távúiról
sem
versenyezhettek
eddigelé. Vessünk immár egy pillantást ezen államokra. A legtanulságosabb e részben figyelemmel kísérni a spanyol alaptörvényeket, úgy mint ezek egymásután -— katastrophával vagy
a nélkül — érvényre emelkedtek, kezdve 1808-tól le egész napjainkig, vagyis, miután a spanyol királyság alkotmányossága
még manap is az 1876-diki alkotmánylevél alapján áll, le egész
ezen alaptörvény megalkotásáig. Az 1808-ban július hó 6-dikán
Bayonában promulgált «Constitución de la Monarquía española» a maga IX. Titulójának 64-ik Articulójában fölsorolja,
hogy kik lehetnek tagjai a Cortes 3-dik osztályának, az úgy-

12
nevezett «Estamento del Pueblo»-nak, vagyis mint a rendi germán államjog műnyelvén mondhatnék, a nép curiájának. Megjegyzem, hogy az 1808-diki spanyol alkotmány állít ugyan föl
senatust, nevezetesen a Spanyolországnak legalább is tizennyolcz éves infansaiból és ezenkívül még a király által a tábornagyok, — a capitanes generales dél ejército, — a valóságos
tengernagyok, — capitanes generales de la armada, — a nagykövetek, — embajadores, — az államtanácsosok, — consejeros
de estado, — és a királyi tanács — consejo reál — tagjai közöl
kinevezendett 24 egyéb tagból álló «senadot»: ámde ezen
1808-diki alkotmány szerint ez a spanyol senatus nem felsőháza az országgyűlésnek, vagyis a Cortesnek, hanem őre az
alkotmánynak és egyúttal legfőbb államjogi bíróság,1) részben
tehát a Sieyés-féle franczia alkotmány alapgondolatára vall, a
minthogy maga ez az egész 1808-diki spanyol alkotmány is
létrejöttét, Murát helytartó közbejöttével, sőt egyenesen ennek
auspiciumai alatt jővén létre a Bayonába hívott 150 diputados
megállapodása folytán, szintén a franczia államhatalom mozgató erejének, vagyis I. Napoléon akaratának köszönheti vala.
Az országgyűlés — cortes — ugyanezen alkotmány szerint három
curiából — tulajdonkép padból — estamento — áll. Az elsőt
képezi a főpapok padja, — estamento del clero, — mely a 61-dik
Articulo rendeletéből a királyi tróntól jobbra foglal helyet és
25 érseket meg püspököt foglal magában; továbbá a nemesség
padja, — estamento de la nobleza, — mely a királyi tróntól
balra foglal helyet és 25 főnemesből áll, a kik «Grandes de
Cortes»-nek, országgyűlési főuraknak czímeztetnek,2) és végre
a nép curiája, vagyis padja, — estamento dél pueblo, — a mely
a következő tagokat foglalja magában: 1. Spanyolország tartományainak és Indiáknak 62 küldöttét; 2. Spanyolország és szomszédos szigetei főbb városainak 30 küldöttét; 3. 15 iparüzlettulajdonost vagy kereskedőt; és 4. öt küldöttet az egyetemek
részéről, bölcs férfiakat, vágj’ olyanokat, a kik személyes érde-

1)

A senatust illetőleg 1. az 1808-diki «Constitucion» VII. Titulóját,
különösen pedig ennek 32—51. Articulóit.
2) Art. 61—63.
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meik által tüntették ki magokat a tudományokban, vagy az irodalomban; illetőleg a művészetekben.
A 64-dik Articulo-nak idevonatkozó 3-dik pontja az eredeti
szövegben ekként hangzik: «De quince Diputados de las Universidades, personas sabios, o distinguidas por su mérito personal en las ciencias ó en las artes».
Ezen 15 küldöttet a 74-dik Articulo szerint a király nevezi
ki azok közöl, a kik neveit magában foglalja 1. a királyi tanács
által fölterjesztett 15 jelölt névjegyzéke, és 2. a királyság minden egyes egyeteme által fölterjesztett jelöltek névjegyzéke. «Los
Diputados de las Universidades, sabios y hombres distinguidos
por su mérito personal en las ciencias ó en las artes, serán
nombrados por el Bey entre los comprendidos en una lista
1. de quince candidatos presentados por el Consejo Beái, y
2. de siete candidatos presentados por cada una delas Univarsidades dél Beino.» Már ezen szöveg — a 74-dik Articulo szövege —
is útba igazíthat bennünket arra nézve, hogy hogyan kelljen
értenünk a 64-dik Articulo 4-dik pontjának kissé homályos,
mert félreértéseket támasztható, szövegét. Megértjük ugyanis a
74-dik Articulo imént közlött szövegéből, hogy a 64-dik Articulo 4-ik pontja akkor, midőn egyetemi küldötteket, bölcs férfiakat, vagy pedig személyes érdem, egyéni érték által kimagasló
tudományos és irodalmi kitűnőségeket, számra 15-öt rendelt be
a Cortes nép-curiájába, nem azzal az intentióval cselekedte ezt,
hogy mind a 15 csakis az egyetemi tanárok közöl és csakis az
egyetemi tanárok által választassák: mert ha homályos is a
fönnebbi szöveg a «vagy», az «ó», szócska miatt: az bevégzett
tény, miszerint a királyi tanács is föl volt jogosítva, sőt egyenesen arra volt utasítva a 74-dik Articulo által, miszerint szintén
állítson össze névjegyzéket a tudományos és irodalmi kitűnőségek neveiből, még pedig számra nem kevesebb, mint 15 névre
valló névjegyzéket az általa — a királyi tanács által — jelöltekül fölterjesztendő kitűnőségek megnevezésével. Másfelől ez a
kifejezés: «por su mérito personal — egyéni értékök, személyes
érdemeiknél fogva kimagasló» —mondom, már ez a kifejezés is
nem azt mutatja-e, miszerint ezen alkotmány szerzőinek intentiója nem az volt, hogy csakis a testületek nyerjenek képviseltetést ezen 15 küldött által a Cortesben, hanem csakis az
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lehetett az intentiója, hogy valódi tudományos és irodalmi kitűnőségek jussanak ezen 15 férfiú személyében a cortesbe, még
ha nem egyetemi tanárok is, még ha nem is tartoznak tulajdonképen a testületeket képviselő egyetemek kötelékébe?
Fontos kérdés és alkotmánytörténelmi érdekkel bír megadni rá a szabatos feleletet. Mert lia tagjai is voltak már annak
előtte is égj- vágj- más európai törvényhozó testületnek az egyetemi tanárok, mint az illető egyetemek küldöttei: ez, miként már
említem, egyoldalúkig a testületi érdekképviseltetés kifolyása,
nem pedig tisztán culturpolitikai postulatum kielégítése volt.
Az egyéni tudományos, vagy irodalmi érték, az e téren személyes érdem nem lön 1808-ban még ily magas jogczímre
méltatva a törvényhozások, illetőleg a törvényhozó testületek
egybeállításáról
szóló
alaptörvények,
alkotmánytörvények
és
rendeletek által sehol. A franczia alkotmányok egész sorozata
állott már ekkor a bayonai alkotmányhozók előtt: de sem az
1791-diki, sem az 1793-diki, sem az 1795-diki, sem az 1799-diki,
sem végül az 1804—diki franczia alkotmány szövegébe nem tört
még magának egy ily culturpolitikai eszme útat. I. Napoléon
nagyon megbecsülte a tudósokat, kivált a mathematikai és a
természettudományi szakmák kitűnőségeit: megtette őket senateurökké, megtette őket grófokká, sőt a világhírű csillagászt, a
n Mécanique céleste» halhatatlan nagy szerzőjét, Laplacet megtette még belügyminiszterré is — a mi által, közbevetöleg legyen
mondva, épen nem tett Laplace-nak valami nagy szívességet,
mert Laplace szórakozottsága és a köznapi életbeni járatlansága
épen ezen rövid éltű belügyminisztérségének adomaszerű apró
botlásai által jutott a mosolyogni minden perczben kész világ
tudomására:
ámde
Laplace
kineveztetése
belügyminiszterré
csakis I. Napoléon szeszélyében gyökerezett, nem pedig a törvényekben, meg az intézményekben.
Szóval, ha csakugyan benne lett volna a fönnérintett eszme,
a tudományos egyéni értéknek — minden egyetemi testületi érdekképviseltetéstől ment parliamenti elhelyeztetése az 1808-diki
spanyol alkotmányban: akkor csakugyan azt mondhatnék, hogy
a spanyolok e részben megelőzték volna magukat a francziákat.
Ámde csakugyan benne volt-e ez az eszme az 1808-diki spanyol
alkotmányban?

15
Nem volt még benne semmi esetre sem a maga teljes tisztaságában. Csakis annyi volt benne, hogy azok a bölcs férfiak, a
kiket, számra 15-öt, majd az egyetemek a Cortesbe küldeni fognak, hogy mondom ezek a férfiak azon tanárok közöl vetessenek,
a kik a saját személyes, tudományos vagy irodalmi működésök
által kimagaslanak a többi közöl. Ez a 74-dik «Articulo» egyedül helyes értelmezése.
És mégis a francziáktól vették a spanyolok ezt az eszmét —
a tudományos egyéni értéknek parliamenti elhelyezését, tekintet
nélkül az egyetemi testületek kötelékére: csakhogy még nem
most, de pár évtizeddel később; és akkor sem a franczia alaptörvényekből és az ezek keretében mozgó organikus törvényektől, hanem a franczia szellemtől kölcsönözték azt; attól a franczia szellemtől, a mely midőn megteremtette a modern demokrat
állam eszméjét, egyúttal diadalra segítette azt a fölfogást is, a
mely nem többé a testületek érdekkapcsolataira, de csakis az
egyéni erőre, az állampolgár értelmi és erkölcsi értékére kívánta
fektetni ezentúl a politikai és társadalmi súlyt. De míg ez Spanyolországon az alaptörvénybe belevezettethetett, sokféle válságon és nem egy kínos vajúdáson kellett átesnie e nemzetnek.
Az 1808-diki spanyol alkotmány alig lépett életbe. Csatázás
és halálhörgés, ágyú dörgés és lelkesedéstelt rohamoszlopok rivalgása töltik be Spanyolország hegységeit és mezőit egyiránt azon
egész idő alatt, míg I. Napoléon fivére ott ül vala a világ legbüszkébb ősi trónján, és már 1812-ben létrejön véres csaták
közepette egy új alkotmány: az a híres 1812-diki«Constitucion»,
melyet márczius 18-ikán, 1812-ben hozott létre a demokratikus
eszméktől áthatott 104 spanyol képviselő Cadizban. Ez azon
1812-diki spanyol alkotmány, mely szünetelt 1814-től egész
1820-ig, a mely idő alatt VII. Ferdinand Napoléon szerencsecsillagának
lehanyatlása,
majd
a
Szentszövetség
nemzetközi
politikája folytán, absolut fejedelemként uralkodott, mígnem a
Riego közlelkesedést keltő zendülése 1820-ban véget vetett a
szégyenteljes állapotnak, és visszaállíttatta az 1812-diki alkotmányt, a melyre a király ismételve megesküdött, márczius 7-én
a madridi ayuntamiento előtt, majd július 9-én a cortes előtt.*)
*)

VII.

Ferdiuandban

egyébként

most

is

megvolt
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Ezen 1812-diki alkotmány, a mely egyébként csakis 1820-tól
182l-ig maradt, úgy a hogy érvényben — miután VII. Ferdinand
a veronai congressuson (1822. november 22-dikén) kieszközöltette magának Metternich által a franczia invasiót, és az Angouléme herczeg hadserege le is tiporta nagy könnyűséggel a spanyol
nép vetéseit, a szabadelvű kormánynyal és az egész 1812-diki
alkotmánynyal együtt,*) mondom, ez az 1812-diki alkotmány
nem
tartalmazhatott
a
tudományos
kitűnőségek
jogczímére

fogás
ravaszsága;
azon
manifestumban,
melyet
föntérintett
eskületétel
alkalmával a spanyol nemzetköz kibocsátott, ott állnak azon liires szavak, a melyeket mint a szemfényvesztő kétértelműség műremekét szokták idézgetni a spanyol államjogtudósok. «Marchemos francamente, y yo
el primero, por la senda constitucional.» (Muro Martinez, IX. 118.) (Ezen
mondat azért kétértelmű, mert a por szócska nem csak azt jelenti, hogy
hozzá», hanem azt is, hogy «azon át.»
*) Ismeretes azon vérszomjas kegyetlenség, a melylyel VII. Ferdinand a maga hitszegését tetézte. Az alkotmányhű cortes-párt kitűnőségei
közöl fölakasztatta Diego és Empecinado tábornokokat, Bessierest és
Torrijost pedig agyonlövette. A nemeslelkű granadai özvegyet, Donna
Mariana Pinedát, vasgyűrű (garrote) által fojtatta meg, és tömérdek szabadelvűt kivégeztetett, miután magát az Angouléme herczeg csapatainak
szuronyai alatt biztonságban érezte — csak azért, mert nagyon boszantotta, hogy pár év előtt el kellett törölni az inquisitiót. A veronai congressus pedig azért engedett oly könnyű szerrel a Metternichék incselkedéseinek, mert a spanyol Cortes, az alkotmányos uralom alatt, az
1812-diki
alkotmány
alapelveinek
értelmében
eltörölte
a
jezsuitákat,
leszállította a szerzetesrendek kolostorainak számát és eltörölte a majorátusokat és a vinculatiókat. Ez már több volt, mint a mennyit a Metternich
nemzetközi
állambölcsesége
által
vezényelt
Szentszövetség
elnézhetett volna Spanyolországnak; XVIII. Lajos pedig — a ki 1788-ban
első tette az «Ancien Régime» rendi alkotmányának megszüntetésére a
«Tiers e'tat» fölűlkerekedlietése érdekében az első döfést — ez a lelkilegtestileg elgyengűlt XVIII. Lajos örömmel bocsátotta most rendelkezésére
a 100,000 franezia katonát VII. Ferdinand absolut kormánypolitikájának: mert azt hitte, hogy a szabadelvű kormányzat leveretése a tőszomszédban kissé le fogja hűteni Francziaországon is a már-már újból
reménykedni kezdő liberalismust; másfelől tudta azt is, hogy a franezia
sereg épen nem fog vonakodni olcsó babérokra tenni szert — annyi
katastroplia után — azon spanyol szabadsághősök csapatai fölött, a kikkel szemben Welliru/ton idejében ugyancsak foltot kapott az addig győzhetetlennek
hitt
franczia
«gloire»
Talaveránál,
Vitoriánál,
Salamancánál, Badajoznál stb.
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nézve már .azért sem rendelkezést, mert ez az 1812-diki alkotmány az egy kamrarendszerre alapította a cortes egész szervezetét és nem ismert semmiféle felsőházat, hanem csakis egyetlen
egy osztatlanul egységes népkamrát.
Az államtanácsról — «Consejo de Estado» — szóló Capitulónak 232-dik Articulójában ez rendeltetik ezen magas államtestület összeállítására vonatkozólag: «Estos serán precisamente
enla forma siguiente; á saber: cuatro Eclesiásticos, y no mas, de
conocida y probada ¡Ilustración y merecimiento, de los cuales
dos serán Obispos: cuatro Grandes de España, y no mas, adornados de las virtudes, tálente y conocimientos necesarios; y los
restantes serán elegidos de entre los sugetos que mas se hayan
distinguido por su ilustración y conocimientos ó por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la administración y gobierno del Estado». — Tehát Spanyolország
grandjaitól is megkövetelt az 1812-diki alkotmány bizonyos
szellemi
qualificatiót az
államtanácsba!
beléplietésre; ezektől
és a négy egyházi férfiútól pedig eltekintve, a többiek csakis vagy
azon jogczímen léphettek be az államtanácsba, miszerint az
államkormányzat, illetőleg közigazgatás valamely’ nagy ágában
maguknak a közügyek körül kiváló érdemeket szereztek vagy
pedig magukat az ö fölvilágosultságuk — «ilustración» — és
ismereteik által az összes állampolgárok leginkább kitüntették.
Az összes államtanácsosokat a Cortes előterjesztésére a király
nevezte ki ezen alkotmány 233-dik Articulója szerint, azon
három-három kitűnőség közöl, a kiket a Cortes jelölti névjegyzéke egy-egy állomásra javaslatba hozott.
VII. Ferdinand egész haláláig, vagyis 1833-ig ismét absolut
módon uralkodott; Izabella királynő még bárom éves gyermek
volt, midőn VII. Ferdinand halálával trónra került, és így anyja
Maria Cristina uralkodott helyette mint regensnő 1840-diki
szeptemberig és bármennyire szigorú ítéletet mondanak is az ő
regensi
uralkodása
fölött
némely
történetírók,
tagadhatatlan,
hogy fölismerve a veszélyt, mely a VII. Ferdinand halálával
kitört Carlista-háborúból hazájára tornyosult, komolyan szövetségre igyekezett jutni a fölvilágosult liberalismussal. Szeptember
29-dikén 1833-ban hunyta be szemeit VII. Ferdinand és már
október 24-dikén nagymérvű amnestiát adott a politikai párt-
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állásuk miatt üldözötteknek; azon kiáltványban pedig, melyet
mindjárt a király halála után intézett a nemzetköz, azt az ünnepélyes ígéretet tette, hogy a veszélyes újításokat szintúgy kerülni
fogja uralkodásában, mint a tespetegséget.1) Be is váltotta Ígéretét, a mennyire a Garlista-háborúnak izgalmai közt lehetséges
volt. Don Francisco de Cea Bermudez, a ki a Cristina kiáltványát sugalmazta volt, szintúgy a liberális párthoz tartozott, mint
Don Martinez de la Rosa,2) a ki mint miniszterelnök az 1834-diki
ápril 10-dikén kibocsátott «Estatuto Real»-t szövegezte volt. Ez
az «Estatuto Real« tulajdonkép oktroyált alkotmánylevél volt és
nem sokáig maradt érvényben, mert már 1836-ban augusztus
13-dikán kiütött a katonai lázadás Ildefonsóban, a minek folytán
azután ismét az 18112-diki alkotmány helyeztetett vissza érvénybe.
Ámde van egy pontja ezen 1834-diki «Estatuto Real»-nak, a mely
örökre nevezetes kell hogy maradjon, nem csak a spanyol, de
egyáltalán az európai alaptörvényhozás történetében. Azon pontot értem, a mely a felsőházba — Proceres del Reino — az
egyéni tudományos vagy irodalmi érték jogczímén vezeti vala
be a szellemi élet kitűnőségeit, még az esetben is, ha az illetők
kívül állottak minden egyetemi és egyéb testületi köteléken. De
lássuk kissé közelebbről magát a szöveget. Az «Estatuto Real»
I. Titulójának 2-dik Articulója megszabván, hogy az országgyű1)
«Que seguiria gobernando sin innovaciones peligrosas, aunque
sin estacionarse.» Don francisco de Cea Bermudez volt az a miniszterelnök, a ki Cristinának ezt a tanácsot adta.
2)
Molins őrgróf 1874-ben a madridi tudományos és irodalmi «Ateneo» tanszékeinek megnyitása alkalmával a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott Martinez de la Kosáról, mint államférfiúról — «Yo os digo —
mond az ékesszólló marques — que no registrar nuestros anales contemporáneos hombre de más viril energía, de carácter más tenaz y de
más immutable condición. Yo os digo, y la historia lo ha de consignar
con hechos si no con apreciaciones, que ni los halagos de los Keyes, ni
los gritos de las turbas, ni los ruegos y lágrimas de amigos y hermanos,
ni las trabucos y puñales de asesinos le conmovieron nunca, ni le torcieron ó detucieron siquiera un punto en su camino. Bien lo vieron los
sicarios de Rossi, cuando por su presencia de espíritu salvó al Pontífice,
é hizo salir de Roma á Pió IX.» (Discurso de apertura de las cátedras
del Ateneo científico y literario de Madrid. 1874.) (Hl. e. Muro Martinez IX. 171.)
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lés — Cortes generales — két «estamento»-ból fog állani, úgy
mint az «Estamento de Proceres del Peinó»-ból, vagyis felsőházból és az «Estamento de Procuradoros del Reinó»-ból vagyis
a képviselőházból, ekként az ország ügyészeinek nevezvén a képviselőket, a II. Titulo rátér a felsőház egybeállításának elemeire
és módozataira. Az erre vonatkozó 3-dik Articulo ekként hangzik: «El Estamento de Proceres del Reino se compondrá:
1- o. De muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos.
2- o. De Grandes de España. 3-o. De Títulos de Castilla. 4-o. De
un número indeterminado de españoles, elevados en dignidad
é ilustres por sus servicios en las varias carreras, y que sean ó
hayan sido Secretarios del Despacho, Procuradores del Reino,
Consejeros de Estado, Embajadores ó Ministros Plenipotenciarios, Generales de mar ó de tierra, ó Ministros de los Tribunales
Supremos. 5-o. De los propietarios territoriales ó dueños de
fábricas, manufacturas ó establicimientos mercantiles que reúnan a su mérito personal y a sus circonstancias relevantes el
poseer una renta anual de sesenta mil reales, y el haber sido
anteriormente Procuradores del Reino. 6-o. De los que en la
enseñanza pública ó cultivando las ciencias ó las letras, hayan
adquirido gran renombre y celebridad, contal que disfruten una
renta anual de sesenta mil reales, ya provenga de bienes propios, ya de sueldo cobrado del Erario.» Vagyis: a 6. és 7-dik
Articulo szerint, eltekintve Spanyolország Grandjaitól, a kik
örökösödési jogon vagyis született tagjai a felsőháznak, a felsőház többi tagját a király az illetők éltefogytára szemelvén és
nevezvén ki, (Articulo 6.: «La dignidad de Procer del Reino es
hereditaria en los Grandes de España» és Articulo 7: «El Rey
elige y nombre los demas Proceres del Reino, cuya dignidad es
vitalicia»), a felsőház az 1834-diki «Estatuto Real» szerint áll
1- ször «Fötisztelendő érsekekből és tisztelendő püspökökből»;
2- szor Spanyolország grandjaiból; 3-szor Castilla főnemeseiből;
4-szer határozatlan számú spanyolokból, a kik szolgálataik folytán magas rangra és fényes polczra emelkedtek a közpályákon,
és vagy miniszterek vagy miniszterek voltak, vagy országgyűlési
képviselők, államtanácsosok, nagykövetek vagy követek (meghatalmazott miniszterek), tengernagyok vagy a szárazföldi sereg tábornagyjai, vagy pedig a legfőbb törvényszék elnökei s egyéb
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főtisztviselői; 5-ször földbirtokosokból, gyárosokból, ipar- és
kereskedelmi telepek tulajdonosaiból, a kik azon kívül, hogy
személyes érdemekkel is bírnak, évenként legalább 60,000 reálnyi saját jövedelemmel rendelkeznek és már tagjai voltak a képviselőháznak; 6-szor oly férfiakból, a kik a közoktatásügy terén,
vagy ( « ó » ) pedig a tudományok művelésében vagy irodalmi működésük által nagy hírnevet («gran renombre») és dicsőséget
(«celebridad») szereztek maguknak, de csak azon föltétel mellett,
ha akár a saját vagyonuk után, akár az állampénztárból évenként legalább is 60,000 reálnyi jövedelmet, ületőleg fizetést vagy
nyugdíjat s egyéb javadalmazást húznak. Méltán megütközést
kelthet ugyan, hogy csakis a 60,000 reálnyi, vagyis 6000 forintnyi évi jövedelemmel vagy fizetéssel bíró tudományos és irodalmi kitűnőségekre reflectál ezen 1834—diki spanyol alkotmánylevél — mintha csak attól tartana, hogy máskülönben az úgynevezett szellemi proletariátus notabilitásai kerülnek majd be a
felsőházba *) — azonban ettől eltekintve csakugyan rendkívül
fontos ezen 6-dik pont: mert ez foglalja magában a legkorábbi
alaptörvényi rendelkezést a tudományos és irodalmi kitűnőségeknek, minden testületi köteléktől eltekintő, tisztán egyéni értéket
mérlegelő bevezetésére a felsőházba, egész Európában. Ismételve
hangsúlyozom, a felsőházi tagság eszméje tisztán egyéni tudományos vagy irodalmi érték jogczímén itt merül föl először a
modern alkotmányjogi codificatióban.
Vajon honnét vették ezt az eszmét épen a spanyolok Donna
Maria Cristina királyné regenssége idejében? Vajon hírneves
jogtudós kortársaitól Don Venceslao Argumosától, Don Manuel
Cambronerotól vagy a vele egykorú jeles íróktól Don Alberto
Listától, Don Juan Nicasio Gallegótól, vagy Don Nicasio Alvarez
de Cienfuegostól kölcsönözte-e ezt az eszmét Martinez de la
Eosa miniszterelnök? Aligha ezek adták neki azt az eszmet, a
minthogy sem Don Juan Francisco, sem Samaniego vagy Don
Tomás Iriarte műveiből sem meríthetett volna egy ilyen gondolatot. Minden valószínűség szerint a francziáktól kölcsönözte a
derék, fölvilágosult spanyol államférfi, Martinez de la Kosa miniszterelnök, az eszmét: de nem a franczia alaptörvényekből.
*) L. akadémiai értekezésemet: Tudomány és társadalom. 1888.
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Íme, itt fekszik előttünk a franczia pairkamra egybeállítási
elemeire vonatkozó 1831-diki deczember 29-diki törvény, az a
törvény, a mely az 1830-dikí augusztus 6-diki revideált«Charte»
rendeletére tüzetesen módosította a pairkamrának az 1814-diki
«Charte» alapján létrehozott szervezetét. A Lajos Fülöp polgárkirálysága
alkotmánypolitikájának
legnevezetesebb
actusa
kétségenkívül ez az 1831-diki deczember 29-diki törvénV. A kamrák e javaslat fölötti vitái maradandó emléklapokat nyertek e
részben századunk politikai történelmétől: nem csoda, hisz nem
csak a legkiválóbb politikai elmék fejtették ki két külön ellentétes iskola ez ügybeni rendszeres politikai hitvallását és vitték
azt tűzbe ama viták folyamában egymás ellen: de maga a tény,
hogy a Szentszövetség hatalmi túláradásával szemben Lajos
Fülöp és kormánya határozottan állást mert foglalni a születési
jogczímen átöröklő pairie eszméje ellen és diadalra is bírta juttatni ezen álláspontját, mondom, már maga ezen tény egészen
másnemű figyelmet érdemelne, mint a minőben tényleg részesül
a politikai történetírók részéről.
Az 1831-diki deczember 29-diki törvény eredeti szövege így
hangzik:*) «Lói contenant l’article qui remplace l’article 23 de

*) Az 1814-diki «Charte Constitutionnelle« (jnnius 4.) a pairkamrára
vonatkozólag a következő rendelkezéseket tartalmazza: « De la Chambre
des pairs. 24. — La chambre des pairs est une portion essentielle de la
puissance législative. 25. — Elle est convoquée par le roi en même
temps que la chambre des députés des départements. La session de
l'une commence et finit en même temps que celle de l’autre. 26. —
Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du
temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne serait pas
ordonnée par le Boi, est illicite et nulle de plein droit. 27. — La nomination des pairs de France appartient au Boi. Leur nombre est illimité:
il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. 28. — Les pairs ont entrée dans la chambre à
vingt-cinq ans et voix délibérative à trente ans seulement. 29. — La
chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son
absence, par un pair nommé par le roi. 30. — Les membres de la
famille royale et les princes du sang sont pair par le droit de leur
naissance. Ils siègent immédiatement après le président; mais ils n’ont
voix délibérative qu’ à vingt-cinq ans. 31. — Les princes ne peuvent
prendre séance à la chambre que de l’ordre du Boi, exprimé pour
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la Charte. — Article unique. — La nomination des membres de
la Chambre des pairs appartient au Roi, qui ne peut les choisir
que parmi les notabilités suivantes: Le président de la Chambre
des députés et autres assemblées législatives; les députés qui
auront fait partie des trois législations, ou qui auront six ans
d’exercice; Les maréchaux et amiraux de France; Les lieutenants-généraux et Vice-amiraux des armées de terre et de mer
après deux ans de grade; Les ministres à département; Les
ambassadeurs après trois ans, et les ministres plénipotentiaires,
après six ans de fonctions; Les conseillers d'Etat, après dix ans
de service ordinaire; Les préfets de département et les préfets
maritimes, après dix ans de fonctions; Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions; Les membres des conseils
généraux électifs, après trois élections à la présidence; Les
maires de ville de trente mille âmes et au-dessus, après deux
élections au moins comme membre du corps municipal, et après
cinq ans de fonctions de mairie; Les présidents de la Cour de
cassation et de la Cour des comptes; Les procureurs généraux
près ces deux cours, après cinq ans de fonctions en cette qualité; Les conseillers de la Cour de cassation et les conseillersmaitres de la Cour des comptes, après cinq ans; les avocats

chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait
été fait en leur présence. 32. — Toutes les délibérations de la chambre
des pairs sont secrètes. 33. — La chambre des pairs connaît des crimes
de haute trahison et des attentats à la sûreté de T Etat qui seront définis par la loi. 34. — Aucun pair ne peut être arrêté que de l’autorité
de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.
A (revideált) 1830-diki (augusztus 6-diki) «Charte constitutionnelle»
(a mely a pairkamra üléseit is nyilvánosokká tette), és a 22-dik pontot
oda módosította, hogy: Toute assemblée de la Chambre des Pairs, qui
serait tenue hors du temps de la Session de la Chambre des Députés,
est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas ou elle est réunie
comme Cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions
judiciaires, mondom, ez az 1830-diki (revideált) «Charte constitutionnelles
föntérintett 23-dik pontjában (Article) még így hangzik: «23. — La nomination des Pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité:
il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté», — és így szóról-szóra egybehangzik az 1814-diki
«Charte constitutionnelles 27-dik pontjával.
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généraux près la Cour de cassation, après dix ans d’exercice;
Les premiers présidents des cours royales, après cinq ans de
magistrature dans ces cours; Les procureurs généraux près les
mêmes cours, après dix ans de fonctions; Les présidents des
tribunaux de commerce dans les villes de trente mille âmes et
au-dessus, après quatre nominations à ces fonctions; Les membres titulaires des quatre académies de L’Institut; Les citoyens à
qui, par une loi et à raison d’éminents services, aura été nominativement décernée une récompense nationale; Les propriétaires, les chefs de manufacture, de maison de commerce et de
banque, payant trois mille francs de contributions directes, soit
à raison de leurs propriétés foncières depuis trois ans, soit à
raison de leurs patentes depuis cinq ans, lorsqu’ils auront été
pendant six ans membres d’un conseil général ou d’une chambre
de commerce; Les propriétaires, manufacturiers, commerçants
ou banquiers payant trois mille francs d’impositions, qui auront
été nommés députés ou juges des tribunaux de commerce, pourront aussi être admis à la pairie sans autre condition. Le titulaire, qui aura successivement exercé plusieurs des fonctions cidessus, pourra cumuler ses services dans toutes pour compléter
le temps exigé dans celle où le service devrait être le plus long. »
«Ces conditions d’admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi. Les ordonnances de nomination de pairs seront individuelles. Ces ordonnances mentionneront les services et
indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée. Le
nombre des pairs sera illimité. Leur dignité est conférée à vie et
n'est pas transmissible par droit d'hérédité. Ils prennent rang
entre eux par ordre de nomination. À l’avenir aucun traitement,
aucune pension, aucune dotation ne pourront être attachés à la
dignité de pair.»
Tehát:
«A pairkamra tagjait a király csak a következő notabilitások
vagyis kitűnőségek közöl nevezheti ki: A képviselőház elnöke és
egyéb törvényhozó testületek elnökei. Képviselők, kik három
törvényhozási ülésszaknak voltak tagjai vagy pedig összesen hat
évig gyakorolták a képviselőházi tagságot. Francziaország tábornagyjai és tengernagyjai. A szárazföldi sereg altábornokai és a
tengeri erő altengernagyjai, ha legalább is két év óta állnak már
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ezen rangfokon. A szakminiszterek. A nagykövetek bárom évi
és a meghatalmazott miniszterek hat évi szolgálat után e rangfokozatban; az államtanácsosok tíz évi rendes szolgálat után; a
megyefőnökök és a tengervidéki főnökök tíz évi szolgálat után;
a gyarmati kormányzók öt évi szolgálat után; a választott (megyei) főtanácsok tagjai, ha három ízben lettek valamely főtanácsban elnökké választva; a harminczezer lakosú és az ezeknél
népesebb városok polgármesterei, ha legalább is kétszer lőnek a
municipális tanács tagjaivá választva és legalább öt évig szolgáltak már mint polgármesterek; a semmítőszék és a legfőbb
számszék elnökei; ezen testületek főügyészei öt évi szolgálat
után ezen alkalmazásban; a királyi (másodfolyamodványi) bíróságok első elnökei öt évi szolgálat után ezen bírói tisztben;
ugyanezen bíróságok főügyészei tíz évi szolgálat után; a harminczezer lakosú vagy ennél népesebb városokban székelő kereskedelmi törvényszékek elnökei, ha legalább négyszer lőnek
ezen állásra kinevezve; az Institut négy akadémiájának valóságos tagjai; azon állampolgárok, a kiknek kiváló szolgálataik fejében törvény útján rendeltetett nemzeti kárpótlás (jutalom); azon
földbirtokosok,
ipartelep-tulajdonosok
(czégfőnökök),
nagykereskedők és bankház-főnökök, a kik legalább is háromezer franc
egyenes adót fizetnek, akár már legalább három éven át tulajdonjoggal bírt földbirtokaik után, akár pedig legalább öt év óta
bírt szabadalmuk után, ha legalább hat éven át voltak már tagjai valamely (megyei) főtanácsnak vagy kereskedelmi kamrának;
földbirtokosok, iparosok, kereskedők és bankárok, a kik legalább
háromezer franc adót fizetnek, szintén a pairkamrába bocsáthatók, minden egyéb föltétel nélkül, ha képviselők vagy kereskedelmitörvényszékek 1 lírái voltak; az a jogczím-viselő, a ki egymásután több állomást foglalt el a fentjelzettek közöl, arra
vagyon jogosítva, hogy beszámításba vetesse a valamennyi ily
állomásban töltött éveit azon állomáson töltött évbe, a melyben
leghosszabb idő óta szolgál.*) A pairségre bocsátás mindezen
föltételei törvény útján megváltoztathatók. A kinevezést tartal-

*) A szövegben erre következő «Seront dispensés» — és «Seront
également dispensés» — szavakkal kezdődő bekezdés átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.
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mazó királyi rendeletek egyes egyének czímére lesznek kiállítva.
Ezen rendeletek föl fogják sorolni a tett szolgálatokat és tüzetesen meg fogják jelölni azon jogczímeket, a melyeken a kinevezés alapulni fogott. A pairek száma nem lesz korlátozva.
A pairi méltóság csak az illető éltefogytára szól és örökösödési
jogon nem száll utódaira. A pairek egymásközti rangja a kinevezés idejétől számíttatik. Jövőre sem fizetés, sem nyugdíj, sem
javadalmazás nem fog a pairi méltósággal járhatni.»
Így szól az 1831-diki deczember 29-diki törvény, a mely az
egyéni értéket emelte kivétel nélkül uralomra a XVIII. Lajos által
visszaállított
méltóság-örökösödés
fölött.
Bárminő
érvelésekkel
éltek legyen is e kérdésben Guizot, Thiers vagy Royer-Collard,
és bármennyire vesztett is egy ily kinevezett, éltefogytára kinevezett pairekből álló kamra a maga függetlenségéből, szemlátomást szemben a koronával: az összehasonlító államjog, az összehasonlító alkotmánytörténelmi tanulmányok búvárát nem téríthetik el ma már annak fölismerésétől, hogy ez egy nevezetes
alkotás volt már akkor is, a haladó kor szellemében. Mit is
mond a legjelentőségteljesebb érv, a melyet ellene fölhoznak?
Belső indokot — kivéve a koronával szemközti függetlenség csekélyebb mérvét — nem bír fölszínre hozni komolyan egyet sem,
a mely a modern állameszme követelményeivel szemben nagyobb
nyomatékkai hathatna, mint azon emély, melyet egy ily felsőházi intézmény a szakszerű munkafölosztás nagy kategóriáiban
beigazolt kitűnő képesség és érdem állami értékesítése adhat
első sorban magának a törvényhozásnak, azután pedig közvetve
a tehetségek állami küzdelmének; az összes plausibilitás, a melyben az örökösödési jogon szerzett pairie intransigens védelmezőinek érvelgetése tetőzik, csakis egy hypothesisre támaszkodik,
a melyet a történelmi múlt tanulságainak behatóbb és elfogulatlan bírálata legkevésbbé sem fog ma már elismerhetni megdönthetien politikai tantételnek. Azt mondják, mégis jobb lett
volna megtartani a XVIII. Lajos részben örökösödési pairkamráját vagy épen az angol Lordok házának mintájára tisztán örökösödésivé*) tenni azt: mert hisz megmutatta az 1848-diki

* Már ebben is fallacia van, a mennyiben a Home of Lords-ban is
ott van a harmincz főpap, a kik épen nem örökösödési jogon jutnak a
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februári forradalom, hogy mennyire ingatag alapra épített ez az
1831-diki törvény: mint hópelyhet a kissé erősebb szellő, úgy
fútta szét ezt a szakszerű kitűnőségekből egybeállított LajosFülöp-pairkamrát a Ledru Rollin banketjének hatása! Valóban
csodálatos, hogy oly kitűnő férfiak, mint a kik a franczia parliamenti vitákban e törvény megalkotását elvből ellenezték, nem
gondoltak azon magatartásra, melyet a túlnyomólag örökösödési jogon alapuló angol felsöház követett a XVII. században.
Avagy talán nem hullott szét ép oly tehetetlenül a Lordok háza
Cromwell csatasikereivel szemben, mint a hogy megszűnt élni
ez a franczia pairkamra a párisi nemzetőrök tüntetése előtt?
Vajon az olasz államokban meg tudta akadályozni a felsőházak
felsőházba. — A legtalpraesettebb kritikát az 1831-diki franczia törvény
által alkotott pairkamra fölött Lord Brougham mondotta a (Political
Philosophy I. 369—370.) «The dependence of the Upper chamber upon
the Crown is thus rendered complete. All who would transmit their
honours to their family (and who is without this desire?) must adapt
their public conduct to the wishes of the Court, seeking the favour
not so much of this or that administration, as of the Sovereign, and his
familV. The Chamber which should, above all, act as a balance and
regulator of the machine's movement, becomes incapable of performing
this office; it becomes the ally of one of the other branches of the system and can no longer act as the impartial arbiter between the two. Besides, the necessary deficiency in personal weight of the Aristocracy in
France, from the poverty of its members, makes it the more necessary
to uphold the importance of their body by all fair means. Even the far
more powerful body of the English Lords would suffer materially were
their honours and privileges personal and not hereditarV. — The Chamber of Peers is thus a place of able and enlightened debate, but it is
little more. It has little weight with the country beyond. What the value
of its discussions (!) may give it; and the importance of its assert or
dissent on any occasion is grievously impaired by the arrangement last
mentioned which so intimately connects it with the Crown.» Ezek Lord
Brougham szavai. Bizonyos fokig, tekintve az akkori franczia társadalom
vezető elemeinek élvhajhász kapzsiságát, az ily pairkamra függetlenségének hiányát illetőleg igaza van: ámde másfelől Lord Brougham ezen egész
érveléséből nagyon is kirí még az a speciális ó-angol fölfogás, a mely a
közoktatási reformok által rendkívüli mérvekben emelhető művelt közszellem folytonos térhódítását egészen számításon kívül hagyja és úgy látszik,
hogy
egyátalán
nem
hiszen
azon
állampolgári
kötelességérzetben,
a
melyre,
a
törvények
uralmának
sziklatalaján,
a
modern
(szárazföldit
culturállam-eszme ép oly jogszerűleg mint sikeresen támaszkodik.
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örökösödési jogon alapuló szervezete a forradalmi szellem fölülkerekedését? Vajon meg tudták-e menteni 1868-ban II. Izabella
királynő trónját azon grandok, a kik örökösödési jogon ültek
ugyanakkor a spanyol felsőházban? És vajon üdvös munkát
végzett volna-e tulajdon hazánkban az örökösödési jogon alapuló hagyományos mágnástábla, ha 1848 tavaszán nem csatlakozott volna föltétlenül az alsóházban győztes áramlathoz?
Avagy talán képes volt megakadályozni azokat, a mik 1849-ben
Debreczenben történtek?
De térjünk vissza az 1831-diki franczia törvényhez. Látjuk,
hogy a közszolgálat összes nagyságainak és a közgazdasági tevékenységnek legfőbb kitűnőségei mellett széket, szavazatjogot,
valóságos, a többiekkel minden tekintetben egyenrangú tagságot
nyit e törvény az «Institut» négy akadémiája valóságos tagjainak is. Tehát az «Académie í'rancaise», az «Académie des Inscriptions et dcs Belles Lcttres», az «Académie des Sciences», és
az «Académie des Beaux Árts»tagjainak— miután az I. Napóleon által 1803-ban, még a consnlság idején, január 22-én rendeletileg megszüntetett «Académie des Sciences morál es et pólitiques»-ot *) csak egy évmulva szóban forgó 1831 -ki törvény életbelépte után, vagyis 1832-ben október 26-án állította vissza ismét
Lajos Fülöp. Mit jelent ez? Vajon ugyanazt jelenti-e, a mit
jelentett az egyetemek képviseltetése az angol «House of Commons»-ban I. Jakab király óta? Vagy a mit jelentett az mindezideig a német államokban? Nagy vagyonnal rendelkező testületek érdekképviseltetését?
Az «Institut» inkább volt már 1831-ben is tisztán a szellemi élet góczpontja, mint bármely egyetem, a melyet az egyház
legfőbb protecturatusa, császárok, királyok vagy kisebb fejedelmek alapítván, egyúttal tett adományaik által belevontak a
hűbériség kötelékeibe; az «Institut» négy akadémiája tagjai

*) Tulajdonkép már a Convention vetkőztette ki az «Académie des
sciences morales et politiques »-ot önálló akadémiai jellegéből, az «Institut»-he mint «osztályt» («Classe») kebelezvén be a többi négy akadémia
módjára (1795 október 25), jóvá akarván tenni 1793-diki 8. augusztusi
eltörlő rendeletét. — A membres titulaires mellett vannak académiciens libres»-éli, kültagok és levelező tagok is; ezeknek nem juttatott tagságot
föntemlített törvénV.
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közöl kinevezett pairek nem voltak már tehát, még csak közvetve sem érdek-képviselők, hanem azon tudományos vagy irodalmi érdemeik által jutottak bele csakis a pairkamrába, a mely
érdemeket az «Institut» fényesen beigazolt akkor, midőn őket
egy vagy más akadémiája tagjává választotta. Az 1831 deczember 29-ki törvény tehát egészen közel járt már, fönnemlített
rendelkezése által, a tudományos és irodalmi egyéni értéknek
közvetlen állami elismeréséhez; közelebb járt ezen eszméhez
még mint az 1808-ki spanyol alkotmány is: mert miként fönnebb
láttuk, az 1808-ki még az egyetemi testületekre is rá bízta a Senatusba bejuttatandó tudósok érdemleges kiszemelését, vagy is oly
testületekre, a melyek alapítványaik, hagyományos előjogaik és
kiváltságaiknál fogva első sorban még mindig az érdekképviseltetés alapgondolatának egy vágj- más alakbani érvényesítésére,
és nem tisztán, kizárólag a tudomány szellemi érdekeinek előmozdítására voltak hivatva.
Vajon lionnét vette az 1831 -ki deczember 29-ki törvény a
maga kategóriái, a melyeket később Toscanában, Sardiniában
és Nápolyban is alkalmazásba vettek a felsőház szervezetének,
alkatelemeinek megállapításánál?
Vannak a kik azt hiszik, hogy az 1831 -ki franczia pairkamra kategóriái az 1808-ki (június 20-ik) nápolyi alkotmányra vezethetők vissza. Ez határozottan tévedés. Az 1808-ki
nápolyi alkotmány, mely azonban csak papiron maradt és nem
is lepett soha életbe, 100 tagból állította össze a nemzeti parliamentet: e 100 parliamenti tag közöl 20 érsek, illetőleg püspök
és egyéb áhítatossága és jámbor élete által kitűnő, éltefogytára
kinevezett, főpap képezi a «papok padját»; 20 nagyvagyonú
főnemes, szintén életfogytára kinevezve, képezi a «nemesség padját»; 20 ülésszakról ülésszakra választott, legnagyobb adófizető
földbirtokos képezi a «földbirtokosok padját»; 20 tudós, kiket
a király éltök fogytára nevez ki az akadémiák, egyetemek, valamint a semmítőszék és a másodfolyamodványi törvényszékek
által fölterjesztett hármas jelölt-névjegyzékből, képezi a «tudósok padját» és végül 20 kereskedő, kiket nem úgy mint a földbirtokosokat
ülésszakról-ülésszakra
saját
collegáik
választanak,
hanem a király nevez ki a saját collegáik által felterjesztett (collegiumi) jelölt-névjegyzékből, ezek képezik a «kereskedőkpadját».
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Ugyan hol vannak itt azon kategóriák, a melyekből az 1831-ki
törvény állította össze a franczia pairkamrát? Az, hogy ezen
1808-ki nápolyi alkotmányban elsőízben jutnak a tudományos
akadémiák a felsőház egybeállításánál fölszínre az egyedüli
rokonvonás az 1808-ki nápolyi és az 1831-ki franczia felsőház
között, és ez mindenesetre többet jelent már a tudományos kitűnőségek parliamenti értékesítésének irányában, mint a menynyit jelentett a tudomány egy vagy más ágára szóló okleveles
érdekképviselők tagsága az olasz város-államok tanácsaiban, a
német hanzavárosolt kormányzó vagy ellenőrző testületéiben,
vagy mint annak idején Barcelonában. Az olasz, német és spanyol város-államokban nem a tudomány legnagyobb kitűnőségeit mint ilyeneket részeltette az államjog a kormányzó vagy
ellenőrző tanács tagságában; nem a legmagasabb tudományos
érdemnek állami kitüntetése és a legnagyobb tudományos egyéni
erőnek politikai értékesítése volt a czél, hanem a czél csak az
volt, hogy valamint az iparosok és a kereskedők képviselve vannak a tanácsban, szintúgy képviselve legyenek abban egyetemi
oklevelet nyert honoratiorok, különösen pedig a jogvégzettek.
Minden rendelkezés, példáúl az, a mely az aragoniai államjogban
szabályozgatni kívánja a honoratiorok passiv választási jogát,
culturpolitikai szempontból tekintve csak negatív természetű.
Az nincs kikötve, hogy az egyetemi tanároknak bele kell jönniök
a Cortesbe: csak az van mondva, hogy sebészek és gyógyszerészek
nem lehetnek az aragoniai Cortes tagjai. Így van megírva ez
Martellnek «Forma de celebrar Cortes en Ara gon« czímű,
1641-ben megjelent munkájában.*) Igen, a sebészeket és gyógyszerészeket sem azért tartotta különben távol a Cortestől az
aragoniai államjog, meri abban az időben sem a sebészek, sem
a gyógyszerészek nem bírtak még rendszerint magasabb fokú,
rendszeresen tudományos képzettséggel: hanem csak is azért,
mert a sebészek és gyógyszerészek boltban árulták készítményeiket, árúczikkeiket és az akkori spanyol fölfogás szerint
a kézművesek osztályába tartoztak. Mindenesetre figyelembe
veendő tehát a nápolyi 1808-ki alkotmánynak az akadémiák
tagjaira vonatkozó rendelkezése annak nyomozásánál, hogy vajon

*) Martell: «Forma» 16. 17.
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minő előzményei voltak az 1831-ki franczia pairkamra-törvénynek az európai alkotmánytörténelemben: de egyúttal meg kell
jegyeznünk, bog}'a kategóriákat nem a nápolyi 1808-ki alkotmányból, de az 1796-ki (ápril 1 í2-ki) schweizi alkotmányból
vették alapúi azon törvényhozók, a kiknek agyában az 1831-ki
pairkamrának
eszméje
megszületett.
Ezen
1796-ki
schweizi
alkotmány szerint a schweizi «sénatus» tagjai voltak a volt igazgatók — directorok — azután minden canton részéről négynégy képviselő: ámde a Senatus tagjává csakis oly állampolgárok voltak választhatók, a kik vagy miniszterek voltak, vagy
diplomatiai ügynökök, vagy a nagytanács tagjai, vagy a főtörvényszék bírái, vagy úgynevezett «Nationalschultheiss»-ok, vagy
valamely közigazgatási kamra elnökei, vagy pedig valamely cantoni törvényszéknek voltak elnökei. A törvény életbeléptetésétől
számítva a harmadik évben már csakis ezen kategóriákból történhetett választás a senatusba. Honnét vették ezen eszmét Helvetia politikusai? E kérdésre hosszas és részleges utalással lehetne felelni úgy egyes schweizi mint egyes olasz város-állami
előzményekre:
ámde
az
ekként
összeböngészett
eredmények
aligha lebegtek a magok egészében az 1796-ki schweizi alkotmány szerzői előtt; a minthogy alig vettek ők még tudomást a
római államjognak rokontermészetű kezdeményezéseiről, a melyek a felsőbb magistratusi állomásokon szakszerű tapasztalatokat szerzett állampolgárokat igyekeztek értékesíteni a római
senatusban, a Lex Oviniától le egész Sulláig. Ott állott tehát az
1831-ki franczia pairkamra mintája az 1834-ki spanyol «Estatuto Beái» szerzői előtt. Tagadhatatlan a befolyás, melyet az ez
utóbbiakra gyakorol vala: ámde tagadhatatlan az is, hogy egyfelől már az 1808-ki spanyol alkotmány fölvette a tagsági jelöltségre a tudományuk és hírnevök által kimagasló kitűnőségeket,
habár csakis az egyetemi testületek köréből, a mit nem tett volt
még az ideig egy franczia alkotmány sem, másfelől pedig tagadhatatlan az is, miszerint az 1834-ki «Estatuto Beái» túlhaladta az
akadémiai tagokra súlyt fektető, s az 1830-ki « Charte Constitutionnelle» keretében alkotott 18 31-ki törvénynek a pairkamra egybeállítására vonatkozó rendelkezéseit, a mennyiben elment odáig, a
meddig csak mehetett a modern culturállam-eszme irányában,
tisztán magát az egyéni tudományos, irodalmi értéket tartván
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szemelőtt a senatus illető kategóriájába tartozó tagsági állomások betöltésének mikéntjére vonatkozólag.
1836-ban augusztus 13-án az Ildefonsóban kiütött katonai
fölkelés következtében, királyi rendelet vetett véget ezen «Estaluto
Real»
államjogi
hatályának:
visszaállíttatott
újból
az
181 iá-ki alkotmány, és június 18-án ismét életbe lépett az a restitutio in integrum elve szerint: tehát oly időpontban, midőn
javában dúlt még a belháború — kivált a baszk tartományokban — egyfelől II. Izabella, másfelől pedig Don Carlos, vagyis
miként magát nevezte, V. Károly hívei között. Az 1812-ki alkotmány ezen liarmadizbeni életbeléptetése azonban legfölebb egy
nevezetes alkotmányjogi eredményt hozott fölszinre: azt, hogy
az ezen restutitio folytán egybeült alkotmányhozó országgyűlés
— «Cortes constituyentes» — egy új alkotmánylevelet dolgozott
ki, az 1837-ki «Constitucion»-t. Ezen 1837-ki alkotmány, mely
még ugyancsak 1837-ben június 18 án lett kihirdetve, Don Jose
Maria Calatrava miniszterelnöksége alatt, az exaltadók és progressisták programmját valósította meg jó részt és nevezetes engedményeket tett a demokrata eszméknek. Ugyanazon Cortes
határozta el és szentesítette ezen alkotmányt,*) és a királyi

*) Muro Martínez, IX. 173.: «Predomina en ella el elemento popular, porque democrática fue el grito de la Granja, punto de partida de esa
Constitución, por más que inmediatamente proceda de unas Cortes legalmente constituidas; y por eso vemos también que su formación y
publicación coincide con la estancia en el poder según acabamos de
decir, del partido exaltado ó progressista. Y hasta es un corroborante
de esto el hecho indicado el estar decretada y sancionada tal Constitución por las Cortes mismas, no haciendo la potestad Real más que
aceptarla. Son en verdad atendibles en este sentido la fórmula con que
se encabeza esa Constitución, y la del decreto de su aceptación. La primera dice, hablando la Reina gobernadora: «Las Cortes han decretado
y sancionado, y nos de conformidad aceptado lo siguiente», — y la
segunda (t. i. la fórmula del decreto) dice: «Conforme con lo dispuesto
en esta Constitución fue adhiero á ella y la acepto en nombre de mi hija
la reina Doña Isabel II.» Estas frases, aunque formularias, en el sentido
de enalticimiento de la potestad Real, dicen ciertamente mucho menos
que la ordinariamente usada de: «Las Cortes han decretado y nos sancionarnos», deduciéndose de ello lo que ya dejamos dicho, de que prepondera en efecto en esta Constitución el elemento popular, ó sea la
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hatalom számára nem maradt egyéb, mint azt elfogadni. Érvényben maradt ezen 1837-ki alkotmány egész 1845-ig, vagyis nyolcz
évig, a mely körülmény már magában megérdemli, hogy ezen
alkotmánynak
a
felsőházi
tagságra
vonatkozó
határozataival
tüzetesebben foglalkozzunk.*)
representación nacional.» A «Códigos» nagybuzgalmú kiadójának, Muro
Martineznek ezen panaszkodására csak azt jegyzem meg, hogy Mária
Cristina mint régensnő járult hozzá csupán, lánya, Izabella, kiskorú
királynő nevében a Cortes által nemcsak meghozott, de egyúttal már
szentesitett 1837-diki alkotmányhoz és így korántsem történt a királyi
hatalom teljességén akkora csorba mint azt Maro Martínez képzeli. Hisz
egy
kis
összehasonlító
alkotmányjogi
tanúlmányozás
azonnal
megértethette volna Marc Martinezzel, hogy egészen más tekintetek alá kell hogy
essék
komolyan
alkotmányos
monarchiában
a
nem-kiskorú
monarcha
hatalomkörének, illetőleg jogkörének teljessége szemben egy alkotmányhozó gyűléssel mint az a jogkör, melyet egy regens gyakorol a kiskorú
király nevében. Egyébként teljesen demokratikus államokban épen az
jelzi a népsouverainitás elvét, hogy még nem-kiskorú királylyal szemközt
is az alkotmáuyhozó gyűlés határozatai a korona vétójogától nem lehetnek föltételesek; ily államokban a korona vetojoya csakis az alkotmányhozó
yyülés által alkotott alaptörvény keretében hozott köztörvények szentesítésénél állhat be a dolog természete szerint.
*) Az 1837-diki spanyol «Constitución» bevezetése is nagyon jellemző, sőt már maga a czímbekezdés: «Doña Isabel II. por la Gracia
de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Eeina de los Españoles.» Tehát ugyanazon formula, melyet I. Napoléon is használt az
«Acte Additionel aux Constitutions de VEmpire»-ben (1815 22. április):
«Napoléon, par la Grâce des Dieu et les constitutions, empereur des
Français», holott X V I I I . Lajos az 1814-diki «Charte Constitutionelle» czimiratában csakis így nevezi magát: «Louis, par la Grâce de Dieu, Roi de
France et de Navarre.» Lajos Fiilöp az 1830-diki (revideált) «Chatte
Constitutionelle» czímiratában csak ezt a kifejezést használja: «Louis
Philippe, Roi des J'tançais, à tout présent et à venir salut.» I I I . Napoléon köztudomás szerint ezt a kifejezést használta: «Par la grâce de Dieu
et la volonté nationale, empereur des Français».
Egyébként II. Izabella nem I. Napoléont utánozta, hanem VII. Ferdinandot, a ki az 1812-diki spanyol alkotmány czímiratában már így
nevezte magát, hogy «Don Fernando VII. por la gracia de Dios y la
Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas.» Nagyon
sajátszerűleg hangzik azután, hogy József király (Bonaparte), kit a nép,
illetőleg a hadsereg vállain császárrá emelkedett bátyja tett bele Spanyolország ősi trónjába, magát ekként nevezte az 1808-diki spanyol alkotmány czímiratában: «Don José Napoléon, por la Gracia de Dios, Rey
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Az 1837-ki alkotmánynak a «Senatus»-ról szóló III. Titulója ekként hangzik: «Del Senado. Articulo 14. El número de
los Senadores sera igual á las tres quintas partes de los Diputados. — Articulo 15. — Los Senadores son nombrados por el Bey
á propuesta, en lista triple, de los electores que en cada provincia nombran los Diputados á Cortes. — Articulo 1G. — A cada
provincia corresponde proponer un numero de Senadores proporcional á su población; pero ninguna dejará tener por lo menos un Senador. — Articulo 17. — Para ser Senador se requiere ser español, mayor de cuarenta años y tener los medios de
subsistencia y las demas circunstancias que determine la ley
electoral. — Articulo 18. — Todos los españoles en quienes
cocurran estas calidades, puedes ser propuestos para Senadores
por cualquier provincia de la Monarquía. — Articulo 19. — Cada
vez que se haya elección general de Diputados, por haber espirado el término de su encargo, ó por haber sido disuelto el Congreso, se renovará par orden de antigüedad la tercera parte de
los Senadores; los cuales podrán ser reelegidos. — Articulo 20.
Los hijos del líe}' y del heredero inmediato de la Corona son
Senadores á la edad de veinte cinco años.»
de las Españas y de las Indias». Maga a szöveg bekezdése pedig így
hangzik: «Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su Soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz (1812.) el diez y nueve
Marzo de Mil ochocientos doce; las < 'órtes generales congregadas de este
fin, decretan y sancionan la siguiente.» Bármennyire szánalmas látványt
nyújtott is épen ez időben Spanyolország az európai népeknek, pl. a
németségnek, a kebelében dúló trónöröklési belháború miatt: ettől eltekintve mégis büszke lehet a spanyol nemzet, hogy 1837-ben, a szent
szövetség hatalmi túlsúlya daczára is képes volt a maga uralkodóházával
elfogadtatni egy ily szabadelvű irányt, a mely kifejezésre jut az 1837-diki
alkotmánynak úgy alapgondolatában mint államjogi nyelvezetében. Természetesen ez már a megerősödött «júliusi monarchia», a franczia «polgár királyság» árnyékában történt: de mindent egybevetve, csakis Spanyolország,
Francziaország, Portugálba, Norvégia, Belgium és a kicsi
Görögország dicsekedhettek abban az időben ennyire szabadelvű alkotmánynyal a szárazföldi királyságok közöl. Svédország és maga Magyarország is 1837-ben még sokkal inkább benne leiedzettek a rendiségben,
sem hogy ezen ősrégi alkotmányosságú, szabadságszerető két nemzetnek
az időszerinti tényleges alkotmányosságát a szó komolyabb értelmében
szabadelvűnek
lehetett volna mondani; ugyanez áll Sardiniárál,
hogy
Nápoly, vagyis «Mindkét Sicilia» királyságát ne is említsem.
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E szerint tehát minden spanyol állampolgár tagjává lehetett az 1837-ki alkotmány alapján, ha valamely tartományban,
ugyanazon választók által, a kik a képviselőház tagjainak választására jogosítva voltak, törvényszabta feltételeknek megfelelő
eljárással senadori hármas jelöltté választattak és azután a király
által e jelöltek közöl senadorrá kineveztettek: nem kellett ehhez
semmi egyéb minősítvény, csak az, melyet a 17-ik articulo föltételül szabott, t. i. csak az a föltétel, hogy a senadori jelöltté
választandó, illetőleg a senadori jelöltek közöl a király által senadorrá kinevezendő spanyol állampolgár legalább 40 éves legyen
és bírjon azon vagyonértékkel, melyet a választási törvény megszabott. Ezen alkotmány alapján tehát szó sem lehetett arról,
hogy a tudományos és irodalmi kitűnőségek okvetetlen bejussanak a felsőházba; ha birt valamely hírneves tudós vagy jeles író
annyi népszerűséggel, hogy megválasztották őt valamely tartományban a képviselőház tagjainak választására is jogosított választók hármas senadori jelöltté: hát akkor körülbelül számíthatott arra, hogy a korona méltányolni fogja az ő kiváló érdemeit és őt nevezi ki az illető három jelölt közöl senadorrá: de
ha nem bírt valaki szert tenni ennyi népszerűségre: ez esetben
egyátalán nem lehetett kilátása hazájának felsőházába bejuthatni. Ez valóságos árnyoldala ezen 1837-diki alkotmánynak: a
fejszám szerinti népképviselet túlhajtott cultusa az, mely csakhogy a tömeg hajlamaival kaczérkodhassék, egyátalán tekintet
nélkül hagyja a culturállam alapgondolatának követelményeit.
Meg is hozta a maga gyümölcseit ez az ochlokratikus kaczérkodás. Igaz, hogy a carlisták reactionarius politikai programmjával szemben nagyon is szüksége volt a spanyol államhatalomnak arra, hogy lehetőleg magához csalja a tömeg hajlamait.
Ámde a felsőház ilyetén egybeállítása csak rontott: azon 8 év
alatt — 1837-től 1845-ig, — a mely évek folyamában érvényben volt ez az 1837-ki alkotmány, nem kevesebb mint húsz
minisztériuma *) volt Spanyolországnak. Don Ramon Maria

*) 1835 aug. 14., 1837
gressista cabinetje; 1837 aug.
progressista cabinetje; Ofalia
ber 16-tól 1838 szeptember

aug. 18.: Don Jósé Maria Calatrava pro18., 1837 decz. 1().: Don Eusebio Bardaji
gróf conservativ cabiuetje (1837 deczem7-ig); Frias herczeg progressista cabinetje
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Narvaez miniszterelnöksége alatt jött létre az 1845 május 13-án
promulgált alkotmánV. Castelar 1876-ban, januárban a cataloniaiakhoz és valenciaiakhoz írt nyílt levelében ezt az 1845-ki
alkotmányt a legreactionariusabb alkotmánynak nevezte, mely
valaha Spanyolországon létezett. («La más reaccionaria que ha
habido en España».) Ezen alkotmány 1845-től egész 1869-ig
maradt ugyan mint alaptörvény érvényben, de nem folytonosan
a ma egészében: 1856-ban szeptember 15-én ugyanis királyi
rendelettel visszaállíttatott ugyan a maga teljes érvényében szemben az 1854-ki cortesi határozatokkal és egy «Acia addicional»lal láttatott el ez alkalommal; de már ugyanezen évben október
14-én ismét királyi rendelet lépett közbe és 1857-ben julius
17-én reformot, részleges reformot vett föl magába ezen alkotmány némely szakaszaiban: de az alkotmány ezen részleges
módosításának hatálya sem sokáig tartott: már 1864-ben érvényen kívül helyeztettek az illető módosítások, és az 1845-ki
alkotmány ismét in integrum helyreállíttatván, érvényben is
maradt az 1869 junius 5-ig, midőn II. Izabella elűzetése folytán
(1838 szept. 7-től 1838 decz. 9-ig); Don Evaristo Perez de Castro conservativ cabinetje (1838 dezc. 9-től 1840 jul. 20-ig); Don Antonio González
progressista cabinetje (1840 jul. 20-tól 1840 aug. 12-ig); Don Valentin
Ferrdz progressista cabinetje (1840 aug. 12-től 1840 aug. 29-ig); Don
Modesto Cortazan progressista cabinetje 1840 aug. 29-től 1840 szept. 11-ig);
Don Baldomero Espartero progressista cabinetje (1840 szept. 11-től 1841
máj. 21-ig); Don Antonio González progressista cabinetje (1841 május
21-től 1842 jun. 17-ig); Rodil őrgróf progressista cabinetje (1842 junius
17-től 1843 máj. 9-ig); Don Joaquin Maria López progressista cabinetje
(1843 máj. 9-től 1843 máj. 19-ig); Don Becerra progressista cabinetje
(1843 máj. 19-től 1843 jul. 20-ig); López progressista cabinetje (1843
nov. 20-ig); Don Salustiano Olózaga progressista cabinetje (1843 november 20-tól decz. 11-ig); Don Louis González Bravo conservativ cabinetje
(1843 decz. 1-től 1844 május 3-ig); Don Ramón Maria Narvaez conservativ cabinetje (1844 máj. 3-tól 1846 febr. 12-ig). Ezután ismét conservativ cabinetek jöttek, ú. m. Miraflores őrgróf conservativ cabinetje
(1846 febr. 12-től 1846 márczius 16-ig); Narvaez tábornok conservativ
cabinetje (1846 márcz. 16-tól 1846 ápril. 4-ig); Don Isturiz conservativ
cabinetje (1846 ápril. 4-től 1847 jan. 28-ig); Soto mayor herezeg cabinetje
(1847 jan. 28-tól márcz. 28-ig); Don Pacheco conservativ cabinetje (1847
márcz. 28-tól 1847 szept. 12-ig) stb. Jellemző, hogy e váltakozásban nem
az egymással küzdő pártok követték egymást a kormányra jutásban, hanem
ugyanazon pártból számos cabinet alakult, míg a másik kormányra jutott.
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az alkotmányhozó gyűlés új alkotmánynyal ajándékozta meg
Spanyolországot.*)
Tekintsük tehát kissé közelebbről a felsőházra vonatkozó
szakaszát azon spanyol alkotmánynak, melyet Castelar Spanyolország legreactionariusabb alkotmányának nevezett. A Titulo III.
szól a «Senado»-ról. Miután a 14-ik Articulo elrendeli, hogy a
senatorok száma korlátlan és őket a király nevezi ki, a 15-ik
Articulo fölsorolja azon kategóriákat, a melyekből a Senatus
tagjaivá nevezhet ki az uralkodó állampolgárokat, föltéve, hogy
ezek harminczadik évüket már betöltötték. Ezen kategóriák a
következők:
Presidentes de alguno de los Cuerpos colegisladores. (Valamelyik törvényhozó testület elnökei.) Senadores ó Diputados
admitidos tres veces en las Cortes. (Senatorok vagy képviselők,
a kik már legalább is három országgyűlésnek voltak tagjai.) Ministros de la Corona. (Miniszterek.) Consejeros de Estado.
(Allamtanácsosok.)
Arzobispos,
Obispos.
(Érsekek,
püspökök.)
Grandes de España. (Spanyolország grandjai.) Capitanes generales del Ejército y Armada. (Tábornagyok és főtengernagyok.)
Tenientes generales del Ejército y Armada. (Táborszernagyi
ranggal bíró valóságos tábornokok **) és az ezek rangjának megfelelő
valóságos
tengernagyok.)
Embajadores.
(Nagykövetek.)
Ministros
plenipotenciarios.
(Meghatalmazott
miniszterek.)
Presidentes de Tribunales Supremos. Ministros y Fiscales de los
mismos. (A legfőbb törvényszékek elnökei, bírái és ügyészei.)
*) Lásd Muro Martínez «Códigos Españoles» czímű művének IX.
kötetét, 173—176. 1.
**) Megjegyzem, hogy az 1845-diki spanyol «Teniente General» azért
helyezendő egy rangba az osztrák «Feldzeugmeister-rel, «General der Caeallerie» -val, a porosz vagy orosz «GeneraI dér Infanterie» -val vagy az angol
Full vagy Right «General«-lal: mert míg egyfelől nyomban a Capitán general del ejército vagyis a tábornagy, Feldmarschall, Generale deli’ armata
után következik, addig másfelől alatta áll az osztálytábornok, a mi a franczia
Général de Divisionnak, a porosz, orosz Generallieutnantnak és az osztrák
Feldmarschall-Lieutenantnak felel meg katonai rangra nézve. Ezen rangmegkülönböztetés azért veendő itt figyelembe, minthogy sokkal szűkebb
körre szorítkozik a senatusi tagságra képesítő katonai kategória, ha a
spanyol «Teniente General»táborszernagyot jelent, mintha az altábornagyot,
vagyis egyszerűleg osztálytábornokot jelentene.
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Mindezen
kategoriabeli
állampolgárok
azonban
csak
az
esetben bocsáttatnak be tagokul a senatusba, ha legalább 30,000
reálnyi évi jövedelmet húznak tulajdon birtokaik után vagy pedig legalább 30,000 reálnyi fizetést oly hivatalok után, a melyektől csak törvény útján mozdíttathatnak el, vagy pedig a mely
hivatalokban csak akkor szűnnek meg működni, midőn nyugdíjba lépnek vagy önként visszalépnek vagy pedig midőn maga
a hivatal megszűnik.*) Titulos de Castilla que disfrutem 60,000
reales de renta. (Castiliai főnemesek, a kik legalább 60,000 reálnyi évi jövedelmet húznak.) Végül mindazok, a kik az előző évben legalább 8000 reálnyi egyenes adót fizettek és vagy senatorok,
vagy
országgyűlési
képviselők,
vagy
tartománygyűlési
képviselők, vagy 30,000-nél told) lakosú városok polgármesterei,
vagy juntái elnökök vagy pedig kereskedelmi törvényszékek elnökei voltak.**)
E szerint szó van az 1845-diki spanyol alkotmánylevélben
mindenféle
kategóriákról,
a
spanyol
állampolgári
társadalom
valamennyi kitűnőségéről — csak egy kategóriáról nincs benne
szó — a tudósok és írók kategóriájáról. Sem egyetemi testületek,
sem tudományos akadémiák képviselői nem fordulnak itt elő a
magas állami, katonai és egyházi méltóságok és a spanyol grandok társaságában: annál kevésbbé rendel be ezen alkotmány a
senatusba tudományos vagy irodalmi kitűnőségeket, — eltekintve minden testületi köteléktől, — csakis saját egyéni értékűk vagy érdemeik jogczímén.
*) Az eredeti szöveg idevonatkozó helye így hangzik: Los comprendidos en las categorías anteriores deberán ademas disfrutar 30,000 reales
de renta procedente de bienes propios ó de sueldos de los empleos, que
no pueden perderse sino por causa legalmente probada, ó de jubilación,
retiro ó cesantía.
**) 1845: III. 15. Los que paguen con un año de antelación 8000
reales de contribuciones directas, y hayan sido Senadores ó Diputados á
Cortes ó Diputados provinciales, ó Alcaldes en pueblos de 30,000 almas,
ó Presidentes de Juntas ó Tribunales de Comercio.
Ezután megjegyzi az alkotmánylevél, hogy «Las condiciones necesarias para ser nombrado Senador podrán variarse por una ley! Vagyis,
hogy a senatorrá neveztethetés föltételeit a törvényhozás egyszerű törvényalkotás által is megváltoztathatja. Lásd alább az 1857. július 17-diki
törvényt. («Ley» )
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Teljességgel beillik ez ezen hírhedt reactionarius alkotmányba: hisz még a képviselőket, sőt a képviselőház elnökeit is
csak az esetben engedi bejutni ez az 1845-diki alkotmány a senatusba, ha legalább 30,000 reálnyi jövedelemmel bírnak a saját
birtokaik után!
Hogy ne zárná tehát ki ez az alkotmány a tudomány és
irodalom kitűnőségeit onnét, a hova nem ereszti be a 25,000
reál jövedelemmel bíró vagy még kevésbbé vagyonos képviselőházi elnököket?
Ne gondoljuk azonban, hogy talán csak 1845-ben, valamely
gyönge pillanatában hagyta magát a spanyol országgyűlés egy
ily reactionárius alkotmány elfogadására csábíttatni: nem vette
be a tudomány és az irodalom kitűnőségeit azon 1857-diki július 17-diki törvény sem, a mely az 1845-diki alkotmánynak a
felsőházra vonatkozó szakaszát volt hivatva (némileg még kevésbbé szabadelvűbb szellemben) módosítani.
Ezen 1857-diki törvény az 1845-diki alkotmánynak, föntismertetett 14. Articulóját következőleg módosítja:
«El Senado se compondrá: De los hijos del Eey y del
Sucesor inmediato de la Corona, que hayan cumplido 25
años. De los Arzobispos y del Patriarca de los Indias. De
los Presidentes de los Tribunales Supremos de Justicia y
de Guerra y Marina. De los Capitanes Generales del Ejército y Armada. De los Grandes de España por derecho propio, que no sean súbditos de otra Potencia, y que acrediten
tener la renta de 200,000 reales procedentes de bienes inmuebles, ó de derechos que gocen de la misma consideración
legal. De un número illimitado de Senadores nombrados por
el EeV.»
Vagyis: a senatus tagjai már hivataluknál, illetőleg társadalmi állásuknál fogva, minden kineveztetés vagy megválasztatás
nélkül is a következő méltóságok, a kik mint ilyenek, egyszerűleg a törvény rendeletéből lépnek a senatusba: a király fiai és a
közvetlen trónörökös fiai, ha 25. életévöket már betöltötték. Az
érsekek és Indiák patriarchája. A legfőbb törvényszékek és a
legfőbb katonai és tengerészeti törvényszékek elnökei. A tábornagyok és főtengernagyok. Azon spanyol grandok, a kik nincsenek
alárendelve semmiféle egyéb hatalomnak és a kik beigazolnak
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legalább is 200,000 reálnyi évi jövedelmet tulajdonjoggal bírt
saját ingatlan birtokaik után, vagy pedig egyéb oly jogczímen,
a mely az ingatlan birtokkal azonos törvényes consideratio alá
esik. — Ezeken kívül — a sem ki nem nevezett, sem nem választott, hanem már csakis állásuknál fogva is a senatusba belépésre jogosított tagokon kívül — áll azután a senatus még oly
oly tagokból is, a kiket a király nevez ki korlátlan számmal. Es
vajon minő kategóriákból?
Megmondja ezt ugyancsak az 1857-diki július 17-diki törvény azon Articulója, mely az 1845-diki alkotmány 15. Articulóját volt hivatva módosítani. Ezen Articulo így hangzik:
«Solo podrán ser nombrados Senadores los españoles que pertenezcan ó hayan pertenecido á las clases siguientes: Presidentes del Congreso de los Diputados. Diputados admitidos cuatro
veces en las Cortes, y que hayan ejercido la diputación durante
ocho años. Ministros de Corona. Obispos. Grandes de España.
Tenientes Generales de Ejército y Armada, después de dos años
de nombramiento. Embajadores después de dos años de servicio
efectivo y Ministros Plenipotenciarios, después de cuarto. Vicepresidente del Consejo Pical. Ministros y Fiscales de los Tribunales Supremos y Consejeros Pieales, después de dos años de
ejercicio. Los comprendidos en las categorías anteriories deberán
además disfrutar 30,000 reales de renta, procedente de bienes
propios ó de sueldos de los empleos que ne puedan perderse sino
por causa legalmente probada, ó de jubilación, retiro ó cesantía.
Titulos de Castilla que disfruten 100,000 reales de renta. Los
que paguen con cuatro años de antelación 20,000 reales de contribuciones directas y hayan sido además Senadores, Diputados
ó Diputados provinciales.
Azaz: a király senatorokat csakis a következő kategóriákból
nevezhet ki: a képviselőház elnökei közöl; azon országgyűlési
képviselők közöl, a kik legalább négy ízben voltak tagjai a Cortesnek és legalább nyolez éven át gyakorolták mandátumaikat;
a miniszterek közöl; a püspökök közöl; Spanyolország grandjai
közöl; a táborszernagyi ranggal bíró (valóságos) tábornokok közöl, és az ugyancsak ezen magas rangnak megfelelő rangosztályú
(valóságos) tengernagyok közöl; a nagykövetek közöl két évi
tényleges szolgálat után és a meghatalmazott miniszterek közöl
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legalább négy évi tényleges szolgálat után. A királyi tanács alelnökei közöl; a legfőbb törvényszékek bírái, ügyészei és a királyi
tanács tagjai közöl, legalább is két évi szolgálat után. Mindezen
kategoriabeli állampolgárok azonban csak az esetben lehetnek a
senatus tagjai, ha legalább 30,000 reálnyi évi jövedelemmel rendelkeznek vagy tulajdonjoggal birt saját birtokaik vagy pedig
oly hivatalok utáni fizetéseik folytán, a melyekben nem szünhetik meg a működésük, hanem ha csakis törvény útjáni elmozdíttatásuk, nyugdíjba lépésök, lemondásuk vagy az illető hivatal
megszűnése folytán. Castillai főnemesek közöl, a kik legalább
100,000 reálnyi jövedelem fölött rendelkeznek, szintén nevezhet
ki a király senatorokat; valamint azon állampolgárok közöl, a
kik legalább 20,000 reálnyi évi adót fizetnek és vagy senatorok,
vagy országgyűlési képviselők, vagy pedig tartománygyűlési képviselők voltak.
Megjegyzendő, hogy míg az 1845-diki alkotmány szerint a
senatorság csak életfogytára szól — «el cargo del Senador es vitalicio» 1) — addig az 1857 július 17-ki t.-cz. módosító rendelkezése szerint a 14. Articulóban minősített grandok senatori méltósága örökösödési jogon fiaiakra száll és csak a többi senatorok
felsőházi tagsága szól éltökfogytára.2) Ugyancsak az 1857-diki
július 17-diki módosító törvény adta meg újból a senatori méltósággal fölruházott spanyol grandoknak azt a nagyon is rendi
színezetű előjogot, hogy a senatori méltóságnak családjukban
épségben tarthatása végett birtokaikra vinculatiókat vezethessenek, a mely örökjogi intézkedéseknek föltételeit és módozatait
tüzetes törvény fogta megalapítani.8)
Ennyire jelentékeny visszaesést mutat tehát a spanyol alkotmánypolitika az ötvenes évek közepe táján, illetőleg 1857-ben.
Constitución de 1845, artic. 17.
2) Constitución 1845, artic. 17. Ley 1857 articulo 17. La dignidad
de Senador en los Grandes de España que acrediten tener la renta y
requisitos expresados en el art. 14, es hereditaria. — En todos los demás
casos es vitalicia.
3) Ley 1857, julio 17. articulo 18. A fin de perpetuar la dignidad
de Senador en sus familias, los Grandes de España podrán constituir
vinculaciones sobre sus bienes en la forma y en la cantidad que se determinará por una ley especial.
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Valóban az a módosító törvény, mely ezen évben alkottatott, egyfelől rendibb színezetű, másfelől pedig plutokratikusabb irányzatú, mint maga az 1845-diki alkotmány, melyet pedig — miként fönebb említém — Castelar Spanyolország legreactionariusabb alkotmányának nevezett el.
1864-ben ápril 20-dikán törvény alkottatott, a mely hatályon
kívül helyezte az 1857. július 17-diki módosító törvényt*) és in
integrum restituálta az 1845-diki alkotmányt.
Igen, ez az 1845-diki alkotmány tényleg és formaszerint
vissza lőn állítva 1864-ben Spanyolországon: de csak négy évig
*) 1848-ban Narvaez tábornok erélyes keze könnyűszerrel nyomta
el a forradalmi mozgalmakat. 1851-ben Bravó Murillo
miniszterelnök,
ki a Mofleradólt pártjához tartozott, új alkotmányjavaslatot nyújtott be a
Cortesnek, de annyira szabad szellem uralkodott már akkor Spanyolország parlamentjében, hogy a kormány kénytelen volt csakhamar viszszavonni
e
javaslatát,
mely
túlságosan
reactionariusnak
találtatott
az
összes szabadelvű árnyalatok részéről. (Conde de AlcoV.) O'Donnel és
Espartero
1854-diki
pronunciamentói
után,
(Programa
de
Manzanares)
melyet Madridban julius 18. és 19-dikén véres kitörés tett gyakorlati
horderejűvé, ismét a progressista párt jutott uralomra, melyet több mint
tíz éven át háttérbe tolt volt a II. Izabella fénykorábani reactio. 1856-ban
julius 15-dikén Madridban az Espartero és O’Donnel közti versengés
ismét véres fölkelést idézett elő: ennek folytán hivatott egybe az alkotmányozó Cortes — Córtes constituyentes — de a Senatus nélkül. Ismét
alkotmányjavaslattal foglalkozott e souveraine gyűlés, de ezen alkotmányjavaslat sem került szentesítés alá. Jött a háború Marokkó ellen (1859);
O'Donnel fényes győzelmet aratott Afrikában és bevette Tetuant (innét
tetuani herezeg). E háborúban tűnt ki Prim tábornok is. (Marqués de
los Castillejos), Míg a spanyol sereg hősileg küzdött Marokkó ellen, Dou
Carlos Maria de Bourbon (gróf Montemolin) carlista lázadást támasztott
San Cáidos de la Rapitában, de komolyabb eredmény nélkül; szintúgy
elnyomta O’Donnel kormánya a többi lázadást is, mely Spanyolország
belnyugalmát a hatvanas évek első felében zavargatta. De 1868-ban
szeptemberben Serrano tábornok (De la Tőrre herezeg) és Don Inán Topete
tengernagy Cadizban nagyobb sikerrel csinálták meg most a forradalmat
mint bárki más előttük az utóbbi időben Spanyolországon. Azon csapatok, a mélyek liozzájok álltak, elég erősek voltak arra, hogy Alcoleánál
(szeptember 28.) szétugraszszák a királynőhöz hűn maradt ezredeket;
Novaliches tábornok teljesen elvesztette, a csatát, Izabella IdráUfnö már
szeptember 30-dikán Francziaországba menekült (35 évi uralkodás után)
és Serrano meg Topete győzelmes hadaik élén a nép határt nem ismerő
ujjongása közt vonúltak be Madridba.
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maradt érvényben. Az alcoleai csata megdöntötte II. Izabella
trónját már 1868-ban és a következő évben (1869.) június 1-én
egy új alkotmányt szavazott meg az alkotmányhozó Cortes, a mely
alkotmány néhány nap múlva (június 6.) ünnepélyesen ki is hirdettetett.
Megjegyzem, hogy azon alkotmányhozó gyűlést, a melyről
itten szó van, Secrano, De la Torre herczeg, mint a forradalmi
junták által fölállított ideiglenes kormány elnöke hívta egybe
az általános szavazatjog alapján. Maga az ideiglenes kormány,
mint ilyen, megszűnt 1869 február 11-dikén és Serrano, mint
a szervezett végrehajtó hatalom — «poder ejecutivo» —feje gyakorolta az államhatalmat, míg június 15-dikén a regensség —
«Regencia» — lépett életbe, ugyancsak Serranóval az élén, a
pár nappal azelőtt megszavazott alkotmány alapján. Ez a regensség egesz 1871 január 2-dikáig tartott, a mely napon Amadéo
király, Vidor Emanuel olasz király második fia, letette az esküt
a «Cortes» előtt ugyancsak a fönnemlített alkotmányra.*)
Az 1869-diki angol alkotmány a legdemokratikusabb alkotmány, mely valaha létrejött Nyugateurópa monarchikus culturállamaiban. Annyira demokratikus, hogy csakis a görög királyság alkotmányát hasonlíthatjuk hozzá: mert ha a teljes állampolgári jogegyenlőség elvén épült is föl a szerb királyság
alkotmánya, a szabadság elve nem nyer távúiról sem benne oly
tért, mint a Salmeron, Pl y Margall, Zorilla és Castellar eszméitől duzzadozó 1869-diki spanyol alkotmányban, míg Ruménia alkotmánya tisztán demokratikus monarchiái alkotmánynak
már csak azért sem mondható, minthogy a felsőházat plutokratikus alapon rendeli el megszerveztetni.
Ez az 1869-diki spanyol alkotmány **) a képviselőházat —
*) Jellemző azon magasra szárnyaló erély, a melylyel az alkotmányjavaslat szerkesztésére kiküldött országgyűlési bizottság e javaslatot bevezeti vala: «De hay más las condiciones de los partidos, la dirección de
la vida social, los elementos de gobierno, la manera de organizar los
fuerzas vivas del paio, todo sale de su antigua base y entra en una
meva y poderosa comiente, en que á los móviles artificiales se sustituye
definitivamente la energia y la iniciativa individual.» H. e. Muro Martínez IX. 178. 1.
**) Constitución de la Monarquía española, decretada y sancionada
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«Congreso» — a legszabadelvűbb alapon contemplálja; nem
csoda tehát, ha a felsőházat is a választási elvre alapítja. Választják pedig a senatorokat — ezen 1869-diki alkotmány rendeletéből — a bizonyos számú úgynevezett «compromisariók»
által kiegészített tartományi képviselőtestületek azon kategóriák
közöl, melyeket a 6:2. Articulo fölsorol. Articulo 60. Los senadores se elegirán por provincias. Al efecto, cada distrito municipal elegirá por sufragio universal un número de compromisarios igual á la sexta parte del de Concejales que deban componer su Ayuntamiento. Los distritos municipales donde el
mimer ode Concejales no llegue a seis, elegirán, sin embargo, un
compromisario. Los compromisarios asi elegidos se asociarán á
la Diputación provincial respectiva, constituyendo con ella la
Junta electoral. Cada una de estas Juntas elegirá á pluridad absoluta de voto cuatro Senadores.» «A senatorok tartományonként választatnak. Minden egyes községi kerületben általános
szavazatjog alapján közvetett, másodfokú választók — compromisariók -— választatnak és ugyanoly számmal, mely a községtanácsosok száma hatodrészének felel meg, annyi községi tanácsost véve alapúi, a hánynak az Ayuntamientóban lennie kell a

por las Cortes Constituyentes en I-mo de Junio da 1869. La nación española, y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio
universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y
proveer al bien de enantes vivan en España, decretan y sancionan la
siguiente Constitución stb. Titulo I. De los Españoles. (A spanyol állampolgárok állampolgári jogairól.) Titulo II. De los poderes públicos («a
közhatalmakról». Mesterileg van a bevezető 6 czikk articulo 32—37)
megformulázva. Titulo III. Del poder legislativo. (A törvényhozó hatalomról.) Titulo IV. Del Bey (A királyról). Titulo V. De la sucesión á la
corona y de la regencia del reino. (A trónöröklésről és a regensségről.)
Titulo VI. De los Ministros. (A miniszterekről.) Titulo VII. Del poder
judicial. (A bírói hatalomról.) Titulo VIII. De las diputaciones provinciales y ayuntamientos. (A tartományi és községi képviselőtestületekről.)
Titulo IX. De las contribuciones y de la fuerza pública. (Az adókról és
véderőről). Titulo X. De las provincias de Ultramar. (A tengerentúli
tartományokról). Titulo XI. De la reforma de la constitución. (Az alkotmány módosításáról.) Ezek a főszakaszai ezen 1869-diki alkotmánynak,
a melynek alapgondolata mindenesetre a legnagyobb dicséretet érdemelné, ha akkor, midőn életbeléptettetett, a spanyol nép túlnyomó nagy
többsége már érett is lett volna eléggé hozzá.

44
törvény értelmében. A hol kevesebb községi tanácsos van hatnál,
ott mindazonáltal egy másodfokú választó, vagyis compromisario
választatik. Az ekként választott másodfokú választók az illető
tartományi gyüléshöz csatlakoznak, a mely velők együtt képezi
azután a választó-juntát a senatorok megválasztására. Minden
ily választási junta négy senatort választ, absolut szótöbbséggel.
A kategóriák, a melyekből a spanyol állampolgárok — ha
különben 40 évöket betöltötték és teljesen birtokában vannak
polgári jogaiknak — a 6á. Articulo rendeletéből a következők
A képviselőház elnöke vagy volt elnöke. (Ser ó haber sido Presidente del Congreso.) Képviselők, kik legalább is három Ízben
lettek a Cortes vagy legalább egyszer az alkotmányhozó gyűlés
tagjaivá megválasztva. (Diputado electo en tres elecciones generales, ó una vez para Cortes Constituyentes.) Miniszterek. (Ministros de la Corona.) Az államtanács elnöke, a legfőbb törvényszékek elnökei, a legfőbb hadi tanács elnöke és a legfőbb számszék elnöke. (Presidente del Consejo de Estado, de los Tribunales
Supremos, del Consejo Supremo de la Guerra y del Tribunal de
Cuentas del Peino.) Tábornagy vagy tengernagV. (Capitán general del ejército ó Almirante.) Altábornagy *) vagy altengernagV.
(Teniente general ó Vicealmirante.) Nagykövet. (Embajador.)
Allamtanácsos. (Consejero de Estado.) A legfőbb törvényszékek
bírái, a legfőbb hadi tanács tagjai, az admiralitási tanács tagjai,
a
legfőbb
számszék
főtisztviselői,
meghatalmazott
miniszter,
ha legalább két év óta viseli már ezen tisztet. (Magistrado de
los Tribunales Supremos, individuo del Consejo Supremo de la
Guerra y del Almirantazgo, Ministro del Tribunal de Cuentas
del Peino, ó Ministro plenipotenciario durante dos años.) —
Érsek vagy püspök. (Arzobispo ú Obispo.) — Egyetemi rector.
(Rector de Universidad de la clase de catedráticos.) Rendes tanárai az egyetemeknek legalább két évi szolgálat után. (Catedrático de término con dos anos de ejercicio.) A spanyol akadémia elnöke vagy igazgatója, a történelmi akadémia, a szépművészeti akadémia, az exact, természettani és természetrajzi
tudományok akadémiájának elnöke vagy igazgatója, az ethikai

*) A teniente general itt ismét altábornagyot
altengernagygyal (Vicealmirante) van együttleg kategorizálva.

jelent,

miután

az
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tudományok és politikai tudományok akadémiájának elnöke vagy
igazgatója és az orvosi tudományok akadémiájának elnöke vagy
igazgatója. («Presidente ó Director de las Academias Española,
de la Historia, de Nobles Artes, de Ciencias exactas, tísicas y
naturales, de Ciencias morales y políticas, y de Ciencias médicas.) A polgári mérnökök testületéinek föfölügyelője. (Inspector
general de los cuerpos de Ingenieros civiles.) Oly állampolgárok,
a kik négyszer lettek legalább is a tartományi képviselőtestületek tagjaivá megválasztva. (Diputado provincial cuatro veces.)
A 30,000 léleknél népesebb községek polgármesterei, ha legalább
két ízben lettek ezen tiszt betöltésére megválasztva. (Alcaldo dos
veces en pueblos de más de 30,000 almas.) Ezenfölül választhatók azok, a kik minden egyes tartomány 50 legnagyobb földadófizetői és 20 legnagyobb ipar- vagy kereskedelmi pótadófizetői
közé tartoznak. (Serán además elegibles los 20 mayores contribuyentes por contribución territorial, y los 20 mayores por subsidio industrial y comercial de cada provincia.)
E szerint nem kevesebb mint három kategória jut az
1869-diki spanyol alkotmányban a tudományos elemeknek a
felsőházi tagságra nézve, minősítvényül szolgálván erre nézve a
spanyol állampolgároknak egyfelől az egyetemi rectorság és rendes tanárság, másfelől pedig az akadémiai elnökség és igazgatóság.
Valóban becsületére válik a spanyol alkotmány ózó gyűlésnek, hogy ennyi készséget mutatott a tudományos, irodalmi és
művészeti kitűnőségek ily alakbani állami kitüntetésére és parlamentáris értékesítésére.
Ha kissé szűk korlátok közé szorította is az öt, illetőleg hat
akadémia e részbeni természetes igényeit, a mennyiben nem az
említett akadémiák *) tagjait, hanem csakis azok elnökeit és
igazgatóit ruházta föl a passiv választási joggal: másfelől az
által, hogy minden egyetemi rendes tanárt választhatóvá tett,
kilátást nyitott az összes tudományszakok kitűnőségeinek a senatusbai bejuthatásra, föltéve, hogy a tartományi képviselő-

*)
demie
«Real

tatott,

1713-ban alapította V. Fülöp az «Academia Españolat» az «AcaFrançaise» mintájára; a «Beat Academia de Historia» 1738-ban, a
Academia de ciencias exactas, físicas y naturales» 1847-ben alapítezután jött a «Real Academia de Ciencias Morales y Políticas» stb.
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testületekben és az ezekhez csatlakozandott «compromisariók»ban nem fogott hiányozni a kellő érzék a tudományos érdemek
ilyetén méltánylására. A spanyol értelmiség ez idétt büszkén
tekinthetett az előző évtizedek tudományos és irodalmi kitűnőségeire; oly állambölesészek mint Don Jaimc Balmes és Valdegamas őrgróf (Don Juan Donoso Cortés), oly költők, mint a
megkoszorúzott Don Manuel José Quintana, Don Mamiéi Breton de los Herreros és Rivas herezeg Don Angel Saavedra, valamint oly drámaírók, mint Don Carlos Latorre és Don Julián
Romea, ha nem is bírtak európai hírnévre szert tenni, de mindenesetre teljes mérvben kivívták maguknak a saját nemzetük
lelkesedésteljes elismerését. Másfelől e kitűnőségek nyomában
már nagyra nőttek az új nemzedék jelesei is: nem merőben üres
formákat, tartalomnélküli kereteket állított föl tehát az 1869-diki
alkotmányhozó gyűlés, midőn eme kategóriákat fölállította: meg
voltak a spanyol nemzetnek ez idő szerint is a maga tudományos
és irodalmi kitűnőségei, a kiken kegyelettel csüggött a fölvilágosult honfiúi érzelem és a kik méltók voltak arra, hogy a Cortes
senatusában helyet foglaljanak. Nevezetes kezdeményezés az is
ezen 1869-diki spanyol alkotmány részéről, hogy fölvette a kategóriákba a szépművészetek akadémiáját, a «Beái Academia de
Nobles Artes»-1 is.
Mindezt egybevetve, azt mondhatjuk tehát, hogy nem csak
nagy szabad elvűsége által tűnik ki ezen 1869-diki spanyol alkotmány, de egyúttal azon intentiója által is, hogy eltérőleg az
1837-diki ochlokratikus és az 1845-diki reactionárius alkotmányoktól, súlyt fektetett ismét a tudományos, irodalmi kimagasló
érdemek parlamentáris elismertetésére. Az egyetemek rectorait,
rendes tanárait szintúgy részeltette a felsőházi passiv választási
jogban, mint a hat akadémia elnökeit, igazgatóit: ez által tehát
nemcsak egynéhány tudósnak, de jelentékeny számú tudósoknak és e mellett még a legkiválóbb íróknak, sőt egy-két nagy
hírnevű művésznek is módot nyújtott arra, hogy bejuthassanak
a senatusba: ámde épen nem képezhetné culturpolitikai szempontból az alkotmányhozás eszményét az 1869-diki spanyol
alkotmánynak a felsőházi tagságra vonatkozó szakasza. Nem,
már csak azért sem, mert ezen az alapon még a legnagyobb
tudósok, írók és művészek is csak az esetben jöhetnének be a
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felsőházba, ha véletlenül szert bírnának tenni a népszerűség
azon fokára, a mely nélkül aligha számíthatnának a tartománygyűlés tagjainak és az ezekhez csatlakozó községkerületi compromisarióknak szavazattöbbségére. És a mennyire elismerést
érdemel is az eszme, behozni a felsőházba oly nagyhírű festőművészeket, mint a minőkkel Spanyolország rendelkezik, és
1869-ben is rendelkezett: ép annyira helytelenítendő azon szűkmarkúság, a melylyel ezen 1869-diki alkotmány a spanyol nemzet értelmiségének legmagasabb fórumai, a hat akadémia irányában viseltettek. Valóban az ember alig értené meg ezen szűkmarkúságot, ha nem tudná, hogy véletlenül mennyire összeesik
az 1869-diki alkotmány megszerkesztésének időpontja azon időponttal, a melyben az alkotmányhozó gyűlés hangadó szónokai
épen nem érezték még magukat kellőleg méltányolva a Madridban székelő akadémiák által. Ezen szabadelvű 1869-diki alkotmány nem lett hatályon kívül helyezve Amadeo királynak 1873
február 11 -dikén történt lemondása folytán sem. Február 12-dikén
a köztársaságot proclamálták a Cortesben. Ez utóbbi «nemzetgyűlésül» (Asamblea nacional) nyilvánította magát, és Don Estanislao Figueras-t a végrehajtó hatalom fejévé nevezvén ki, junius
1-sejére egybehítta ezen nemzetgyűlés az alkotmányhozó Cortest — Cortes constituyentes. — Ezen alkotmányhozó cortes
17 tagú bizottságot küldött ki egy új, foederalistikus köztársasági alkotmány tervrajzának elkészítésére. A javaslat el is készült,
de sok minden jött közbe, a minek folytán az nem léphetett
életbe, sőt még csak formaszerinti elintézést sem nyerhetett az
alkotmányhozó
Cortesben.
A
szövetséges-köztársaság
eszméje
ugyanis tetszett majd minden pártnak az elméletben, de a
gyakorlati kivitel módozataira nézve nemcsak nagyon eltértek
a pártnézetek, de egész szenvedélyességgel, egész a nyílt kitörésig fokozódtak. Időközben a nagy’ szónok, Don Emilio Castelar, került ugyan a végrehajtó hatalom elnöki székébe: ámde
az ő ékesszólása sem gátolhatta meg az államjogi viszonyok
teljes fölbomlását. A cantonalisták, a kik a legnagyobb mohósággal fogtak hozzá a fcederativ eszme megvalósításához a
vidéken,
még
mielőtt a
szövetséges-köztársasági
államformát
proclamáló
új
alkotmányjavaslat
megszavaztatott
volna
az
alkotmányhozó cortesben, a cantonalisták, mondom, Cartagená-
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bán komoly fölkelést támasztottak; lázadás, nyilt lázadás ütött
ki egyéb pontokon is, valóságos belháború fenyegette az országot. 1874 január 3-dikán Pavia tábornok, Madrid katonai kormányzója
ezen
áramlattal
szemben
államcsíny
elkövetésére
szánta el magát: szuronyszegezve rohantatta be katonáit a
Cortes üléstermébe, és a Cortes tagjai szét is oszlottak, Castelar
ünnepélyes tiltakozása és Don Nicolás Salmeron nemzetgyűlési
elnök nem kevésbbé ünnepélyes óvása mellett, a szélrózsa minden irányában. Egy csekély számú töredék (a nemzetgyűlés
tagjai közöl) ugyancsak még január 3-dikán újjászervezte a
végrehajtó hatalmat, annak élére újból Serrano
tábornagyot,
De la Tőrre herczegét állítván, a ki minisztériumot nevezett ki
és már január 8-dikán fel oszlató ttnak jelentette ki az alkotmányhozó gyűlést. Ugyancsak deczember 29-dikén, még ugyanezen esztendőben (1874) kitört azonban a katonai lázadás Don
Joaquin Jovellar és Don Arsenio Martinez Cuvipos vezetése
alatt és II. Izabella fia X I I . Alfonz néven Spanyolország királyává kiáltatott ki. Vége lett tehát huszonegy havi küzdelmes
vajúdásai után a rövid éltű spanyol köztársaságnak és a restaurált Bourbon-dynastia sarja, Don Antonio Cánovas de Castillo
miniszterelnöksége alatt már 1876 junius 30-dikán szentesíthette
azon új alkotmányt, a melynek hivatása volt a monarchiái állam
formát Spanyolországon újból, és a kor igényeinek megfelelőleg,
az eddigieknél maradandóbb alapokon fölépíteni. Ez az 1876-diki
alkotmány még ma is érvényben van Spanyolországon.
Ezen 1876-diki alkotmány az alkotmánypolitikai transactió
ugyanazon szellemének a terméke, a melyet a hetvenes években
Francziaországon is hirdettek a De Serres gróf publicista tanítványai, a míg t. i. komolyan hittek a monarchia helyreállításának lehetőségében. Megegyeztetni a modern szabadelvűség követelményeit és a modern társadalom igényeit a hagyományos
monarchia intézményeivel: erre; törekedett ezen alkotmány is.
Lássuk már most, mit rendel ezen 1876-diki alkotmány a
tudományos kitűnőségek tárgyában, szemben a felsőházi tagsággal? A felsőházról — Senado — a II. Titulo szól, a mely az
eredeti szövegben így hangzik:
«Articulo 20. El Senado se compone: l-o. De Senadores
por derecho propio. 2-o. De senadores vitalicios nombrados por

49
La Corona. 3-o. De senadores elegidos por las corporaciones del
Estado y mayores contribuyentes en la forma que determine la
leV. El número de los senadores por derecho propio y vitalicios
no podrá exceder de ciento ochenta. Este número será el de
los senadores electivos. — Articulo 21. Son Senadores por
derecho propio: Los hijos del Rey y del sucesor inmediato de
la Corona que hayan llegado á la mayor edad. — Los grandes
de España que lo fueron por sí, que no sean súbditos de otra
potencia y acrediten tener la renta anual de 60,000 pesetas,
procedentes de bienes propios inmuebles, ó de derechos que
gocen la misma consideración legal. Los capitanes generales
del Ejercito y el almirante de la armada. El patriarca de las
Indias y los arzobispos. El presidente del Consejo de Estado, el
del Tribunal Supremo, el del Tribunal de Cuentas del Reino,
el del Consejo Supremo de la Guerra y el de la Armada, después
de dos años de ejercicio. Articulo 22. Solo podrán ser senadores por nombramiento del Rey ó por elección de las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes, los españoles
que pertenezcan ó hayan pertenecido á una de las siguientes
clases:
l-o. Presidente del Congreso de Senado ó de los diputados. —
2- o. Diputados que hayan pertenicido á tres Congresos diferentes
ó que hayan ejercido la diputación durante ocho legislaturas. —
3- o. Ministros de la Corona. 4-o. Obispos. — 5-o. Grandes de
España. — 6-o. Tenientes generales del Ejército y vicealmirante de la Armada, después de dos años de su nombramiento. -—
7-o. Embajadores, después de dos años de servicivo efectivo, y
ministros plenipotenciarios después de cuatro. — 8-o. Consejeros de Estado, fiscal de mismo cuerpo, y ministros y fiscales
del Tribunal Supremo y del de Cuentas del Reino, consejeros
del Supremo de la Guerra y de la Armada, y decano del Tribunal de las Ordenes militares, después de dos años de ejercicio. —
9-o. Presidentes ó directores de las Reales Academias Española,
de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de. ciencias
exactas, fisicas y naturales, de ciencias morales y políticas, y de
medicina. — 10-o. Académicos de número de las corporaciones
mencionadas que ocupen la primera mitad de la escala de antiguedad en su cuerpo; inspectores generales de primera clase de
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los cuerpos de ingenieros de caminos, minas y montes; catedráticos de termino de las Universidades, siempre que lleven cuatro
años do antigüedad en su categoría y de ejercicio dentro en ella.
Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además
disfrutar siete mil quinientas pesetas de renta, procedente de bienes propios, ó de sueldos de los empleos, que no pueden perderse
sino por causa legalmente probada, ó de jubilación, retiro ó
cesantía. — II-o. Los que con dos años de antelación posean
una renta anual de veinte mil pesetas, ó paguen cuatro mil
pesetas por contribuciones directas al Tesoro público, siempre
que además sean Títulos del Reino, hayan sido diputados á
Cortes, diputados provinciales ó alcaldes en capital de provincia ó en jmeblos de más de veinte mil almas. 12-o. Los que
hayan ejercido alguna vez el cargo de senador antes de promulgarse esta Constitución.»
«A senatus áll 1-ször; oly senatorokból, a kik már saját
állásuknál fogva jogezímet nyertek a senatusbeli tagságra;
2- szor: oly senatorokból, kiket a király nevez ki éltök fogytára;
3- szor: választott senatorokból, kiket az államtestek, vagy pedig
a legnagyobb adófizetők választanak a törvény által előírt módon. A saját állásuk jogczímén lett senatorok és az éltök fogytára kinevezett senatorok száma nem haladhatja meg a száznyolczvanat. Ugyanennyire — 180-ra — rúg a választott senatorok száma.
Saját állásuk jogezímén senatorok: a király fiai és a közvetlen trónörökös fiai, mihelyt nagykornak. Spanyolország grandjai, a kik ilyenek saját jogczímöknél (születésűknél) fogva, nincsenek alávetve semmiféle más hatalomnak és hiteles alakban
ki bírnak mutatni legalább is 60,000 peseta évi jövedelmet tulajdonjoggal birt saját ingatlanaik után, vagy pedig egyéb jogaik
folytán (bírnak ennyi évi jövedelemmel), ha ezen jogaik a törvény előtt ugyanazon consideratio alá esnek. A hadsereg tábornagyjai és a hajóhad tengernagyjai. Indiák patriarchája és az érsekek. Az államtanács elnöke, a legfőbb ítélőszék elnöke, a legfőbb
számszék elnöke, a legfőbb hadi tanács és tengerészeti tanács
elnöke két-két évi e rangfokon töltött szolgálat után. A király
csak oly állampolgárokat nevezhet ki, az államtestületek és a
legnagyobb adófizetők csak oly állampolgárokat választhatnak
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senatorokká, á kik a következő osztályok valamelyikébe tartoznak: 1. a senatus elnöke s a képviselőház elnöke; 2. képviselők,
a kik három congressusnak voltak már tagjai, vág}- pedig legalább is 8 törvényhozási ülésszakon át voltak képviselők; 3. a
korona miniszterei; 4. püspökök; 5. Spanyolrszág grandjai (a
mennyiben nem birnak ugyan 60,000 pesetányi jövedelemmel,
de évi jövedelmök mégis legalább 7500 pesetára rúg); 6. altábornagyok és al tengernagy ok, legalább két évvel kineveztetésök után;
7. nagykövetek legalább két évi és meghatalmazott miniszterek legalább négy évi szolgálattétel után; 8. államtanácsosok; az államtanács ügyésze; a legfőbb ítélőszék bírái és ügyészei; a legfőbb
számszék tanácsosai és ügyészei; a legfőbb hadi tanács és tengerészeti tanács tanácsosai; a katonai rendek törvényszékének első
rangidősbje, legalább is két évi szolgálat után.
A következő királyi akadémiák elnökei és igazgatói: u. m.
a spanyol akadémia elnöke, igazgatója, a történelmi akadémia
elnöke, igazgatója, a san fernandói szépművészeti akadémia
elnöke, igazgatója, az cxact tudományi, természettani és természetrajzi akadémia elnöke, igazgatója, az ethikai tudományok és
politikai tudományok akadémiájának elnöke cs igazgatója és az
orvostudományi akadémia elnöke s igazgatója. Az említett akadémiák (r.) tagjai közöl azok, a kik az illető akadémiáiban a
rangidősbek első feléhez tartoznak; a közlekedési mérnökök és
bányamérnökök
testületéinek
elsőosztályú
főfelügyelői
és
az
egyetemnek rendes tanárai négy évi rangidösbség után a szolgálatban.
Mindezen kategóriákból azonban csak olyakat nevezhet ki
a király és csak olyakat választhatnak az erre hivatott államtestületek senatorokká, a kik legalább is 7500 peseta évi jövedelmet képesek fölmutatni, vagy saját tulajdonjoggal birt birtokaik, vagy oly hivatalokban búzott fizetéseik után, a mely hivatalokban! működésök nem szünlietik meg, ha csak nem törvény
útjáni elmozdíttatásuk, nyugdíjbalépésök, lemondásuk vágj- a
hivatal megszűnése folytán.
Azok is senatorokká választhatók vagy senatorokká nevezhetők ki, a kik legalább két évvel kineveztetésök vagy megválasztatásuk előtt 20,000 pesetányi évi jövedelmet bírtak már kimutatni, vagy pedig legalább 4000 pesetányi egyenes adót fizettek
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az állampénztárba és föltéve, hogy ezenfölül vagy főnemesei az
országnak, vagy országos képviselők voltak, vagy tartománygyűlési képviselők, vagy valamely tartományi főváros polgármesterei,
vagy pedig egyéb, húszezer lakosnál népesebb városok polgármesterei. Es azok közöl is nevezhetők ki vagy választhatók senatorok, a kik a senatus tagjai voltak, mielőtt jelen törvény kihirdettetett.
A senatus tagjaiul egyébként még a fönnérintett kategóriákból csak azon spanyol állampolgárok léphetnek be, a kik
legalább is 35 évesek, nincsenek fenyítő perbe fogva, nem érinti
a hadseregbeni állásuk az ő politikai jogaikat és a kiknek nincsenek zár alatt a birtokaik.*)
A választott senatorokra nézve azt a rendelkezést tartalmazza, hogy a választott senatorok fele minden öt évben kilép,
ha pedig a király a Senatusnak ezen választott senatorokból álló
osztályát föloszlatja, ez esetben valamennyi választott senator
kilép **) (és helyettük az illető állomásokra jelen alaptörvény
keretén belül a tüzetes törvény által megszabott módon újból
senatorok választatnak).
Ha összehasonlítjuk az 1876-diki alkotmányt az 1869-diki
alkotmánynyal, a felsőházi intézményt illetőleg mindjárt első
pillanatra szemünkbe fog ötleni, hogy még az 1869-diki alkotmány szerint születési czímen nem lehet senki sem tagja a senatusnak. Ez az 1869-diki spanyol alkotmány nem ismeri el még
Spanyolország grandjait és Castilla főnemeseit sem született
törvényhözókúl. Passiv választási jogot ad ugyan az egyes tartományok 50 legnagyobb földadót fizető állampolgárának, valamint minden egyes tartomány 20 legnagyobb ipar- vagy kereskedelmi adót fizető állampolgárának: de sem a senatorrá választható tudományos és irodalmi kitűnőségek minősítvényét nem

*) Articulo 26. Para tomar asiento en el Senado se necesita ser español, tener treinta y cinco años cumplidos, no estar procesado criminalmente ni inhabilitado en el ejercicio de sus derechos políticos, y no
tener sus bienes intervenidos.
**) Articulo 24. Los senadores electivos se renovarán por mitad
cada cinco años, y en totalidad cuando el Bey disuelva esta parte del
Senado.
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köti plutokratikus censuskoz, néhány ezer peseta évi jövedelemhez, sem nem kívánja hasonló évi jövedelem kimutatását egyéb
kategóriáktól sem. E részben az 1869-diki alkotmány szabadelvűbb minden egyéb alkotmánynál, mely 1808 óta Spanyolországon felsőházat, senatust állít vala be a közhatalmakat gyakorló államtestek közé. Nem csoda, ha az 1869-diki spanyol
alkotmány nem követelt vagyon-censust a nemzet szellemi életének kimagasló alakjaitól: hisz ezen 1869-diki spanyol alkotmánynak értelmi szerzői közt csaknem döntő súlylyal szerepeltek a spanyol tudományosság legelismertebb kitűnőségei: egy
Salmerón, egy Figueras, egy Piy Margall és mások; a kik közé
számíthatni a történettudományi irodalom terén is szereplő
nagyszerű szónokot, Castelart is. Hát hogy ezen féfiak nem nézték proletárnak az olyan hírneves tudóst vágj' hírneves írót, a
kinek évi jövedelme nem ütött volna meg bizonyos plutokratikus censust: ez természetes. Egészen másként gondolkoztak azonban azon conservativ spanyol államférfiak, a kik az
1876-diki alkotmányt szerkesztették. Ezek csak azáltal vélték biztos alapra fektethetni a restaurált monarchiát, ha nem csak viszszaállítják a grandok születési jogczímét, de mindjárt az első
kategóriává is teszik a saját állásuknál fogva senatorságra hivatottak közt a grandokat 60,000 pesetányi évi jövedelmi census
mellett öröklési, vagyis születési jogczímen. Ennyire még az
1845-diki sjianyol alkotmány sem ment vissza a rendiség eszmekörébe: pedig, már fönnebb hallottuk, hogy hogyan jellemezte
Castelaraz 1845-diki spanyol alkotmányt. Az 1845-diki spanyol
alkotmány a maga eredetileg promulgált szövegében a senatorságra, illetőleg senatori kinevezésre jogosító összes kategóriák
közt épen csakis az utolsó előtti helyen jelöli meg mint jogosultakat, azaz hogy csakis mint 60,000 reálnyi jövedelem mellett
jogosultakat a Castilla főnemeseit; egj’ébként magukat Spanyolország grandjait is ez az 1845-diki alkotmány csak a 7-dik sorba
állítja. A kategóriákat, miként fönnebb már említém, a törvényhozó testület két kamrájának elnökei kezdik meg ezen 1845-diki
alkotmány-szövegben, azután jönnek a három országgyűlésen át
mandátummal bírt senatorok s képviselők, ezek után jönnek a
korona miniszterei, az államtanácsosok, az érsekek, a püspökök
és csak ezek után a «Grandes de España», «Spanyolország
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grandijai». Az 1857-diki módosítvány is a tábornagyok és tengernagyok után jelöli meg a grandokat; a saját állásuknál fogva
senatorságra jogosultak sorában; a kinevezett senatorok között
pedig szintén a püspökök után helyezi el őket.
Azt lehet tehát mondani, hogy az 1870-diki spanyol alkotmány e részben arisztokratikusabb, mint volt akár maga az
1845-diki alkotmánV.
Azon álláspont azonban, melyet ezen 1870-diki alkotmány
a tudomány és irodalom kitűnőségeivel szemben elfoglal, határozottan szabadelvűbb, mint bármely egyéb spanyol alkotmányé volt, mely az 1834-diki «Estatuto Beái» óta látott
napvilágot.
Az 1870-diki alkotmány ugyanis nem csak az akadémiák
elnökeinek, igazgatóinak ad a senatorságra jogosultságot, miként
ezt a különben annyira szabadelvű 1869-diki alkotmány cselekszi vala, hanem jogosultságot ad a senatorságra még az akadémiák összes rangidősb rendes tarjainak Is. A madridi szépművészeti akadémia helyett azonban ezen 1870-diki alkotmányban már a sanfernandói «Reál Academia de Bellas Artes»
szerepel, a mi a tulajdonképeni művészi kitűnőségek rovására
látszik czélzatba vettnek lenni a szépirodalmi kitűnőségek nagyobb számú képviseltethetése érdekében.
Elég bőkezű tehát ezen 1870-diki spanyol alkotmány a
tudományos és irodalmi kitűnőségük iránt a senatusra vonatkozólag: hisz nem csak hat akadémia elnökeit, igazgatóit és öszszes rangidősb tagjait minősíti olyanokká, a kik közöl a király
senatorokat nevezhet és az államtestületek senatorokat választhatnak: de ugyanily jogosultsággal ruházza föl az egyetemnek
rectorain kívül még az egyetemek
rangidősb rendes
tanárait is.
A tudomány és irodalom magasztos érdekei még jobban
meg lettek volna ugyan védve a spanyol törvényhozásban, ha
mindezen jelzett állású tudományos és irodalmi kitűnőségek,
szintúgy, mint bizonyos fönnemlített magas kategóriák, már
ugyancsak saját állásuk jogczímén — dél derecho propio —
léphettek volna be a senatusba: ámde, ha nem is gondoltak
ilyesmire
az
1870-diki
spanyol
alkotmány-politikusok:
lehetetlen mégis el nem ismernünk, hogy így is, ez alap-
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törvénybe fölvett szerkezettel is, szolgálatot tettek a culturpolitikának.
Nem mondhatunk természetesen ennyire kedvező Ítéletet
az 1876-ki spanyol alkotmány azon rendelkezése fölött, a mely
még a tudományos és irodalmi kitűnőségek senatorrá neveztetlietését vagy választathatását is vagyoncensustól, illetőleg évi
jövedelem által jelzett censustól teszi föltételessé. Az a 7500
peseta — vagyis körülbelől 3000 forint — évi jövedelem, melyet
az 1876-ki alkotmány az akadémikusoktól és egyetemi tanároktól beigazoltatni rendel a senatusi tagságra való minősíthetés
végett, ez a 7500 pesetányi évi jövedelem nem valami magas öszszeg önmagában véve még ugyan: valószínűleg valamennyi spanyol egyetemi rendes tanár és oly akadémikus is, a ki nem tanár,
rendelkezik átlag ennyi jövedelemmel. De vajon mi szükség egy
ily censust a tudomány és irodalom kitűnőségeire nézve fölállítani? Talán az anyagi jövedelem biztos ismérvét képezi a tudományban, irodalomban elért magas folui érdemeknek? Vajon
nem eléggé ismeretes-e a halhatatlan Sir Isaac Newton életrajzának tanuságtétele a dúsgazdag Angliában, azon Newtoné, a ki
két ízben is folyamodott a «Eoyal Society»-höz, hogy mentsék
föl a tagdíj-fizetés alól, mert nem bírja még ezt a csekély tagdíjat
sem megfizetni? És magában Spanyolországon is, vajon nem
fekszik-e köztudomáson Cervantes de Saavedra esete, a kinek
világhírű «Don Quijote»-je a lefolyt harmadszáz év alatt több
millió forintot jövedelmezett ugyan, de Cervantest annak életében egyáltalán nem volt képes a nyomortelt nélkülözésektől
megmenteni? Valóban sajátszerű szellő fú egy ily alkotmány-politikai fölfogásból a XIX. század utolsó negyedében: mintha csak
azon antagonismus nyomása alatt állana, mely a tőke és a
munka közt bizonyos társadalmi körökben dúlong; jellemző
vonása ez a conservativ irányzatnak, mely Nyugat-Európa culturállamaiban épen nem szokta különben kicsinyleni sem a tudománynak, sem az irodalomnak társadalmi, sőt állami jelentőségét, de a mely conservativ irányzat mégis elég kishitű arra, hogy
bizalmatlansággal viseltessék úgy a tudomány, mint az irodalom
politikai befolyása iránt, mihelyt nem látja azok képviselőit
anyagi érdekkapcsolatok által az úgy nevezett felsőbb tízezer
osztályérdekeihez csatolva.
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Az 1876-ki alkotmány ma is érvényben van Spanyolországon, és azon módosítások, melyek rajta a legközelebb
lefolyt tizennégy év folyamában ejtettek, a tudományos és
irodalmi
kitűnőségek
senatori
jogosultságát
legkevésbbé
sem
érintették.
Mielőtt megtenném azon visszapillantást, melyre a spanyol
alaptörvényhozásnak a senatorságra jogosított tudományos és
irodalmi
kitűnőségeket
tárgyazó
mozzanatai
1808-tól
egész
1876-ig a búvárkodó elmét culturpolitikai szempontból is buzdíthatják, ki kell térnem még két alkotmányjavaslatra, a melyek
nem válhattak ugyan alaptörvénynyé, sem egyátalán törvényerőre nem emelkedhettek, de a mely alkotmányjavaslatok mégis
nevezetes időközök uralkodó eszmeáramlatait tükrözik vissza, és
így megérdemlik, hogy a senatus egybeállítására vonatkozó rendelkezéseik tüzetes észrevétel tárgyát képezzék.
Egyik az 1856-ki alkotmányjavaslat, a másik pedig az
1873-ki.
Az 1856-ki alkotmányjavaslatot alkotmányhozó gyűlés szavazta meg, a melynek egybehívását, a Mária Cristina anyakirálynő
elmenekülése
után
csaknem
korlátlan
teljhatalomra
vergődött O’Donnell-féle kormány túlkapásai, s az ezek folytán
Madridban julius 15-én kitört forradalom tett szükségessé.
Ezen 1856-ki alkotmányjavaslatnak a senatusról szóló szakasza— Titulo III. — ekként hangzik: «Articulo 17. — El
numero de Senadores será igual á las tres quintas partes de los
Diputados. — Articolo 18. — Los Senadores son elegidos del
mismo modo y por los mismos electores que los Diputados á
Cortes. — Articulo 19. — A cada provincia corresponde nombrar un número de Senadores proporcional á su población;
pero ninguna dejará de tener por lo meno un Senador. —Articulo 20. — Para ser Senador se requiere ser español mayor de
40 años y hallarse en uno de los cuatro casos siguientes:
10. Pagar con dosaños de antelación 3000 reales de contribución directa. 20. Tener 30,000 reales de renta procedentes de
bienes propios. 30. Disfrutar 30,000 reales de sueldo de un empleo que no se puede perder legalmente sin prévia formación de
causa. 40. Percibir ó’tener declarado derecho á percibir 30,000
reales anuales por jubilación, retiro ó cesantia. Las fracciones
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de las cantidades expresadas en los cuatro casos anteriores no
pueden acumularse para componer el totál requerido. Articulo
21. Todos los espanoles que tengan estas calidades pueden
ser nombrados Senadores por cualquier provincia de la
inonarquía.»
«A senatorok száma háromötödét fogja képezni a képviselők
számának. A senatorok ugyanazon módon választatnak és ugyanazon választók által választatnak, mint az országgyűlési képviselők. Minden egyes tartomány számára a lakosság számarányában fognak választatni a senatorok; de még a legkisebb tartomány — bármily csekély népességű legyen is — legalább egy
senatort fog választani. Hogy valaki senatorrá lehessen, legalább
40 éves spanyol állampolgárnak kell lennie és a következő föltételek valamelyikének kell megfelelnie. Vagy 3000 reálnvi egyenes adót kell már fizetnie, legalább két év óta. Vagy legalább
30,000 reálnvi évi jövedelemmel kell rendelkeznie tulajdon joggal bírt saját birtoka után. Vágj- legalább 30,000 reálnvi fizetést
kell húznia oly hivatal után, a melyet nem veszíthet el, ha csak
nem törvény útján. Vagy pedig nyugdíja, visszalépése vág}' a
hivatal megszűnése czíruén kell húznia legalább 30,000 reált
évenkint. Az említett négy esetbeni mennyiségek töredékei nem
halmozhatok együvé, hogy megüssék az egy-egy esetben megkívánt mennyiséget. Senatorokká lehetnek a monarchia bármely
tartományának képviseletében mindazon spanyol állampolgárok,
a kik a fönnemlített föltételeknek megfelelnek, (még ha nem lakosai is az illető tartománynak).
Ezek az 1856-ki spanyol alkotmány rendelkezései, a senatori állomások betöltésére vonatkozólag.
Tehát ugyanazon választók válaszszák a senatus, vagy is a
felsőház tagjait, a kik a képviselőket is választják: ez az alapgondolat
ezen
alkotmányjavaslatban.
Szemlátomást
a
belga
alkotmány utánzása akart lenni, hiszen tudjuk, hogy a belga
alkotmány szerint is ugyanazok választják a senatorokat, a kik
a képviselőket; *) csakhogy senatorrá Belgiumban az 1831-ki

*) Constitution décrétée le 7 février 1831: 53. §. Les membres du
Sénat sont élus à raison de la population de chaque province par les
citoyens qui élisent les membres de la Chambre des représentants.
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«Constitution» 56. §. szerint csakis az illető tartomány legnagyobb adófizetői közöl lehet választani. «Pour pouvoir être élu
et rester sénateur, il faut 1. être Belge de naissance ou avoir
reçu la grande naturalisation; 2. jouir de ses droits politiques et
civiles; 3. être domicilié en Belgique; 4. être âgé au moins de
quarante ans; 5. payer en Belgique au moins 1000 florins d’impositions directes, patentes y comprises. Dans les provinces où
la liste des citoyens payant 100 florins d’impôt direct n’atteint
pas la proportion de un sur six mille âmes de population, elle
est complétée par les plus imposés de la province jusqu’ à concurrence de cette proportion de un sur six mille.» Hasonlóan
a legnagyobb adófizetők sorából választják Hollandiában is a
felsőház — első kamra — tagjait az 1840-ben, 1848-ban és
1887-ben módosított 1815-ki alaptörvény szerint.*)
Ez tehát csaknem ochlokratikus alap, tetőzve holmi plutokratiai passiv választási joggal. Vajon lett volna-e kilátása ily
alapon bejuthatni Spanyolország egyetlenegy tudományos vagy
irodalmi kitűnőségének a senatusba, ha nem lett volna egyúttal
napi politikus és közvedveltségű népszónok? Bizonyára alig, a
jellemző azonban az, hogy ezen 1856-ki alkotmányjavaslat értelmi szerzői a tudományosság és irodalom felsőházi képviseltetésére egyáltalán nem gondoltak.
Szintén nem gondoltak ilyesmire azon 1873-ki alkotmányjavaslat értelmi szerzői és szerkesztői sem, a kik a szövetséges
köztársaságot
akarták
ezen
javaslatuk
alapján
életbeléptetni.
Sajátszerű egy tünet volt ez a «foederalisták» mozgalma Spanyolországon az Amadeo király lemondását közvetlen követő
évek folyamában. Legtúlzóbbak voltak ugyan az úgy nevezett
cantonalisták, a kik csaknem a Scluceiz mintájára akarták volna
földarabolni a történelmileg egységes állammá fejlett Spanyolországot; de nem csak a cantonalisták szítogatták ezt a mozgalmat, még a mérsékeltebb köztársaságiak is hajlandók lettek volna
hazájuknak egykor független államokat képezett, de később az
egységes államszervezetbe teljesen beolvadt tartományait — a

*) Constitution — Gronduet — §. 78. Hasonl. ö. Tríppels, Le code
politique de Néerlande czímű múlt évben megjelent jelentékeny becsű
művével. A legújabb hollandi alkotmányrevisióról 1. m.
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hajdani Aragónia, Castilla, Granada, León, Catalnia alkatrészeit. valamint a baszk tartományokat is oly nagymérvű önkormányzattal ruházni föl, a mely, bármennyire szívósan lett is
volna kieszelve a közös, szövetségi tetőzet, kétségkívül bomlasztólag hathatott volna csak magára a nemzeti egységre. Julius
17-én 1873-ban terjesztette az alkotmányjavaslat elkészítésére
kiküldött országgyűlési bizottság az alkotmányhozó Cortes elé a
maga munkálatát: meg is szavazta azt, miként már említém,
ezen alkotmányhozó Cortes egész készséggel. Igen, mert arra
nézve, hogy Spanyolországnak köztársasággá, és ugyan szövetséges köztársasággá kell lennie, erre nézve nem volt semminemű
nézeteltérés ezen egész alkotmányhozó Cortesben. Annál inkább
szétágaztak a vélemények arra nézve, hogy vajon rögtön óletbeléptessék-e a szövetségi szervezetet, vagy pedig csak fokozatosan.
A cantonalisták pártja a rögtöni életbeléptetést akarta kierőszakolni, a kormányon levő párttöbbség határozottan ellenezte ezt r
ebből származott azután egész sora a pártvillongásoknak, a mely
a cartagenai lázadással csakhamar valóságos belháborúvá fajúit,
ott állván a háttérben a carlista igények által szítogatott baszk
tartományi mozgalmak is, politikai programmjok elengedhetlen
föltételével, a «fuerók»-kai. Az egyenetlenség végromlással fenyegette Spanyolországot; ekkor fölütötte a fejét a Bourbondynastia restaurálására irányuló monarchikus reactio, és miként
már fönnebb említém, Varia tábornok 1874-ki január 4-ki államcsinyje ugyanazon év deczemberének végnapjaiban (1874 deczember 29.) ismét katonai lázadásra és a köztársasági államforma megdöntésére vezetett.
De térjünk vissza az 1873-ki alkotmányjavaslathoz. Ezen
alkotmányjavaslat alapgondolata a szövetséges köztársaság; különben pedig nem egy tekintetben követi egyfelől a Sieyés-Napoléoni, illetőleg a III. Napoleon-féle 1852-ki franczia alkotmányt, másfelől pedig az észak-amerikai Egyesült-Államok szövetségi alkotmányát. Így a franczia császári alkotmányra emlékeztet azon jogköre, melylyel ezen 1873-ki spanyol alkotmány a
Senatust fölruházza. A VIII. Titulo szerint a Senatus nem bír
törvényhozási kezdeményezési joggal. (Ariculo 70. El Senado
no tiene la iniciativa de las leyes.) A senatusnak csak az áll
jogában, hogy megvizsgálja, vajon nem ütköznek-e a Congreso
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(képviselőház) által alkotott törvények az állampolgárok egyéni
jogaiba, vagy mint magát a szöveg kifejezi, emberi jogaiba, a
politikai organismusok vagy is az alkotmányszerű államtestek
hatalmi köreibe, a szövetséges államforma követelményeibe vagy
pedig az alaptörvénybe? Ha a senatus érett megfontolás után
odanyilatkozik, hogy nem: ez esetben a javaslat, melyet a Congreso (képviselőház) megszavazott, törvényerőre emelkedik és a
nemzet számára kihirdettetik. Ha azonban a Senatus úgy találja,
hogy a hozandott törvény megsért valamely jogot, vagy valamely
közhatalmat, vagy alkotmányjogi czikkelyt, úgy ez esetben vegyes bizottság küldetik ki, mely a maga jelentését a Congreso
(képviselőház) elé terjeszti. Ha az elfogadott javaslat fölötti újabb
vizsgálat után a Senatus főn tartja véleményét, ez esetben a törvény végrehajtása fölfüggesztetik azon egész esztendőre. Ha a következő évben a képviselőház ugyanazon törvényt alkotja, akkor
ezen törvény átküldetik a végrehajtó hatalomnak kihirdetés
végett; de ha a végrehajtó hatalom ellenvetéseket tesz a képviselői) áz által megszavazott törvény ellen: úgy a kérdéses törvény a Senatus elé terjesztetik, és ha a Senatus újból föntartja
a maga véleményét, ez esetben a törvény végrehajtása ismét fölfüggesztetik. Ha azután a harmadik esztendőben a képviselőház
ismét ugyanezt a törvényt alkotja meg, akkor a köztársaság
elnöke kihirdeti azt, és e törvény mint ilyen az egész szövetséges
köztársaságot fogja kötelezni. Egyébként a bírói hatalmat, melyet
a szövetséges köztársaság legfőbb törvényszéke képvisel, mindig
megilleti a jog, a felől nyilatkozni a törvény alkalmazásának
alkalmából, hogy vajon az illető törvény alkotmányos-e vagy
nem? («Corresponde al Senado exclusivamente examinar si las
leyes del Congreso desconocen los derechos de la personalidad
humana, ó los poderes de los organismos políticos, ó las facultades de la federación, ó el Código fundamental. Si el Senado,
después de madura deliberación declara que no, la ley se promulgará en toda la Nación. Cuando el Senado declare que hay
lesión de algún derecho ó de algún poder, ó de algún artículo
constitucional, se nombrará una comisión mixta que someterá
su parecer al Congreso. Si después de examinada de nuevo la
ley el Senado persiste en su acuerdo, se suspenderá la promulgación por aquel aüo. Si al año siguiente reproduce el Congreso
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la ley, se remitirá al poder ejecutivo para su promulgación;
pero si este hiciera objeciones al Congreso, se volverá la ley al
Senado; y si el Senado insiste nuevamente, se suspenderá también la promulgación. Por último, si al tercer año se reproduce
la ley, se promulgará en el acto por el presidente, y será ley en
toda la federación. Sin embargo, al poder judicial representado
por el Tribunal supremo de la federación le queda la facultad
siempre de declarar en su aplicación si la ley es ó no constitucional.»)
Eszerint már csak az 1873-ki spanyol alkotmány ezen szakaszában is ráismerhetünk összehasonlító szempontból a kölcsönzésekre. A szakasz végső bekezdésében az Egyesült-Államok
alkotmányának azon rendelkezése szolgált irányadóul, a mely
a «Supreme Court of the United States» vagyis az EgyesültÁllam legfőbb törvényszékét bíróvá tegye a többek közt az
Egyesült-Államok államjogi, sőt törvényhozási vitás kérdéseiben is.*)
A mi pedig a senatus jogkörét illeti, ezen 1873-ki spanyol
alkotmány
idevonatkozó
rendelkezése
szembeszökőleg
hasonlít
az úgynevezett VIII. esztendőben vagyis 1799-ben életbelépett
Sieyés-Bonaparte-féle alkotmánynak a «Sénat conservateur» jogkörére vonatkozó rendelkezéséhez. «II maintient ou annulle tous
les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou parle Gouvernement».**) «Föntartja vagy pedig megsemmisíti mindazon actusokat, a melyeket a tribunatus vagy a
kormány terjesztenek eléje, már t. i. a Sénat conservateur elé.»
Az 1802 augusztus 4-ki (3.568,885) szavazattal megszavazott

*) Constitution of the Union of the United States of America. Article III. Section. 2.
**) Constitution de la République Française, du 22 frimaire an VIII.
(13. décembre 1799.) (Votée par 3.011,007 suffrages.) Sieyès volt ugyan a
tulajdonképeni értelmi szerzője ezen híres consulsági alkotmánynak, mely
azután az első császárság alkotmányának is alapul szolgált, de Bonaparte
Napóleon tábornok rendkívül sokat módosított Sieyès eredeti alkotmánytervrajzán, hogy ne mondjam javaslatán, változtatott pedig nem csak a
Grand-électeur-nek szánt szerepen («hízó sertés# — Bonaparte szavai),
de változtatott, még pedig lényegileg, egyebekben is, amiről bővebben
más alkalommal.
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«Sénatus-consulte organique de la constitution de l’an Vili»
következőleg állapította meg a «Sénat conservateur» jogkörét
az
1799-ben
életbelépett
alaptörvényen
(Constitution)
belül.
«Titre V. Du Sénat. 54. Le Sénat règle par un sénatus-consulte
organique: 1. La constitution des colonies. 2. Tout ce qui n’a
pas été prévu par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche.
3. Il explique les articles de la constitution qui donnent lieu à
différentes interprétations. 55. Le sénat, par des actes intitulés
Sénatus-consultes, 1. suspend pour cinq ans les fonctions de
jurés dans les départements ou cette mesure est nécessaire;
2. Déclare, quand les circonstances l’exigent, des départements
hors de la constitution. 3. Détermine le temps dans lequel des
individus, arrêtés en vertu de l’article 46 de la constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu’ ils ne l’ont pas
été dans les dix jours de leur arrestation. 4. Annulle les jugements des tribunaux, lorsqu’ ils sont attentatoires a la sûreté de
l'état; 5. Dissout le Corps législatif et le Tribunat; 6. Nomme
les consuls.» Toppant hatalmi kört ruházott tehát ez az 1802
augusztus 4-ki «Sénatus-consulte organique» 3 milliónyi plebiscit szavazat által támogatva a Senatusra. «A Senatus megállapítja senatus-consultomok által a gyarmatok alkotmányát és
megállapítja, szabályozza mindazt, a mire nincs előrelátó rendelkezés az alkotmányban, és szabályozza mindazt, a mi szükséges
az
alkotmány
életműködéséhez.»
«Ugyancsak
Sénatus-consultumok által felfüggeszti az esküdtek hivatalos működését azon
départementokban (megyékben), a melyekben szükség van egy
ily rendszabályra; az alkotmányon kívül helyezi a megyéket, ha
ez szükséges; megállapítja azon időpontot, a melyben az alkotmány 46-ik czikkelye alapján letartóztatott egyének illetékes bíróságaiknak átszolgáltatandók, föltéve, hogy nem történt ez meg
velők letartóztatások első tíz napja alatt; megsemmisíti a bíróságok Ítéleteit, ha ezek merényletet foglalnak magukban az állam,
biztonsága ellen; föloszlatja a törvényhozó testületet és a tribunatust; kinevezi a consulokat.»
Valóban formaszerint a legfőbb hatalmat ezen alkotmány
alapján, nem az első consul gyakorolta, hanem ez a senatus,
már t. i. az elméletben: egészen mást jelentvén ezen alkotmányjogi rendelkezések a gyakorlatban, a hol a senatus nem ismert
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köztudomásúlag egyéb akaratot, mint az első consul Bonaparte
tábornokét. Az 1804-ki császári alkotmányban — «Sénatus-consulte organique portant établissement organique du gouvernement
impérial, du Floréal 28 de l’an XII május 12, melyet 3.572,329
szavazattal szavazott meg a plebiscitum, a Senatus azonfelül,
hogy tüzetes bizottságai által egyfelől az állampolgárok személyes szabdsága, másfelől meg a sajtószabadság fölött volt hivatva
őrködni, jogosítva lön még arra is, a többek közt, hogy valóságos államtörvényszéket, vagy ha ügy tetszik, alkotmányszéket
üljön a törvényhozó testület határozatai, rendeletéi fölött. «69. Les
projets de lois décrétés par le corps législatif, sont transmis, le
jour même de leur adoption au sénat, et déposés dans ses archives.*) 70. Tout décret rendu par le corps législatif peut être
dénoncé au sénat par un sénateur, 1. comme tendant au rétablissement du régime féodal; 2. comme contraire à l’irrévocabilité
des rentes des domaines nationaux; 3. comme n’ayant pas été
délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de
l’empire, les règlements et les lois; 4. comme portant atteinte
aux prérogatives de la dignité impériale et à celle du sénat;
sans préjudice de l’exécution des articles 21 et 37 de l’acte des
constitutions de l’empire en date du 22 frimaire, an VIII.»
«A törvényhozó testületek által megszavazott törvényjavaslatok még ugyanaznap, vagyis még megszavaztatásuk napján
átszolgáltattatnak a senatusnak és letétetnek annak levéltárába. »
«Bármelyik senator följelentést tehet a senatusnál minden oly
határozata ellen a törvényhozó testületnek, a mely 1. a hűbéri
uralom visszaállítására irányúi; 2. mely a nemzeti vagyon jövedelmeinek visszavonhatlanságával ellenk ezik; 3. a mely nem
lett a császárság alkotmánya által megszabott formák szerint
megvitatva, vagy pedig nem megfelelöleg az alkotmányszerü
szabványoknak és a törvényeknek; 4. a mely sérelmes a császári
méltóság és a senatus prærogativâira nézve, nem lévén ezáltal
érintve a VIII. esztendő 22 frimairejóről keltezett császársági
alkotmány 21 -ki és 37-ki czikkeinek végrehajtása.» Ez alapon ha-

*) Ki ne ismerné föl e szerkezetben a kaczérkodást Montesqiiieil
azon elméletével, a mely szerint a legfőbb szükséglet alkotmánj^os államban a «depot des loist?
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tároz a senatus a följelentés tárgyát képező törvényjavaslat fölött
és ha a senatus azon véleményt fejezi ki, hogy az illető törvényjavaslat nem alkalmas a kihirdetésre, a senatus elnöke a
császár elé terjeszti a senatus indokolt határozatát, és a császár, az államtanács meghallgatása után, vagy hozzájárul a
senatus határozatához vagy pedig elrendeli a törvény kihirdetését.*)
Nagyban eltér tehát az első császárság senatusának jogköre
és hatalmi köre, sőt már intézményi rendeltetése is a parliamenti államok felsőházainak jog- s hatalmi körétől, valamint
már rendeltetésétől; sőt nagyban eltér attól már az 1814-diki
«Charle» által életbeléptetett pairkamra jog- s hatalmi köre,
valamint intézményi rendeltetése már elvben is. «La puissance
législative s’exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs
et la chambre des députés des départements.» «A törvényhozó
hatalmat együttleg gyakorolják a király, a pairkamra és a départementok (megyék) által választott képviselők kamrája.» így
hangzik az 1814-diki «Charle» 15-dik articulusa.
III. Napóleon 1852 január 14-diki híres kiáltványában
még mint 10 évre választott «elnök» visszatért az I. Napoleonék
Sieyés-féle alkotmányának alapgondolatához, teljesen félretolván,
sőt tüzetes érvelgetéssel nyíltan kárlioztatgatván a parlamentarismust, mely Lajos Fülöp í830-diki alkotmányrevisiója folytán
fejlődött ki Francziaországon.
Azon alkotmányban, melyet e kiáltványa kapcsán bocsátott
közre és hirdetett ki, a 7.500,000 szavazat által megszavazott
alapelvek alapján — a melyek közt az 5-dik pontban a senatust mint mérséklő hatalmat az alapszerződés és a közszabadságok őrét mutatja be — «une assemblée formée de toutes les
illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte
fondamental et des libertás publiques» — ez értelemben formulázza meg a senatus jog- és hatalmi körét:
«25. Le sénat est le gardien du pacte fondamental et des

*) Senatus consulte organique portant établissement du gouvernement imperial (1804 május 18.); art. 71 és 72. «L'empereur après
avoir entendu le conseil d’état, ou déclare par un décret son adhésion
à la délibération du sénat, ou fait promulguer la loi.»
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libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant
de lui avoir été soumise. — 26. Le Sénat s’oppose à la promulgation: l-o. Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient
atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté
des cultes, à la liberté individuelle, à l’égalité des citoyens
devant la loi, à l’inviolabilité de la propriété et au principe de
l’inamovibilité de la magistrature »; 2-o. de celles qui pourraient
compromettre la défense du territoire. — 27. Le Sénat règle
par un sénatus-consulte: l-o. La Constitution des colonies et
de l’Algérie; 2-o. Tout ce qui n’a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche: 3-o. Le sens des articles
de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations. — 28. Ces sénatus-consultes sont soumis à la sanction du
Président de la république et promulgués par lui. — 29. Le
Sénat maintient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés
comme inconstitutionels par le Gouvernement, ou dénoncés
pour la même cause, par les pétitions des citoyens. — 30. Le
sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la ltépublique, poser les bases des projets de loi d’un grand intérêt national. — 31. Il peut également proposer des modifications à la
Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte. — 32. Néanmoins,
sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases
fondamentales de la Constitution, telles, qu’elles ont été posées
dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple
français. — 33. En cas de dissolution du Corps législatif
et jusqu’à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures
d’urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement. »
«A senatus őre az alapszerződésnek és a közszabadságoknak. Egy törvény sem hirdettetik ki, mielőtt a senatus elé nem
terjesztetnék. A senatus ellenzi a törvény kihirdetését, ha
1-ször oly törvények kihirdetéséről van szó, a melyek mint ellenkezők vagy legalább mint sérelmet okozók beleütköznek az alkotmányba, a vallásba, az erkölcsbe, a vallásszabadságba, az egyéni
szabadságba, az állampolgárok törvényelőtti egyenlőségébe, a tulajdon sérthetetlenségébe és a bírák elmozdíthatlanságának elvébe;
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2-szor a méh' törvények compromittálliatnák az ország területének védelmét. Senatus-consultumok által szabályozza a senatus 1-ször a gyarmatok és Algéria alkotmányát; 2-szor mindazt,
a miről nincs előreláthatólag gondoskodva az alkotmányban,
vagy a mi szükséges az alkotmány működésére nézve; 3-szor az
alkotmány azon czikkeinek értelmét állapítja meg, a melyek különböző
értelmezésekre
szolgáltathatnak
alkalmat.
Mindezen
senatus-consultumok a köztársaság elnökének szentesítése alá
terjesztetnek és általa liirdettetnek ki. —- A senatus föntartja
vagy megsemmisíti mindazon actusokat, a melyeket mint alkotmányelleneseket visz a senatus elé a kormány, vagy a melyeket
alkotmányellenesekül jelentenek föl a senatusnál az állampolgárok kérvényei. A senatusnak jogában áll lerakni egy vagy más
nagy nemzeti érdeket érintő törvényjavaslatnak az alapelveit
(de csakis) a köztársaság elnökéhöz intézett jelentés alakjában. —
Szintén jogában áll a senatusnak módosítványokat hozni javaslatba az alkotmányhoz. Mihelyt a végrehajtó hatalom elfogadja
a módosítványt, azt a senatus senatus-consultum alakjában határozza el. Mindazonáltal az általános szavazatjog (döntő nyilatkozata) alá terjesztetik minden oly módosítvány, mely az
alkotmány alapmozzanataira vonatkozik, a mely alapmozzanatokat a deczemher 2-dikáról kelt kiáltvány rakott le és a melyeket (azután) a franczia nép elfogadott. — A törvényhozó testület
föloszlattásának idejében és mindaddig, míg egy új törvényhozó
testület egybe nem hivatik, a köztársaság elnökének előterjesztésére a senatus sürgős rendszabályok által intézkedik mind a
felöl, a mi szükséges a kormány működhetésére nézve.»
Íme ezekben állapította meg a senatus jog- s hatalomkörét
az 1852-diki franczia alkotmány,*) melyet a még ugyanazon
esztendő (1852) november 7-én kelt senatus-consultum ugyancsak a császárság alkotmányává emel vala, helyreállítván a maga
1 -sö czikkeh’ében a császári méltóságot és azt az eddigi köztár-

*) A czíme is jellemző ezen korszakalkotó — senatus consultumnak:
«Sénatus-consulte portant modification
on interprétation (!) de la Constitution.» (De hát a plebiscitmn 1852 21. és 23-dik novemberben azért mégis
ratificálta ezt a senatus consultumot, inég pedig ugyancsak fényes szavazatmennyiséggel!)
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sasági elnökre, III. Napoléon névvel ráruházván. (Art. 1. La
dignité impériale est retablie. Louis Napoléon Bonaparte est
empereur des Français sous le nom de Napoléon III.)
Tagadhatatlanul egy egészen új alkotmányjogi rendszerrel
van itt dolgunk, melynek alapgondolatát a Sieyés-Napoléon-féle
consulsági alkotmány-tervrajztól kölcsönözte ugyan III. Napoléon, de a mely alkotmányjogi rendszer merőben eltér a parlamentarismustól, valamint minden egyéb modern történelmi fejlődésit alkotmányosságtól. «Ez a senatus — büszkén szólhatott
ekként III. Napoléon még mint köztársasági elnök a maga
1852-diki alapvető kiáltványában — ez a senatus nem holmi
halvány árnyéka a képviselők kamrájának, minő a pairkamra
volt; nem oly árnyékkamra ez, a mely pár nap múlva, habár
más hangon is, de mégis csak ugyanazon vitákat ismételgeti el,
a melyek a képviselőházban elhangzottak. Ez a senatus valódi
letéteményese az alapszerződésnek és mindazon szabadságoknak, a melyek megférnek az alkotmánynyal; ez a senatus vizsgálja ugyan az összes, törvényjavaslatokat és maga is hoz indítványba új javaslatokat a végrehajtó hatalomnak, de kizárólag
csakis azon nagy elvek szempontjából, a melyeken a mi társadalmunk nyugszik. A törvényhozó testület távollétében beavatkozik, nehogy komoly nehézségek keletkezzenek, magyarázza az
alkotmány szövegét és megtesz mind annak a biztosítására mindent, a mi szükséges az alkotmány müködhetéséhez. Jogában
áll megsemmisíteni minden önkénvszerü és törvénytelen actust.
Nem alakúi át államtörvényszékké, mert az a rendeltetése, hogy
megtartsa a legfőbb mérséklő hatalom szerepet, nem pedig az,
hogy részesévé legyen a pártszenvedélyeknek és elveszítse a
maga tekintélyét azon szemrehányás alatt, hogy eszközül dobta
oda magát a szenvedélynek és a gyűlölségnek.» Úgy látszik nagyon nagyra becsülte III. Napoléon ezt a senatust, a melynek
tagjait ő maga volt kinevezendő.
Ha összehasonlítjuk az 1873-diki (spanyol szövetséges köztársaság alapítására irányuló) alkotmányjavaslatot egyfelől az
1799-diki consuláris, illetőleg az 1804-diki császári alkotmánynyal, másfelől meg a III. Napoléon-féle 1852-diki alkotmánynyal: azonnal szemünkbe ötlik az a nagy rokon vonás, melyet
a senatus alkotmányjogi rendeltetésében, illetőleg e magas
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állam testület jog- s hatalmi körében ez a spanyol alkotmány
ama franczia alkotmánynyal mutat.*)
Es ez valóban nagyon sajátszerü tünet: mert, hogy /. Napoléon fivére, József király fölvette az 1808-diki spanyol alkotmányba a Sieyès-Napoléon-féle «Senatus» alapeszméjét, e fölött
alig van okunk csodálkozni: de hogy azok az idealista spanyol
republikánusok is ezen Sieyès-Napoléon-féle mintakép után indultak, a kik 1873-ban a legszélesebb alapú demokratiát és egy-

*) «Le Sénat n’est plus, comme )a Chambre des pairs, le pâle
reflet de la Chambre des députés, répétant, à quelque jours d'intervalle,
les mêmes discussions sur un autre ton. Il est le dépositaire du pacte
fondamental et des libertés compatibles avec la Constitution; et c’est
uniquement sous le rapport des grands principes sur lesquels repose notre
société, qu’il examine toutes lois et qu'il en propose de nouvelles au
Pouvoir exécutif. Il intervient, soit pour résoudre toute difficulté grave
qui pourrait s’ élever pendant l’absence du Corps législatif soit pour
expliquer le texte de la Constitution et assurer ce qui est nécessaire à
sa marche. Il a le droit d'anmrller tout acte arbitraire et illégal, et,
jouissant ainsi de cette considération qui s'attache à un corps exclusivement occupé de l’examen de grands intérêts ou de l’application de
grands principes, il remplit dans l’Etat le rôle indépendant, salutaire,
conservateur, des anciens parlements. — Le Sénat ne sera pas, comme
la Chambre des pairs, transformé en cour de justice; il conservera son
caractère de modérateur suprême, car la défaveur atteint toujours les
corps politiques lorsque le sanctuaire des législateurs devient un tribunal criminel. L'impartialité du juge est trop souvent mise en doute,
et il perd de son prestige devant l'opinion, qui va quelquefois jusqu’à
l’accuser d’être l'istriunent de la passion ou de la haine. — Une
haute cour de justice, choisie dans la liante magistrature, ayant pour
jurés des membres des conseils généraux de toute la France, réprimera
seule les attentats contre le Chef de l’Etat et la sûreté publique. » (Proclamation. Louis-Napoléon, président de la république au peuple français;
le 14 Janvier 1852.) Nagyon jól átgondolt alkotmányjftlitikai apológia
kétségtelenül és a benne foglalt irányeszmék még Persigny és Fouis Reybaud művei után is megérdemelnének beható méltatást az államtudomány részéről. Másfelől azonban az árnyoldalak is jóval erősebbek ezen
egész conceptióban, semhogy e rendszer föltétien híveinek attól ne kellene komolyan tartaniok, hogy majd a történelem is magáévá fogja tenni
mindazon
politikusok
fölháborodását,
a
kiknek
erkölcsi
érzéke
nem
találja vala a saját Ízlése szeréntinek a császárnak az 1852-diki alkotmány alapján merő szemfényvesztéssé organizált, úgynevezett « felelőssegeit
szemben az általa kiküszöbölt miniszteri felelősség elvével.
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úttal a lehető legnagyobb politikai szabadságot igyekeztek a
megszervezendett «szövetséges köztársaság»
által megtestesíteni,
ez talán még inkább meglepheti a modern alkotmánytörténelem
búvárát, mint a párisi grófnak mint trónkövetelőnek pár évvel
ezelőtt tanúsított alkotmánypolitikai viselkedése. Lajos
Fülöp
unokája, ki a Guizot és Thiers parlamentarismusának eszmei
légkörében nevekedett föl, és e mellett még az angol intézmények, társadalom beható tanulmányozása által is oly annyira
kitűnt — vajon nem indíthatja-e méltán a legsajátszerübb tűnődésre az embert, ha egyszer csak azt látja, hogy az Orleanismusnak ezen ez idő szerént legfőbb képviselője maga is fölveszi a
maga
alkotmánypolitikai
programmjába
a
Sieyés-Napoléon-féle
alkotmányjognak azon gondolatát, a mely leginkább szokta különben kihívni a Parlamentarismus barátainak az irrisióját?
Valóban meglepheti ez is már az embert: de mi ez azon
meglepetéshez képest, a mely ér bennünket, midőn azt látjuk,
hogy a Ultiz Zorijla elvtársai, a kik annyira szeretik a szabadságot, hogy nem elégesznek meg az egyetemi tanszabadsággal,
hanem még a 1 "2—14 éves gymnasiumi tanulók számára is tényleg
megteremtik hazájok középiskoláin a tanulási szabadságot, sietnek magukévá tenni a senatus jog- s hatalmi körének kérdésében azt a rendszert, a melyet Európaszerte olybá tekintettek még
III. Napoléon korában a politikusok, mint az igazi alkotmányosság meghamisításának legerősebb emeltyűjét?
De ne hagyjuk magunkat elnémíttatni a szabad kutatás
eredményeinek összegezésében. Mégis kell valaminek lennie, ha
nem is magában az egész rendszerben, hát legalább annak a
senatus
tulajdonképeni
alkotmányjogi
rendeltetésére
vonatkozó
irányeszméjében: mert különben alig lenne képzelhető azon
czéltudatosság, a melylyel a legkülönbözőbb politikai fölfogás,
a legkülönbözőbb politikai nevelés emberei még távol államokban is vissza látszanak térni hozzá, mihelyt alkotmányos jogrendszert akarnak ugyan, de nincsenek megelégedve a Parlamentarismus által kifejlesztett felsőházi
intézmónynyel. Talán
épen az a követelmény, hogy a törvények uralma alá hajtassák
az államjogi élet, maga a törvényhozás is, talán épen e követelmény, épen ezen alkotmánypolitikai eszmény sarkalta a szabadság hévtelt spanyol barátait arra, hogy fölkaroljanak egy oly
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intézményt, melyet az angol minták után lelkesülő gyakorlati
politikusok a szárazföld legtöbb alkotmányos államában annyira
elitéinek?
És midőn e benyomásnak engednek, talán ép annyira bíznak magának a hamisítlanul és teljes jóhiszeműséggel keresztülviendett irányeszmének fensőbb fokú életképességében mint
a mennyire, kell hogy ők maguk is, leikök mélyében elforduljanak azon satnya, uszályhordozó államtesttől, a mivé III. Napoléon a saját maga által kinevezett senatust a gyakorlati kivitelben — úgy látszik — már csak önfentartási ösztönből is
tervszerűleg átidomította?
Legyen bárhogy, az 1873-diki spanyol alkotmányjavaslatban a fönnérintett alapgondolatban nyer kifejezést a senatus intézményszerü rendeltetése. Az már most a kérdés: vajon nyitott-e
tért ez az 1873-diki alkotmányjavaslat a tudományos és irodalmi
kitűnőségeknek a maga senatusában? Mindenre inkább irányúi
ez az 1873-diki alkotmányjavaslat, csaknem ily culturpolitikai
követelmény kielégítésére. A «VI.Titulo» 5:2-dik Articulója egyszerüleg azt mondja, hogy a senatorokat a szövetséges köztársaságnak egyes államai vagyis állami jogkörrel fölruházandó
tartományai fogják választani, még pedig minden egyes ily állam
négy senatort fog küldeni a Cortesbe, tekintet nélkül különbeni
jelentőségére vagy népességének kisebb-nagyobb voltára. («Los
senadores serán elegidos por las Córtes de sus respectivos Estados, que enviarán cuatro por cada Estado, sea cualquiera su
importancia y el numero de sus habitantes.»)
A spanyol senatuson és a franczia 1831-diki pairkamrán
kivid legkorábban az olasz királyság senatusa vitte be a tudományos kitűnőségeket a felsőházba magának az alkotmánynak,
vagyis
az
állam
úgynevezett
alaptörvényének
rendeletéből.
Mára sardiniai
királyságnak 1848-diki márczius 4-dikén
kihirdetett
«Statuto
costituzionalé»-ja
csaknem
egészen
az
1831-diki franczia pairkamra képére állította föl a maga senatusát. Ezt a sardiniai «Statutó»-t fogadta el azután az egységessé alakult Olasz királyság is a maga alaptörvényéül, miután
az 1861-diki márczius 17-diken kihirdetett törvény rendeletéből
Victor Emanuel, Sardinia győztes királya fölvette az « Olaszország
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királya» czímet. Az olasz senatus tagjait*) a király éltök fogytára, korlátlan számmal, a negyvenedik életévöket betöltött
állampolgárok közöl, a következő kategóriákból nevezi ki:
1-ször az állam érsekei és püspökei; 2-szor a képviselőház
elnöke; 3-szor a legalább bárom ülésszakon és legalább hat
éven át mandátummal bírt képviselők; 4-szer a miniszterelnökök; 5-ször a szakminiszterek; 6-szor a nagykövetek; 7-szer a
legalább is már három év óta liivataloskodott követek (meghatalmazott miniszterek); 8-szor a semmitöszék és a legfőbb számvevőszék első elnökei és elnökei; 9-szer a másodfolyamodványi
törvényszékek első elnökei; 10-szer a semmitöszék főügyésze és
az országos királyi főügyész legalább öt évi szolgálat után;
11-szer
a
másodfolyamodványi
törvényszékek
tanácselnökei,
legalább három évi e rangfokoni szolgálat után; 12-szer a semmitőszék bírái és a legfőbb számvevőszék tanácsosai, legalább
öt évi e rangfokoni szolgálat után; 13-szor a másodfolyamodványi törvényszékek főügyészei **) legalább öt évi szolgálat után;
14-szer a hadsereg tábornokai és a hajóhad tengernagyjai.
A vezérőrnagyoknak, valamint az ellentengernagyoknak azonban legalább öt évi tényleges szolgálatot kell kimutatniok, mielőtt senatorokká neveztethetnének ki; 15-ször az államtanácsosok legalább öt évi működés után; 16-szor a tartományi tanácsok tagjai, ha már háromszor lettek elnökké választva; 17-szer
a főintendansok hét évi szolgálat után; 18-szor a királyi tudományos akadémia rendes tagjai legalább is hét évvel megválasztatásuk után; 19-szer a felsőbb közoktatásügyi tanács rendes tagjai
hét évi szolgálat után; 20-szor mindazok, a kik kitűnő szolgálattételek által, valamint kiváló érdemeik által érdemeket szereztek maguknak a haza körül; 21-szer állampolgárok, a kik
legalább is három év óta legalább 3000 líra egyenes adót fizetnek
fekvő vagyonuk vagy iparüzletük (iparvállalatuk) után. A királyi
család herczegei is teljes jogú tagjai a senatusnak. Az ő ülésök
mindjárt az elnök után következik. 20 éves korukban lépnek be

*) Statuto 33. §. L. a II. osztály előtt tartott akadémiai értekezésemet az Európai monarchiák rendszeres alaptörvényei-ről 1886.
**) Beleértve az úgynevezett fiscalé-t.
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a senatusba, de szavazatjogot csak 25 éves koruktól fogva gyakorolhatnak.
Tehát a tudományos kitűnőségek felsőházi jogosultságára
nézve ez az olasz alaptörvény is határozottan az 1831-diki franczia pairkamráról szóló törvény álláspontjára helyezkedik.
A portugál! alkotmány maga az 1885-diki alkotmánymódosítást megelőző időkben nem rendelkezett a felsőház «Cámara
dós pares» akkoriban még részben öröklő, részben csak éltök
fogytára kinevezett tagjai kinevezésének módozatai felől, alkotandó tüzetes törvénynek hagyván föl e részben a módozatok,
illetőleg minősítvények megállapítását. Az 1878-diki május 3-diki
törvény fölállított azután bizonyos kategóriákat, jó részt szintén
az 1831-diki franczia pairkamra-törvény szellemében és ezen
kategóriákból rendeli az 1885-dikén, július 24-én kihirdetett
alkotmányt módosító törvény is az 50 választandó tagot is megválasztatni, bizonyos vagyon-census alapján és azon föltétel mellett, hogy 35. életévöket betöltötték legyen. Ezen 50 választott
tag közöl öt a tudományos kitűnőségek kategóriájára esik, a menynyiben öt tagot egyfelől a coimbrai egyetem, másfelől pedig a
portugalli akadémiák Lisbonába egybehívott delegáltjai választanak.
Az Osztrák császárságnak a birodalmi képviseletről szóló
1867-diki deezember 21-diliéről kelt alaptörvénye a maga 5-dik
czikkelyében így hangzik: «A császár magának tartja fönn a jogot éltökfogytára nevezni ki az urakházába tagokul oly kiváló
férfiakat, a kik kitüntették magukat érdemeik által, melyeket az
állam, az egyház, a tudomány és művészet szolgálatában szereztek.» Analóg alapon nyugszik Magyarország 1885.: 7. törvényczikkének a főrendiháznak azon tagjaira vonatkozó rendelkezése, a kiket Ő Felsége a közszolgálatban vagy a közügyek terén
szerzett érdemeik méltánylásául nevezhet ki bizonyos számbeli
korlátokon belől éltök fogytára. Ámbár ez a szó, hogy «tudomány» vagy «irodalom» nem foglaltatik is benn ami magyar
főrendiházi reformtörvényünk szövegében: e törvény gyakorlati
alkalmazásának eddigi mozzanataiból már is eléggé kitűnik, miszerint e törvény megalkotóinak intentiója nem lesz kitéve a
jövőt illetőleg sem félreértéseknek. A tudomány és irodalom kitűnőségei közöl már is tagjai a magyar főrendiháznak oly férfiak,
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a kiknek érdemeihez hasonló szolgálattételeket kívántak jutalmaztatni is honatyáink, midőn az 1885: VII. törvényczikket
megalkották. Végül meg kell említenem a németalföldi királyság
múlt évi alkotmányrevisióját, a mely az első kamrában a jövőre
szintén széket és szavazatjogot helyeze kilátásba a tudományos
kitűnőségek számára; de erről más alkalommal.
Tekintsünk már most vissza.
Tudományos kitűnőségek mindig nyertek széket, szavazatjogot e század folyamában a különböző európai parliamentek
felsőházaiban: de ha ott láttuk is Lord Brouyhamot, Earl Greyl,
Earl Russelt, Devonshire herczeget, Argyll herczeget és Lord
Macaulayt a Lordok házában, Laplacet, kit XVIII. Lajos őrgróffá
tett, a franczia pairkamrában, Dumán vegyészt, Leverrier csillagászt, Elie de Bcaumont geologot III. Napoléon senatusában:
e tényeknek oktani hátterében még nem állott oly alaptörvény,
vagy tüzetes szerves törvény, a mely nyíltan elrendeli vala a tudományos kitűnőségeknek mint ilyeneknek
behozatalát a felsőházba. Sőt még ha egyes német államok felsőházában törvény
alapján láttunk is ott egyetemi tanárokat, ez is csak azt jelzi,
hogy az illető német állam alaptörvénye vagy szerves törvénye
elrendeli, miszerint az egyetem nagy vagyonnal is rendelkező
testületének érdekképviseletében szintén küldessék a felsőházba
oly küldött, a kiben az illető egyetem tanári karának szavazás
által kifejezett közbizalma központosúl. Arra, hogy az egyetemek
részéről éppen a legérdemteljesebb, legelismertebb tudományos
tekintélyek küldessenek a felsőházba: erről a követelményről az
említett német államok alaptörvénye vagy szerves törvénye egyáltalán nem vesz tudomást. Csakis az általam fölsorolt államok
alaptörvényhozása, illetőleg szerves törvényhozása fektetett eddigelé súlyt a tudomány és az irodalom kitűnőségeinek mint ilyeneknek a felsőházbani értékesítésére. Sajátszerű, hogy az az
állam, a mely a legkorábban kezdte meg ezt a tudomány- és
irodalombarát
alkotmány-politikát,
épen
Spanyolország,
tehát
oly állam, mely ha önérzettel mutathat is rá a maga gazdag
nemzeti irodalmára, semmi esetre sem visz vezérszerepet Európa
népeinek szellemi életében. Annál bensőségteljesebb azonban
az érzék a haladás politikai követelményei iránt már emberöltők
óta Spanyolország fölvilágosúlt politikusaiban. Az ő befolyásuk-
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nak tulajdonítható, hogy már az épen nem szabadelvű 1808-ki
alkotmányba belevihették a bayonai alkotmányhozók a modern
culturállam
alkotmánypolitikájának
azon
követelményét,
a
melyre akkor még az 1791 óta leviharzott franczia alkotmányok se gondoltak; nekik, Spanyolország haladásbarát politikusainak róható föl érdemül, hogy még Maria Cristina regenssége alatt is bele tudtak vezetni, a szintén nem épen szabadelvű
1834-ki «Estatuto Real»-ha egy oly rendelkezést, a senatusba
beviendő tudományos és irodalmi kitűnőségek egyéni értékesíthetése érdekében, a mely rendelkezés jóval meghaladja még az
1831-ki franczia pairkamra-törvény hason irányú rendelkezését
is, íölvilágosúltan szabadelvű fölfogás tekintetében. Csak az
1812-ki, fejszámszerint demokratikus — hogy ne mondjam oclilokratikus — különben is csupán eejykarnrarendszert ismerő
alkotmány, meg ennek 1837-ki eletképtelen átdolgozása zárkózott el a tudományos és irodalmi kitűnőségek senatusbani értékesítésének gondolata elől, no meg azután az 1845-ki alkotmány,
melyet Castelar a legreactionariusabb alkotmánynak nevez, a
mely e század folyamában napvilágot látott Spanyolországon.
De már az 1869-ki alkotmány ismét félreismerhetlenűl beigazolja
azon emelkedett szellemű hevélynek a jogosultságát, a melylyel
kortársak és utókor előtt a politikai haladás eszméim fokáért
küzd: behozza ismét a tudományos kitűnőségek és irodalmi
kitűnőségek kategóriáját a senatusba, és e téren mit sem enged
neki az 1876-ki alkotmány, daczára annak, hogy ez utóbbi a
conservativ restauratió müve volt és a hadsereg szuronyainak
segélyével hágott föl mint győztes egy nagyon is vérmes szabadelvüség alkotásainak romjaira — miután ez a nagyon is vérmes
szabadelvűség akkor még a népnevelést nélkülözött néptömegek
éretlensége
folytán
tehetetlennek
bizonyűlt.
Igen,
restauratió
müve volt ez az 1876-ki alkotmány, de lényegesen különbözött
egyéb conservativ restauratióktól: a mennyiben, ha erélyes kezekkel fogott is hozzá a reconstructió munkájához, nem kívánt
ülni orgiákat a maga diadalmi mámorában. Sőt ép ellenkezőleg,
nagy szilárdságot tanúsított a túlhaladott álláspontok iránt mutatkozó gerjedelmek leküzdésében, — éles látást a szabadelvű
alkotmánypolitika által lerakott alapok egynémelyike megingathatlanságának fölismerésében, és valódi bölcseséget a múlt
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hatalmi elemeinek a jelen követelményeivel! összeegyeztetésében.
Visszahozta a grandokat a censussal mérsékelt születési jog czímén a senatusba: de egyúttal megtette azt is, hogy oda, melléjük rendelt széket, szavazatjogot, szóval tagságot a szellemi
arisztokratiának is; és ugyan jóval nagyobb számmal, több
kategóriájából a tudományos és irodalmi kitűnőségeknek mint
maga az 1869-ki alkotmánV. Ez a közelebbi tanulság Spanyolország alkotmány történelméből, 1808-tól le egész jelen napjainkig, a midőn még az 1876-ki alkotmány ezen államban érvényben van. De az a kritikai szemle, melyet a fönnebbiekben gyakorolni óhajtottam, szolgáltathat magasabb érdekből is tanulságot
az államtudománynak a maga végeredményeiben. Megvilágíthatja, még pedig egy új oldalról azon nagy erők alkotmánypolitikai érvényesülhetésének sorrendjét, a melyek válságokra vezetnek, hogy új korszakot nyissanak az alkotmánytörténelemben.
A hagyományos hatalom, mely első sorban physikai erőre támaszkodik, ép oly kevéssé ismeri el számbavehető politikai tényezőnek
a szellemi arisztokratiát, mint a hogy nem keresi benne szövetséges társát a primitiv műveltségű tömeg: amannak csak az a
frigy becses, melyet neki a hagyományos tekintélyek cultusa és
a még polgáriasulatlan időkből eredő szokások ereje nyújtanak;
viszont azok, kik a primitív műveltségű tömeg ellenállási erejét
igyekeznek a lehető leghatályosabban megszervezni ama hagyományos hatalom ellenében, szabadelvű jelszók alatt, még ha
saját személyökre nézve belátják is a szellemi élet előharczosainak
politikailag
kifejthető
fontosságát,
mindenre
gondolnak
inkább, csak arra nem, hogy karöltve kívánjanak járni egy áltatok politikailag is életképessé fokozható elemmel, a melynek
állami jelentőségét, még ha nem is viseltetnék iránta, könnyen
kimagyarázható, ösztönszerű ellenszenvvel, a primitív műveltségű
tömeg, egyátalán nem is képes megérteni a maga lelki szegénységében. Emberöltőkön át küzdhet, váltakozó szerencsével e két
nagy tényező az uralomért, egymás ellen: a válság a szellemi
élet előharezosai érdekében csak akkor állhat be, midőn a középosztály az értelmi képzettségnek bizonyos jelentékenyebb fokára
— nem csak a fővárosban, de a vidéken is — magát tényleg
már fölküzdötte. Ekkor azután számbavehető politikai tényezővé
válik a szellemi élet is visszautasíthatlanul. Ha tehát hullámzás
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mutatkozik a culturpolitikai követelmények szempontjából egy
nép alkotmány történelmében, oly haladásbarát kezdeményezések folytán, a melyek a tényleg hatalmon levők dicséretreméltó
előszeretetéből eredtek, de a melyekre rút visszaesés következik
be, mihelyt az illető fölvilágosult kezdeményezők másoknak
kénytelenek engedni át a tért: ez még koránt sem azt jelenti,
mintha az emberiség nem a szellemi élet uralmának irányában
haladna előre mégis föltartóztathatlanul. Nem; az államéletben
sem jelenthet egyebet az ily hullámzás mint magának az emberiségnek egyetemes művelődési történelmében, a melylyel benső,
oktani kapcsolatban marad örök időkre. Mihelyt kellőleg megérlelődnek alapos népnevelés folytán valamely nemzeti társadalom
gyorsabb
organikus
művelődésének
tényezői,
azonnal
megszűnik a nagyobbmérvű hullámzás lehetősége és beáll a természet törvényeinél fogva az a phasis, a melyből csakis egyenes
irányban fejlődhetik előre a culturpolitika nagy czéljaira a
modern államélet a maga egészében, és lépésről-lépésre, mind
inkább és inkább érezhető fokozatossággal valósulhat meg az
értelmiség uralma, melyet azután többé semmiféle nagyobbmérvti visszaesés nem fog compromittálhatni.
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LI:

Ha az ember évtizedeken át behatólag foglalkozik Aristotelen uﬂolirzıá-jával, úgyszintén alkotmánytörténelmí töredékeivel, nem csoda, bú megdöbbenéa fog ja el, midőn egyszerre
csak egész váratlanul a felől értesül, hogy Egyiptomból oly
papyrus kerül csak imént a «Britísh Jlusemnwba, a mely
papyrnson rajta áll Aristotelesnek 'í&~qvaím~» zolersteı eziınü munkája, melyet eddig csaknem egész terjedelmében teljesen elveszettnek hitt a tudós világ. Megvallommagyon vegyes érzelmek
közt olvastam ísmételve végig azon londoni tudóaítáeokat, a
melyek pár hó elött e fölfedezésröl elsőben sensatíonális táviratok, majd hirlapi ezikkek alakjaban világgá. bocsáttattak.
Egyfelől szembe jutott Villemain, a ki közoktatásügyi miniszter korában formális megbizatás al küldött egy tudós franczia
tábornokot Algirba, hogy ott az Ariatotelea-fele 158 állambeli
alkotmıinygyüjteménynek arab fordításban levő nyomat kutatgassa ; eszembe jutottak azok az angol tudósok, a kik ugyanezen kincs után Athos kolostoraiban kutatgattak ; de eszembe
jutott az a. bizonyos Símonidts is, a ki nem egy ízben szedte rá
a legelökelõbb angol tudományos köröket a maga állítólagos
fölfedezéeeivel, meg Michel Uhasles is, a ki éveken át buzgalomtelt hévvel tanulmányozta és tagtársainak az ılnstítutı-ben
be is mutatta Pascal állítólagos leveleit, kéziratait, míg végre
kisült, hogy bizony nem Pascal födözte föl a gravitatiót, hanem
Newton, mert hát azokat a leveleket, a melyekkel Philarzãte Chaslast is félre vezeték, a XIX. század valamelyik élelmes szülötte
gyártotta. Másfelől azonban át-áttör az ember ekeptikue tünüdéaén mégis a tudományos kutatások lehetőleges sikerei iránti
érdeklődés egy ily hír hallatára: vajon hát mennyiben szenvednének módosulást eddigi ismereteink, látkõriink, fölfogáetınk az
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athenei allam alkot fi anyéletéaíek íejlüdéaéare vonatkozólag?
Vajjon képes-e hézagos iõmereteinket kiegészitﬁilli, a hemályes
-pontokat fõlderíteni, ha az a fölfedezêﬁ csalnıgan egy megbiaható hiteleeeégﬂ, eddig teljesen ismeretlen fonnăanak juttatott
birtokába ?

Tisztelt Akadémia !
Nagyon korai lenne végleges. ítéletet akar fi már Me Mondani ~zen kérdésben, hogy vajon csakugyan magától Aristoteiestől, avagy ennek valamelyik közvetlen tanítványçitól származik-e az e kézíratmunka, melyet a British Museum érdemes
kézirattâri ~egédöre, Mr. Ketıyon legközelebb a szóban forgó
egyiptomi tekercerõl leolvasott és ugyancsak e világhírű múzzeıım fóiügyelöinek parancsára ki ie adott e ezim alatt.: ıäpıarorélou: 'Aﬂqvaiwv flolı-ı:e[a Aıli.!rt~0tle on. the eonstitatıbn út"
Atheﬂsõ Londonban? Bizon?E' még annak a lehetőség nincs
kizárva, hogy az egé~~z kézirat, dacára mindazoknak, E ırıeiket
Mr. Kenyon a mag. «Beveaeté8ı-eben fölhoa, utóvégre sem
egyéb, mint csak a másolata valamely jóval későbbi gyártmánynak: nem is elegyedem bele jelenleg mélyebben .ennek
a kényes kérdésnek tiizeteeebb fejtegetéeébe; a. pdaaographikai
kritika amúgy sem az én szakmám. Én csak arról óhajtok a
t. Akadémia elött beszamolni, hogy most, miután a. görög szöveg Iíeayoa kiadásában előttünk fekszik, vajon miben tér el
A1-ietotslesnek ezen állítólagos munkája az Athen alkotnnióıeytörténelmének főbb moszanataira vonatkozólag azoktó1,a mike
a forráetanulmáhyon alapuló törtãnetkutatűs eıldigelé megállapított ?
Szííkeégeenek látom aeenban mégis megjegyezni a következőket. Az egyiptomi papyrue egyik 'oldalára itt kézirat oly

*) Edited bú F. G. Keııyou, M. A. Fiellów of Mııgdılen .Oaıızga
Oxforıi, Assistant in the Departmqııt qf Mıppuııaripta, Brltiqh MuıııumıSecoaıcl Edition. Pıíıntaă bú order of the Trustees of the British Huıezıııı. S old út the Museum aıııd bú ˇbongncııılıã ind Co 3,9 Paternııatéír
Row, B. Quaritsch, 16 Picqııdilly; Alba: and 06 13 Bbﬂfofd Sumi,
OU.
ﬁnwerıııtgıııııdun; Kegan Paul, Tracneihl Tıriibnar anci Oo, 67 Ludgata Hill,
Lonănn. 1891.
I'
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mmmsaı: ﬁartalnıas, a. melynek sem az eleje, sem az ez íme, sem
végre Bú szerzőjének a neve Nincs rajta a kéziraton. Nem fordul
elö benne a. szövegben Sem a szerző neve sehol, sem pedig oly
hivatkozãs, vagy csak vonatkozás is, a. melyből azt lehet re kösvetlenííl következtet i, hogy ez a kézirat Aristoteles elmeter.ınãkét foglalja magában. Mr. Kenyon, a kiaclčı és tár~~ai a.
„British Museunıa-ban mégis Aristotelesre keresztelték el a kéziratban foglalt tagadhatlanúl fontos és tartalomdús nagy töredeket, vagy helyesebben eaorıka munkát és ugyan legfökepen
azért, mert ArístOtelesnek '3ıı*}*qv.a:iuıv :reluxa Ea. ezimü munkája
minden valószínűség szeret részét tette ezen nagynevű bölesése azon alkotmánygyüjteményének, a mely Diogenes Laertios *1 és a lexíkographok tan usagtetele szerént llelıreiaı :tólswv
őooiv ösoúoeıw ı.5:Eli]1ı.0v'ı:a na êxwcăv ami löıãı (xoıval Sal lfõını Bernays) 8-qnoxpatıxal, čılıwapggızzl, ăpıotozparzzzl ami *cfıpawızai

ezímet viselt, tehát 158 allam, Ammonioe szerint 255 allam
alkotmányának ismertetéset foglalta magában, és mert ezen
Aristoteles-féle '&ı'l-qvaiuıv Tzelvceiaa b ól idéz Plutarehoe és a
Iexikograph Pollııx; elöfordúl ezen Arístoteles-féle értekezésnek
e. ezime a III. század egyik könyvtárának a könyvjegyzekében ;
idéz azt Hárpokmtion és Photios azt monda, hogy Sopátros
rhetor a VI. században belőle merített. Heitz é~ Rose azt hiszik
ugyan, hogy mindezen idézetek nem Arístotelee tulajdon munkájából lettek kölesönüzve, hanem másod kézből azon compilatiôk velamelyikéhöl, at melyeket Diclymos és más ok készitettek; Heitz és Rose nyíltan ki is mondják azon nézetöket,
hogy Aristotekes műve az athenei alkotmányrûl már nagyon
korán elveszett: mind ezek daezára Kenyon és társai a. British
Museumban Aristoteles nevére kereeztelték el, mint mondom, ez
előttünk most már díszes oxford nyomtatásban fekvő kéziratot : mert az Ö ızızetök szerint ez a kézirat is ez azthenei alkotmányrôl szól s minthogy kellett ezólnia sz Aristoteles elveszett A8-ızııaíuıv nolırsča eziınü értekezésének, és mert azon 91
töredék közöl, a. melyeket Rose féri~ totelie qui ferebnntıır librOrum fregmenta, Lipsíse 1886) összegyűjtött, mint olyskııt, az
melyek többé-kevésbbé -az Aristoteles-féle 113-nvaímv ıtolırela.
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elveszett szövegéhöl köleeönzötteknek tekinthetők súg 58
d ék egyenesen hivatkoıik Ariıstotelee említett munkájára és
ezen 58 töredék közöl 65 benfoglsltevtik,
már t. i. úgy a
hogy - az előttünk fekvő kézirat szövegében. Azt azonban,
hogy az az 'Aöfqvaíuw wzokıısía, a. melyből Plutarchos, Pollux, Harpokretíon tb. idéznek, csakugyan Aristotelea munkája lett
volna, mag ok Kenyonék sem állítják; sőt tudományos buvárt
megillető kritikai fõntartásssl, a kézirat szorgalmas kiadó ja
Kenyon e kérdésben maga is következöleg nyilatkozik :*) ah any
case it may be taken as eetsblished that the present work is
hat which is freely quoted a d referred to in anoient tiMes es
Aristotle'8; hat it oertaínly w as composed either in his lifetime OT a very few years aﬂcrwards , and hat the Evidence,
íntemal a d external, tende strongly to show that Aristotie himself w as i s author. Under these circumstances the burden of

-

proof lee on tho8eÍwho would diapute i s genuinenessw Tehát
Mr. Kenyon megengedi, hogy ez az előttünk fekvő, Egyiptoml an fölfedezett szöveg Aristotelee halála után is irsthetott.
No ha Arietoteles halál után iraiott, akkor csakugyan nem az
Aristoteles munkája; igen ám, de Mr. Kenyon mégis azt állít ja,
hogy úgy a belső, mint a. külsö ok ok nagyon is erősen arra.
utalnak, hogy mégis csak maga Aristoteles irtó azt, és hogy ily
körülmények közt az onus probandí azokat terhel, a kik
el akarják vitat fi ezt a. munkát Aristoteleetöl. Hát én erre azt
felelem, hogy áttanulmanyozván a. Mr. Kenyon által kiadott
szöveg politikai, azaz alkotmánytörtéNelmi és államjogí tartalmát, Mr. Kenyonnal ép ellenkezőleg azon meggyőzödésre jutottam, hogy nincsen ugyan kizárva annak a lehetősége, miszerint
az Egyiptomban fölfedezett "A~9*qvaíuw noiuxsía csakugyan Arietoteleatöl származik, de nagyon is rászorúl a bebizonyitãerﬁı,
hogy éppen csakis Aristoteles lehetett a szerzője és nem más.
Mielőtt rátérnék a kézirat politikai iieurtalmának nagy vona-

sokban ismertetésére, legyen szabad fõlvetneNı azt a kérdés,
hogy vajon ki is írhatta volna tehát ezt az Aši-qvaiaıv Tcokwefa-t,
ha nem maga Aristotelea 'P
Hogy erre a kérdésre megfelelheaaünk, tekintaíínk csak
*) Kanyon XVII. L'

7
7
kissé körül, hogy tekintve azon ehronologiai íemérveket, a melyek e szövegben félreismerhetlenül benfoglaltatnak, kik azok
a görög írók, a kikröl minden kritikai ovatoseág mellett is föltehetnök, hogy, miután íorráeaink tanúeágtétele szerint ök is
írtak az atheni alkotmányrõl, számba jöhetnének ök is e probleme megoldásánál ?
Tekintsük tehát mindenek előtt a cbronologiai ismërveket,
miután a nyelvezet szempontjából úgy sem igen lehet re eldönteni a kérdést, lévén Arietotelesnek úgy llokırızá-ja, mint
meg az előttünk fekvő kézirat nagyon is roncsol szövegű állapotban. A legfontosabb kortani határkövet a szövegben nem ez
ﬂı körülmény jelzi, a melyre Mr. Kenyon utal. hogy t. i. a
kézirat szövege Athene állami szervezetében csak a tíz törzeet
(çolﬁ) ismer és a későbbi tizenkét tõı-zeről nincsen semmi tudomása, meg hogy a Salsminia államhojót Ammoníasnak nevez.
Nem; magában a szövegben ez a kifejezés šıti lš.T;gcLc03cw°~no;

äzpzovtoç a legkésöbbi nyíltan jelzett cbronologiai aclat*} ugyan,
de Kenyon nagyon téved, ha azt hiszi, hogy ez a szöveg 8 Kr. e.
307-dik eeztendő bevégezte elött, tehát pl. 308-ban is irathstott,
ismeretes le vén azon tény, hogy a Kleisthenes által fölállított
10 törzs ('çulnﬁ) első ízben csakis akkor szaporittatott 12 törzere,
a midőn Demstrios Phalereus elűzetése után a hajóhadávsl
megjelent és ezüetjét az atheneiek közt lelekvá„8á.ı~lásra pazarul
veeztegető királyfi, Demetrios Poliorketes iránt valóban megbotrúnkoztató
ódon igyekezett az athenei nép az ö ceuszómászó lıizelgésének kifejezés ad ni. Ez éppen oly kevéssé
képezhet ohronologiai határkövet a munka iratásãnak idejekora meghatározãsáhan, mint a hogy nem képezhet ohronologíai hetárkövet az egyik ălla.mha.jônsk «Ammoıı~zlas» névvel földiezitéee, miután ez azon időponttól kezdve, hogy
Nagy Sándor m agát Ammon ﬁának jelentette ki, le egész ez
Olympiodoros-féle demokraıiáig bármely é b e n is megtörténhetett. A valódi chronologiai hatáı-követ e munka. iratása idejekorának megállapitásában csakis az képezhetí, hogy e szöveg
szerzője mi sem tud még az Eukleides arehonsăga. alatt helyreállított demokratie azon kataetrophájãról, e mely akkor köyet*) Kenyon kiadásában: Chapter 54-.
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kezett be, midőn a makedoniai sem-eg tăbornoka., Antipairos
Atlıent hatalmába kerítette KI. e. 322~lDeiıEı és 8 demokratiăt
megszüntetvén, az állampolgár jog ok gyakorlását 2000 drzehma
értékű vagyon kinmıtatáeától tette függővé, 8 minek folytán .azután több mint 12.000 athenei régi állımcıpolgáı- lett megfosztva az
állam kormányzetában való ré8zvételtől.Diodoı-os és PluMrehos
tamıságtétele szerint; *) de egyébként is nagyon szűk korlátok
közé szorította Antípatros a politikai szabadságot, a mint ezt
bővebben kifejtettem a ıDemokratíeı ezímü munkám első kötetében. Ezen állapot egész 318-ig (nem Mint Gﬂmﬁﬁ monda
319-ig) tartott Athenébeu. 318-ban Polyspeı-chon védnõkségealatt helyreállíttatott a clemokratis, még pedig oly kedélyes la+
zaaággal, hogy még metoikok, sőt rabszolgák is jelentek meg az
ëxıüwgoía-benn; hanem 317-ben azután Kassandros pártfogăea
alatt és a Munychiãba behelyezett makedon helyőrség árnyékában, Phaleroni Demetrios athenei állsmııférﬁ, nagyhatású szónok
és irodalmilag is működő peripatetikus bölcsész, Aristotelee,
illetőleg Theoplırastos tanítványa és egy rabszolga láıngszellemü
ﬁa jutott šırıorárqç vagy Diodor szerént šaıpslıqrﬁç tñc aóleıoç
tehát afõnökn, nelõjáróı, ıelnökı vagy ıkormănyzó gondnok
czímmel az állam élére és tíz éve át, tehát 317-töl egész 307-ig
bõlcsen, erélylyel és a gondolatszahadság iránt eddig Kehrops
városában még soha nem tapasztalt egészséges érzékkel vezette
annak ügyeit egészen új alkotıucıáırıyjogi alapon. Demetıcizos
Phalereue ugyanis sem a demokratiãt vagyis az összes szabadok,
állampolgárok korlátlan uralınnát nem á.llította_helyre, sem Antipatroe alkotmány hoz nem tér vissza, hanem az állaınrıpolgâˇıti

jog ok gyakorláaában mind azokat reszeltette, a kik legalább is
1000 drachma értékű vagyont, vagy mint Gilbert sejt, -rip.-qpa-t
tudtak mutat fi ;3) ezen fölül jelentékeny mérvben reformálta
*) Diodor. xvm, 18; Plnt. Phoc. c. 28.
'J Grieeh. Sızztzzıızzıh. I. ıõa. I. Grota a un aga -Hõzmzz of ŰWﬁuıı
cıímü mñvében nagyon kııırtún 68 egolădñllg
el úg
ﬁnt D! atrioa Phalexeus konuuáıııyzıtñvıl. Hpl. ı. ıﬂııııahıűeı uılıınﬁ.
mwmRiIﬂIı„ ıDü V8r.fas8ımg dc: Aıﬁpahwıı 6: IDÍO Híılaııü dó Dıııııtrioı wıı Halcıonı czinzıü fejaıaﬁivul.

')Gilh'eı-t, Gı-ieeh. Stııtıúhl, 163. I. V . õ . u
çıiıuañ ınñvam 1. lõiatőnek i. h.
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Dernetrioe Phelereus még 307 elött az n-ičhenei ă`.1lem~íntézrnänyeket, heheziia -iii. vezıãeqäúlaxeç 'ıntézınényét az` iılkofëMány és
a törvények nralneiinalt őrül én behozta a 1uvaıxovóp.0ı-iniézmënyek e kõzerkõlesiségi 'renﬂéSset kezelésére. Az előttünk fekvő
papyrus-~üvegben sem 8. veneıpúkeıcsç intéz ménye nem fordul
elö, sem a 1'uvaıxovó1ı.eT..; nine~ említés téve Antipa.1;rosról,lniNes
Poly~perehonrõl,
Demetrios.. Phelereusrôl; nincs csak
egyetlenegy szóval í z említés téve ezen nagymérvű alkotmánynıôrloeítáeok -felől ~em, a melyeken Ath e ne ã.llaınéle.tét 322-től
307-ig Antipaliros, Polysperehon és De-nıetrios Phalerens keresz'tüı vezeték. Mi következik tehát mindebből ?
Az, hogy az előttünk fek?6 szöveg neınceak 307-nél re8ibb

:I;

keletű, miként Kenyon nıondj e, de határozottan régibb keletű
kell hogy legyen azon kataBtroph.á.ná.l is, e mely a lamiai háború
folyamán 329.-ben érte ez athenei demokratiãt.
Tehát, ha nem meg Aristotele irt ezt a munkát, akkor
'semmi eeetre Sem irhaite oly író, e -ki a Er. e. 322 után született; de igenis irhatta volna pl. Theophmatos és még inkább
írhatta De-metrics Phﬁleneus. Anrıaz, Theophraetos, végtelen termëkenységü ró volt; köztuãomiíe ezeriıiıt ez ö elveszett műveinek szánt meghaladja-a 2000-t. Itt a többek közt NÓ{J.UW xaıró.
wuıyečov
'nő' egy nevezetes munkát a törvényekröl. Cicero így
y
nyilatkozik erröl a munkáról a «De línibııs» ezímü müveben =*)
irom'nitı.m fere civitatum non Grtecife Eoium, sed etiem bezrbaríae
Ob Arietotele moree- institute, diseiplínee, a. Theopraeio fogas

_

etiem cognovímumıı Írt azután egy másik nevezetee munkát a

törvényhozõkról N`op.ol}eTűw 7: mely rokontárgyú anyagot fogIalt Magában az előttünk fekvövel. Diogene~ Laextioe és Cicero
enolitikﬁ) A ki ezeket a műveket irtó, ez megírhatta volna talán
mi 'előttünk fekvő munkát is éppen úgy mint Ariatotelee, annyival ie inkább, minthogy Aristoteleenek nem egy mű vét tulajdonitja még -Ma is a kritika. az Ö leghírnevesebb közvetlen ta.nit~

váNyánek, Theophruetoanak, a ki szintén Athenében lakott .és
tartott iskolát, évek hosszú során át és csak akkor vonult ki e

városból, midőn öt ie, miként Aristoteleesal tették, :napi ăoelšešw;
*J Cia. Da. ín. V. 11. hal. c. Diag. Lıeırt V, H.
Cia. Da l~s- II, 15; Aa Azaz. vI, I, 18.

'ı mz- Lzzzt.. v. 45;
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peı-rel fenyegették.. Mind ee uaenbauı
8egiiıelem,
Dëm'eﬁ§ëioe.Bhalereı1~ írlıaﬂia ak elötsejteleın az is eaapäiu,
tíânk fekvő ﬁíunleaﬁ. ENNek a- eejtelemneli aeonban mäír j.õ#a.I
több alap ja van; elannyíreı.
esedálkezhaiin-ãýnir, miezerint
nem .ötlött ez a. British. Museum tnﬂóeaínak e"s;elêbe, ha nem tudnék, hogy mennyivellıatıíeOeablı azt liirﬁlefálﬁ a világnak, hogy
ime fül van fedezte a vilãghııäí bölesëeanek,. az antik politika
nagymeeterênek, Arie-toteleenek a mulEıkájla az -athenei alkotmúıiyrôl, mintha e~akazt mendanõk, hogy ime itt van egy
Tomi papyruerõl l~~másolt szöveg, a melyet valñeziníileg l:lem~e«trios Phalereus írt az atheni alkotmány történelméröll Igen, nem
egy körülmény szól a mellett, hogy Demetríoe Plıalereııs irhatta `a szóban forgó szöveget. Demetrioe Phazlerelılã aaíitıfíoa
munkát író a~ .ailıénei alkOtmány-íörtãnelem köt*é~bÖ1. mi -Theophraeto doetue, mirabiliter doetrinam ex ıımbraeulie eruditof
rum otioque non modo in eolem atque pulveıenıı, eetl iN
ípeum 'dieerímen aeiemqııe p'rOı:lu;ít» monda felöle Cieeroz,*}
Egyik munkája [lep vól.ı.ımı czítnrnel -a. tíirvenyekröl szól,
Diogenes.Laertioe ezerintﬁ) egy másik Ilepi aelwcızűıv, Gﬂbet ezerint Ílepi ırolıtıaﬂç czimmel valöezÍnüleg-- a politikai tudományról éı-tekezett ée magában foglﬁzlhatta az elötte él politikai írók
el méleteiNek bírálatát vagy legalább ăzttekintéeét is E H) egy ha-~
nıadikban, a nle'1:§tııelK az volt a ezim-ıa, hogy *Tıtšp tíz; ıtolıreinıç,

valószínűleg az athenei ă11am.alkot-mán-yfjogi helyzetét és a szükzêgelt reformok út fejtegethetie, mielött még a legfőbb hatalombirtokáÍba.jutott, avagy pú Eli-g a saját alkotniıányreformjănak védelmére írta ezt, a minthogy Ílepi. öeııaereiaç ezirnm`e14} késöbb egy
történelmi munkát tett közé, a melyben' mintegy számot adott
Mindazon kormányzat aetueairfil, a melyek által Ü 'tíz ér epietaeiaja folyamﬁban ez athenei állam ~'s társadalom ezinvonalšit
Oly lıévtelt erélylgyel ígyekezettelnelní és ugyan Bt:-abolı tanáeáıgtétele szerint is, a legfenyeeeah eıfeäményııyel - šıráorqyse'
(Kaeeandroe) Tıiw frolzt-Eüv ri-q.1ı.f;rp.ıou ' n i <l?a):qpãa:- ,Ha eü. pávov eü

~*ı. uip. le' Leg.. 111. 6. 14. E212 .zzmhmõ 'fein
még ﬁgyelemba venni. a; philolkıguk. még Grat? aeın.
*') Diag.
Y, 80.

*ı Iäiııi; -Lm v, 80.
fi)

Lett. V.. 81.

zwıﬁk
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aaıélııue rip Bvipnıcpwcãav, ălûxãı ml ëarqvıíıpdıuee, 6'q}.eE
tó ázop.vı*1p;ç'=u 31 unvšwııqıa mp mi-: :aló-:ein tfıutijç '8'ueEvo:
monda.
felöle' e nagy eliurıeélﬁ éã kifogástalan kritikäjű, rendkívül alaposan és lelﬁísıuııereteaen dolgozó eokızıldelú tudós buváı' Strabonﬁ)
Irii azonban Demetrioa Phaleretıﬁ egyéb politikai tartﬂılnuú mü-

_

veket Í8; így a ﬂapi 3mı.a1'ur;ia: czím alatt és az 'iflfqvníıeu mia:öpop.-Í; caim alatt ınegjelentekben az atheneí tõmeguı-alom balläpéseit, nyoınoı-usıígát és megrontõit vette bonczkes alá; 2) de

ııgindeaeknel fonto abb ránk nézve a jelen tanulmány alka.lmá..böl a Hepi rí: 'As'ﬁvqoı vopeûsciaç és azután 8. Üapi rıíıv "A6-ﬁw102 ırelwreııíıv cziın alatt megjelent két muı:ıká.ja.**)
Hogy mi tazrtalnnazott sí [lep rí; °A3*6~rqa: vogıoıäaaíaıç,
ezt megerthetjük azon töredekekböl, melyeket belőle a Lexieon
Bhetoricon ad cale. Plıotü (p. 672, 2.); Harpokrafáon (v. "zaqvqqzõpaı v. "Epı:amç Zeúã, v. Ilapáa-:a:sä)„ Plutarchos (Soloıı e. 213)
Arietophanee eeholinetăzja (ad Nubes v. 37); Cicero (De Leg. II,
25, 26; de Oíﬁe. II, 17); és i~~met 8 Lexícon Rhet. ad eale.
Photii (p. 667, v. Eiﬂﬂﬂalia és 'Ü grﬁ očsa í`ix'q) meg Pollııx
(VHI, eegm. 102 ée 53) föntartottak. Nem lehetetlen, habár
nem valószínű is, hogy ezen munkának egy külön szakasz ma.

1
1

*) Az sem lehetetlen, a mi Hımkd [Stadion zűr Geschiclılıe ıler
grieelıieehen Lehxe vom szggt, 9-L. 1.1 gondol, hogy 1. i. a. l':š;:' Ti; :zolz-caizı;-ban Demetzrios .az úgynevezett vegyes âIla.mfornıá.nak, (Aríatot.
PoI. IV, 6, 5, 9 s tb.) tehát körülbelül ugyanazon â.llamformá.n8k dieaăretét írta meg, ez melytől Díkaía-rciıus CicerO és Atlıenaios tanuságlãtele azerént. itt egy Nevezetes munkát, a mely annyira. hatott, hogy
vegyes âllumformát (kírâlysági. demokıatíai én aristoknaıtíai elemekaııõzı mag e Néző Plıotehﬁ is (God. ín 7%-.z.zz ızzzzzwz-iv név alatt

B

m

ˇiemeﬁ.

*) Diag. Laert. V , SO és V.. ã, SI a forrás mi ndkettőre nézve. Demochaıw, az õ politikai ellenfele, úgy látszik ez utóbbiaıkm is felel. nemcsak

E

fr. 7.

10 ëvi kormãnyzâsról szólórıı. L. Frg. Hist. GraaeOr. IL p. 4-49.

31 Dinó.

L81-z. V, 80, flip? fi; ':\8u1'nl:E. vo?.o.*:E:ı{8;-Ü Harpokratíon
(ól. relpâctauıç) enalüik röviden idëzve belăle ııčv tdi; :":55a`:
ı
.=aŠ.:ı1ı;ı megjalõlésael. A l'ÍEp`: Tfíw 'Áãıfvﬁit Itomtiıíw czímčli Cobet állivı;ııı.ı.1§&'*
g 0 t ' helyre g
hibás Ílëçâ *cıíw 'ââývqıı ::o7.ı*i'ıv helyett. A legjobb

ea- Buldua is

olııuorwııãgi kéziratok

`

ie a zolumıíw mellett ﬁanûﬂkodnek; ugyanezt

az- cılvıııâst tﬂnııugatja Iıegıwand in ıD«'ııız'triuı de ﬂlalzirrı Mmﬁ uzuızzızzijăăzıııı, melyet e belga királyi tučomáuyos ıliııăőınrıia megicnasıorűzott.
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.gában foglalhattá. ncıáır az a.thenäi~ alkıaıiımäiíy-töriaënieíemnek
azon agéaa anyagát, a. melyçt az elöttiinlib fekvă kézirat isme-re4:I`en szerzője azután fñldolgﬁzuﬁt: mert azon mﬁgán- .és parjogi, büntetőjogi-,. sőt közjog -mozzanatok ﬂıellëtii, 8 m-elyeket a
f-entetn'líñeü'em író a Uspl 'ıijc 'A8°ijvT;oı vogıoûeoiac-bčl iűéznek,
nagyon is megféı-betett volna -egy alkcıﬁınănytörtënelmi űttekiıutés, talán éppen hevazetéakép `n. Damtısídﬁ srıshun ne Vét is
ott találjuk Derhetríoa "Apzóvcııı~ı âwanrfpaııpﬁ 'csinnü művének töredékëben; sokkal ıı-nagyobb . úlyt fektetek azonbınf ars, hng a
Leıiccın Rhetoricon ad calc. Photii l e . a következő, államjqgha
fel

vágó töredékét . őrizte meg Demetríoenak ugyancsak llepi. -Mc

'A0lûvlqoı võııoöeeíme ezimä MuNkáj-.áblô1ˇ") a eouvetaihe. nép.gyülêeröl: Kfıpím f, ëıxãrquia' A'qp.-ﬁqnıe; ô Öahgpeiıc ív eqı ôsetêpqı
:regi rí; *âﬁﬂvaiwv vene3Eciaç° (Kupía šxxlﬁaía, oű ív =Z1) ﬁlaíeta
šxpﬂgıaizıﬂov p.é*fLe:a -:ów zewõıv, áll' éV -Íi z&g..Tüv õ1]lıeeol.ı;é~Jeıs*
(ã.ı:e'{pa:păç ă~JE'1í1v.eıexov .wıi 'tót çııuﬂıiıeıgım êpíaﬁ-nov) .eiıcôteıç
8
šnıcıpjpsıa ti; 'gãıp ív :race wopiaç šxxkqaímç (xaluâancıl toûg
`Aﬂ~Tivuíouç- vap,Er:eze~A (Eu af; tó p.ıs6*ıíıcr.p.gı} šp.Ecı9*0uv :na .) Hát

'ﬁ

.. . ..

..

mindenki láthatja, hogy ez államjogi részlet, és habár n-agyon
is megvan e töredék szöveg romolva, mégis egyik rés e
megleheﬁösen emlékeztet a British Museum zõvegének köiretkezö helyre. 43 f. ı ﬁpnfpãfpauaı õš mi -fi; šxxlııqaíaıçz oăıúı, gıíav
:Lëw xiıpíáv, ív Íz ös-i 'aăeç ăpzãı: š1:E)[Eıp.a':0veÍv, .el õüxoücı xﬂlăıc.
äpzaw, aa-I 1:EpI Simon naci -napi çulmﬂç tíz: zoäpmt; zp*qp.a-cíﬂaw, mi
'cãcç Eiaawslíaç ív. caárzı ti `ÉlJ.ÉP4 -:oûç Baulaııšvouç 11:ıDLEIEOı"J>aı., mi

tó: ăfrofpaçăq tãw 8-qy.EDo.p.ávwv âvaqzvıüuueıv, :túl ci; Hﬁsıç 'tííw
'ıüvﬂpıov a d tıíıv šı:ı1c}cízp.rı.ıˇu ă~va1ıvcõcxeıv. kiváló, ha ın-eg'goıu1'01juk,
hogy 8 Lex. Rhet. azzövegében előforduló ínterpalatiők 'helyett
még több is állhatott ott, a mi megegyeznék ﬂı British Museum

szövegének i'z'ett helyével. Állauıj ogi tertälıııa van Demetrioe
azon ííiiredékeinek ie, a ntıelyekﬁii Herpnkrationnál liaˇ1ıil~uıık az
2woıç:1(póploı, "Epıemç ZEÜ; és IIapáa*=eıcıç~ aaava;k~alatt. Plutemehns
I) Diag. Leert. I, 3, I, 25.

'ı

Legrand {D6métrius- de -pızzzıõzzı „zızzzzä pályakosıorűzott znäz-az

bbıi .egy jegyzathen ím. 1.) ezt-af Tiliamﬁst taãzí: Nana wong
pit -la' Pﬁssgga trëa' coıfmmpu, 1.a relsäll;ptinıı tenﬁăã
Meier -fái Bor.
Rbetor. ﬁHﬁE*=t*. Hal. 18114=1 Pa ii). V. Aıliıiaüal; Palit. fıııgm. p. tlﬁ, Vui.
II, Fıagm. Hziafoı.
at -Muıllar.
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801011életrajzábıacıaP6ăígDeme1;rio8Phalereı18nak ugyancsak [lep

*ıﬂ-: 'Aüáp-qoı vonoñeciaç munkájából kölcsönözte azon adatokat,
a-melyeket a Solon tõrvényhozásáıa vonatkozólag oly bőségesen fõlsorol. Ezen adatok végén hivatkozik nyíltan Denıetriosra
Plutarchos, azt mondván, hogy Demetrios tanuságtétele szerint
5 drachncıa volt Solon idejében egy ököı-nek a vetelára, birka
pedig egy draehmán lehetett vásárolni. Aristotelesııek nagyon
is szükség lett volna ily adatokra az ö ﬂolıuxá-jában; hogy
nem rendelkezett ily adatokkal: ennek az ok abban rejlik,
hogy Aristoteles mint nšroıxo; nem ferhetett hozzá. annyira az
athenei alkotmány-történelem és társadalom-történetének forrásaihoZ Athenében, mint a mennyire hozzáférhetett Demetrioe
Phaleı-eus az athenei állanıferﬁ. Aristophanes scholiaetúja (zıd
Nnbes v. 37) a demarchokra vonatkozólag idéz Demetriost,
mondván: A-qp.'í;rpıo; 6 <l>a):qpeó: 'çıqoı' Kai 6119-°ëvx°*>= oí :Tapi
Eólunva xaûíoravro ív Trulli; oıtooõig, i'va oi xardı õ'ﬁp.ov öıöõısa ami
kapﬁávmoı 'câı ôíxaıa nap' ă)„).lñ)«.ov. Cicero
De Legibusu és
«DeOfﬁciie» ezímü műveiben 1) az említett Lexicon Rhetoríeon,
valamint Pollux 2) is törvénykezeei mozzanatokra nézve idézik

Demetríosnek emlitett munkáját. Szóval, a ki mind ezeket oly
részletezéseel megírta, az bizonyára inkább megirhette az elöttünk fekvő szöveget is, mint a Holırıxá szerzője Aristotelee; megirhatta pedig nem Aı*}1lvaimv zrošxıraía czim alatt, de ezen czim
alatt hogy Napi Tűw 'Ačiñvﬁcı Tzolzrauíw. Már említettem. hogy
Demetrios Phalereue éppen ezen ezim alatt irt és bocsátott közre
egy nevezetes munkát. Hogy föl volt k-e benne találhatók azon
ıisokratesí Thylkmusoko, a melyeket egynémely plıilologok a
British Museum szövegében föltalálhatni vélnek, nem tudom :
de e mi Cicero és Quintilíen Demetrios Phalereue inílyáról
mondanak, ez nagyon ie följogosít-e fölteveere. A fő azonban
mindenekelőtt az, hogy Demetrios ezen elveszett műve, a czime
után ítélve, valóságos alkotmány-történelmi munka lehetett, e
mely mindazon alkotmányokat ismertette, a melyek az atbenei
államban különbözö időkben íönnállottak. No, és mi tartalmaz
a
ı

*) Dó Leg. II, 95, 26; Da Ofﬁc. II, 17I) P0uuz VIII ae8. 531 p. 3349--«5. ed. Bekker és VIII, aegm. 102,
p. 345, ed. Bekker.
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a. British Museum szöveg ?` Vılôsăgos alkOtndıăNy-töNén.elMe1,
miként lűtni foäıık, még ha ınıagyobb mérvü rêsııﬂetezéssel yannak is benne tărgyalvı s negyedik szăsııd ntolsóelötti évtizedeiben, illetőleg az Antípatros bevonnlísıı elötti időkben fénnállott kormáuyıuıﬁ, bírósági, s egyes kõzegek állam ogi állás,illetékességi jogkõre, munkakõre, tb. Demetrios Phalereus 350 körül született, tehát már 28 éves volt, midőn 322-ben Antípatros
a. makedon sereg tábornok Athene haderejét agyonzúzte és
illsııınísăgıit letiport. Ha Nem tudnók is, hogy Tarsosbeli Hermogenes már 16 éves korában irt egy nevezetes munkát a szőnoklat mñvészetérôl; ha nem lenne is ismeretes előttünk, hogy
ez görög ég alj alatt úgy az író mint államférñúi tehetségek hamarább fejlődtek: Demetriosrõl mégis tudjuk, hogy mór
322 elött nevezetes szerepet vitt Atheııébecııı, a mi õ a rabszolga
ﬁa., csak úgy érhetett el, ha mint bölcsész és ró már jóval
322 előtt hírnevet szerzett magának. Ily körülmények közt,
midőn egy csonka alkohııany-löıtéıwlmi munka fekszik előttünk,
mint a minö a British Museum szöveg, a melyek eem ez íme,
sem szerzőjének a neve nincs benne a szövegben, sem a szöveg
fölött: ugyan nem első sorba kell-e arra gondolnunk. hogy
minden nyomot megvizsgãljunk, a melyek Deuıetrios Phalereusra vallhatnának ? Könnyű dolog egyeaerﬁleg ráfogni erre a
szövegre, hogy az Arietoteles műve, 'Aílqvoimv ııokıreía, és mint
ilyen okvetetlen részét tette Aristetelea Ilok.-caíaı eaíıNíi gyüjteményônek. Könnyű ezt kimondani, könnyű a. nagy közönséggel
elhitotni: de nehéz bebizonyítaní oly ezakférﬁıık előtt, a. lik a
görögök politikájával tüzeteeen foglalkoztak.
Valóban oly általános ismereteket, minőket Aristoteleıı a
maga Holııııá-jaban árul el az -atlıenei alkotmányrôl, vagy a
minöket a Hokızeiaı ezimü alkotmány-gyüjteményében hooeát
világgá különféle görög államok íntézményeirõl, ilyet könnyű
szerel eaeanezhetett Aríeﬁoleles ıcıusıgáıuıık biıonyıiıa még pérozıoç létére ie az atlıenei állam későbbi 'mtézményeărőlis.. úgy
mint azok az 6 idejében, a IV. ıiııăaad második felébeırı tényleg
fönnállotlak: ámde a korábbi Ezăıwıdokb-an fõnıuállott athehei
alkotıumínyoknak oly behatôlag réaıletee ismertet csak az azerezheüe meg magának Athenében, a kit a p.-ıppqıev-ba beboneášottak. Aligha történhetett ez meg Aríalıoteleasel, a meteíkoıezıqıel,
l
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kit míg ıcıankeãoni zsoldbaırdolgozõ kémnek sem átallottak athenei ellenségei el-elrágalmazgatni, és a ki még mint bõleaészt
sem eresztettek be az atheniek az õ középíileteik bármelyíkébe
is, hogy ott előadásait megtarthaaaa. Azután nem járt-e Demetrioa Phalereus 807 után Egyiptomban ? Nem települt-e meg ott,
nem rendezte-8 be õ a nagyszerű könyvtár, nem buzditotta-e ö
a Ptolemaioeokat a tudományok pártolásáma? Nem irja-e róla
Ailianos, hogy: ni) Baoılei zapipeı rá ırepã ﬁaoılečaç 'na `r*;7spzovía; Bciškia ăvayıyvıõoxeıv

-

ami év Ahúfrrqı

vopMlaoíaç

'ãpčë -?*)
Szóval nem csak lehetségeenek, de valószínűnek lıítazhntik az elfogulatlan kritika előtt az a nézet, hogy a British Museum szövegének alkotmánytörténelmi anyaga Demetrios Phalereusnak azon munkájából származhatott át annak későbbi
átdolgozójára, a melyet Ö Üepl 'Eăıv 'A8lﬁv'r]oı ırokıraubv czim alatt

irt az athenei államban idöröl-időre fönnállott alkotmányokról.
Mind ezek daczára korántsem állítom, hogy csakugyan
Demetríos Phalereus írta ezt a munkát, a melyet már a
föntebbiek értelmében Plutarehos, Harpokration, Sopatroa,
Pollux tb. is ismertek. Csak azt állítom, hogy nincs rá semmi

fél külső ok, mely bennünket arra kényszerítene, hogy csakis
Arietotelestől mint szerzőtől szarmaztassuk ezt a munkát. De ha
összehasonlítjuk a British Museum e szövegét alkotmánytörténelıni adatok dolgában Arietoteles llolzıcızd -jével azt kell mondanunk, hogy a belső ok ok sem harczolnak valami nagyon sok
ponton azon bypothesís mellett, hogy Aristoteles e szöveg szernője; habár nem állíthatjuk is, hogy ellentétes értesülései voltak
a két mű, t. i. a Hokırızá ezerzőjének, és ezen `Aı*l*qvaícov zolıreicı

-

szerzőjének alkotménytörténelmi mozzanatokra nézve az egész
vonalon: tags„dhatla.n, hogy nagyon nevezetes kérdésekben a
legkírivõhb, sőt homlokegyenest ellentétes ódon vázol ja a két
mű szerzője úgy az intézmények keletkezését, fejlődését mint
az egyes történeti alakok éllamférﬁûi jelentőségét.
Hogy egyelőre, jelen értekezéeem keretében csak egy nevezetes esetre hivatkozzam a ok közöl, legyen szabad kritikailag

*T Aelizn. Var. Histor. xvn,

ıı.
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bemutatnoma British Museum Eızëvegének azon. helyet; a ıeeõ
lyek a Drakeın tö'rv§ıtyhozáBávzıi„I foglallﬁûlmak.
Mielőtt azonban ezen helyei: tiízeteﬁ Iıíë'ltáiﬁăeÉIfaõ fãtñithäk,
meg kell enulíten-em, hogy a. ~zöbıın forgó
papýıtıebëí
IeOlvaeott görög szövegelső és. kevésbbé roneeolt fele az athenei
állam zalkotmãnytörténelıh-át, adj-a elö' általăin-os nagy voñããokban, csak itt-ott túr. ki többe-kevésbbé. behatõ rãszletezéere.
Kezdi pedig, Miután az szöveg el-eje a papyrueon hiányzik, a

Kylon-féle összes~~küvéere következett v ~res megtorlás én Epimenidee kiengeezteleei, lıi-tisztító, vagy ha úgy tetszik, ki-fiietëlO
ezeittasrtáaoa eljúráeának 'fúlemlitã~ éve. Megfegyzero, hogy Kylon
ösezeeeküvéséneh idej a Er". elötti 632-1e vagy 69-l8l-.ra esik, "ea
nem a Drakon törvénylıozãea utáni időkre, amely törvényhozás
a legnagyobb valószínűséggel 621-re vezethető viee~a.*~) Ezen
időben, t. i. az Epimenidea atheıčıei szereplése. körüli években,
-a szöveg ~zerint örökös lázongá~ uralkodott Athenébeıı az elü.kelük - 1-vmpípooç és a tëmeg
»cia frt.-ﬂôoç
között ;-az ál1'û;mforma. minden tekintetben oligarehiai volt; a szegények valûúi
šrabszolgãi' voltak az Ö gyermekeizkkel és nejeâkkel a. 'gazda-goknak és ezt "a nevet vie~~lték, hogy wekáfıra-1 arc Šıwq11-ápol. De ha nehezõkre esett is a azeg~~nyeknek ez ıı. jãrom az Ö
eladôeodott voltuk miatt, e legnagyobb keserüeéget meg-is az
Okozta, hogy a tömegnek egyatalában nem- volt semmiféle rêhze
az állam kormăııyzãeăban. Xaıikeırıíıwcov' pzšv oíšv :FM ıılıpóreırov
'ív -Eoíi; ırolloiç :óv zeıtâz wii: ıı:olı':a.Eaıg (8:p.zí)'J pi; pa:) éxeuı.
A IlrakOn elötti -idôszak alkotmanytörtăuelmének legfőbb ıııoezanatait a szöveg a következőkben domboritﬁa ki: -ív 5"íi eaičıç

--

-

Harudot ﬁzeríNt (V, TI) Kylgn gy'ñıöttl~a.z Olympiăﬂıbn, még ırﬁﬁis
Afıicaııus szerint 646-bea Kt. .a. A küzünﬂãgos fôlfogáı a lizııgyomáaıy
széıíntlKylon öaıvesuküúrésének időpontját 630-za. vagy616-m
miıitiăën

az ösSzeesküjvép i qlympí úvre asˇik. Plutúıehoı azon `1õlwv'ăsã:ı alapıgilá
ez, hogy Epimenides athanbi s'zeralılăaé.t, a mely pﬁslä már Solon férﬁ.-korába esik, 8. Kylon marényletétöi nem :választott el nagyobb iﬁököä.
Helyaaen jegyzi meg Kenyonë, hagy ez tävaﬂıéı, miiıtñ-li
Kyloııﬂﬂık mint 01)mp gy-izãaak, ha 640-ben ürsliﬁa. H űibãalh, 620-iıızn. vg;
61-6-ban nagyon meglett kﬂrű. nnbaafnek kéllett vdna már lennie, h~o}Oﬁt

Heıûâot uaxëniı -Kylon még egăazıııifjú aınbeı ırnltˇ, ﬂıiiãñn amaz
äıürñ maiëéuyletët elköveﬁä {ı:9ag::~u.ıa1

.

mg; 'š§ãızf;gı,'iı*ãi;1ı Tüčãt §;ău;.ıluTšıﬂv),
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W ; ăpzalac; zolrreíaç rí: rrpõ Apázovro; roıaórq

-

tár; zıãv ăpzätš
('ıÍ)o1:a::av âpıorlvöqv xoıl rlourivõ-gv. 'čpzov Bé (rí) [Lív ırpãıýcov)
ılnfsl), zıerâ. Bú *caüra (õsxa:)etleıv. p.š1:orar. öš zati 'xpãıraı rúw ăpxıbv
'ãoav Baoılsúz '=2 'no ti ::o}.(é1.ı.apXo:) ami äp(zıev.) Tehát- a Drakon
elötti alkotmányban az államrend a következö volt. Először
-éltõk fogytára uralkodtak (az arohonok, illetőleg a királyok)

-azután tíz vig; a legnagyobb és legelökelöbb hivatalok voltak :
a király ﬁiaaıkeóz) hivatal, azután a. tıíbornagy (xokšp.-zp7.D;)
hivatala és végül az arc fon hivatala. Azután elmondja a szöveg, hogy a király hivatala a legrégibb; valószínűleg akkor
-szűnt meg az államfő méltóeagát jelez fi, midőn a tíz év re vá.lasztas behozatott ; a polemarchos hivatala akkor állittatott föl,
midőn némely királyok nagyon kevéssé feleltek meg a hadviselés dolgában n közvárakozásnak; legkésőbb jött lét re az ar-elıon hivatala; legtöbbnyire azt hiszik, hogy Medon, más ok
.azonban azt tartják, hogy Akastos idejeben. A többi 6 arolıon
vagyis a theemotheták sokkal késöbb lettek fölállitva, t. i. már
akkor, midőn csakis egy-egy év re választottak az arehonokat,
hogy följegyezvén a törvényeket, örködjenek azok fölött a netán
törrnyszegökkel szemben és ítéletet lıozlıassanak

fölóttük.

(ãﬁmç ăvcvfpniqıwnreç 'câı ilšcıpıa '.pD).ă1:rıusı zpă; :ív :ów (mp0wo:J.0Ó.1v-

cow xpíow.) A tiıesmothetăk jogositva voltak a. peres ügyekben
saját hatalmi körüknél fogva ítélkezni, nem pedig mint most,
csupán a. vizegálóbiró tisztít teljesíteni. (Kúpm: Ein-z ami tő;
Siza: aLô'ı:o1:s).8íç (xpiﬂew, ami oö2 čôzzrep vív :rpoaw*ızp~ívew). Az
A1-eiopag tanácsárôl mindjárt e helyütt út szöveg azt monda.,
hogy jogkörébe és tisztába tartozott ügyel fi a törvények uralmának föntartăsara, intéz fi (közigazgatásilag) az állam legtöbb
és legfontosabb ügyeit és saját hatalmából fegyelem alatt
tartani, illetőleg megbüntetui mind azokat, a kik rendetlenkedtek. (íz ôš uíw 'zlpeaıraıf8scãıv ﬁoukq :ív p.áv zaiãw size 'mű f8w:rlqpsEv
roû; vózıouç, õuíıxaı öš rá. 1t).Eša1:a mi ':ín [zé-fıcııra 'cıíıv év :íz trákeı,
azt zolaiﬁouou mi C'qp.(zo)õ:a zăvu; ab; ăxaapoüvta; zupímg.)
Az archenok választása a születési elókel'égre és gazdagsıágra.
való tekintetböl történt; az areopagiták pedig (a hivatalból

kilépett) ﬁrchonok voltak; ezért egyesegyedül az ő hívatalnk
szólott él tök fogytára, a. minthogy az most is él tök fogytárs
.szól még mindig.

(i 'făp aűpeﬁlã

:GW ăpxávﬂov ăpıztivõﬁv azt
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zloovívëvjv ív, šč öv oi *Apeoxaffekaı xaﬂíoveıwo. öıb el.

:ös

äpzıíw aãvq p.ep.éwI'×.e öıă ﬁioo 'Kai vív).

:Az első alkotmánynak tehát -ez volt az alak ja. Erre, nem
valami hosszú idö múlva, Arietaíchmoﬂ archonsága alatt Drakon
törvényeket hozott. Ezek alapján következö volt az álleämrend.
Az állam kormányzáea mind azoknak kezére jutott, a kik képesek voltak magukat (nehéz) fegyverzettel ellátni a saját költségükõn. Az arclıonokat és a kíneetátnokokat
rupía:
azok.
~orából választották (ﬁpoüv-co), -8 kik szabad birtokăırıak értéke
nem volt kevesebb tíz minánúl; a kisebb hivatalokra a saját
fegyvecrzetökkel kiállók közöl választottak; a atrategokat és hipparchokat azok közöl, a kik legalább száz mína értékű szabad
vagyon (oõoiav) voltak képesek kimutatni és a kiknek saját törvényes nejeiktöl legalább tíz éves gyermekeik voltak, a nemzetségi kötelékbe tartozók (-p-qcıíooç). A szöveg szerint szôrul-szóra :

-

-

'i1:e8éEo1:o 'ól 'rrolıreía voíç õırla ırapszogıévoıç. ízpoõwo õë vol): zıãv
švvëa ãpzov-ca; (xal -:)oûç (T)a1.ı.iaç oűaíav xsırqpávouç oõx êkávrco

ãšxaı puıíw ê)„8u{l)špav, vá: ô'ä)JLa<; änxäc škáecooc šx. tıõw Salam
aapsz(op.évoıv), otparvytoûc õă a d íımúpxooç oűcíaw ãıcocpaívovcaç oôaãM1:rov' šxaırOv gıvûıv êleeﬁépmv 'na Traiôaç í(×) 7ap.s1ﬂ: ~(uvauf.b;

+1

-(wpiooç űtršp öém ëﬂz yeyovótaç. Itt a.zutã.n jön egy mondat, melyben előfordúlnak a. prytanok is, de ez a mondat annyira csonkaés roncsol, hogy egyelőre nem lehet rá. reﬂeetálni. De nagyon
érdekes az. a mi a szövegben ezután következik: Íäoekeúew öš
rerpaııocılouc ami íva -:oûç lazóvraç én víz; aokıreíaç. xlvqpoûečluı

ôš :cat Taúrqv ml (tó): WM:) ăpxãu; :oôç :Szép 'rpzáxovta ëﬂı *geyovótaz, wzl õlç t v aôtôv pi] äpxew :rpb toõ *:cáv':(a:) nepıelûeív'
'tóra õš ﬁ0I)l(ı.v) šč ônapxñç xluqpoõv. el õé tr.: 1rõıv Boulsucıíıy, 5:49
šˇãpa [Šoolﬁç i] šxxlqcíaç i2 šiıleítroı (ffjv oűv)oöov, âﬁácıvov ö lı.šv
ﬁevcaıocıopáöıpvoç 'rpaíç ôpaxfıáç, ô(6š Üfcıcaûc; 660, Ceu*(l1:'q: õš

piaıv. «A Boulvípıak, vagyis államtenácsnak 401 tagját az összes

állampolgárzatból (nolıreiaç) sorsolják ki, de valamint ezeket,
úgy egyéb tisztviselõket is csak azok közöl soreolnak ki, a. kik
hıtrnninczadik életévüket meghaladták ; kétaıeı' nem vieelhet
senki hivatalt, mielött még a többiek már mind nem ı'éaıeeı'íI~

tek a hivatalokbanu (Tehát Drahon alkotnıányăbaırı még nem
a muicıkafôloeztãe, illetőleg az avatotteág kõveteâıuoénye tilt ja aa
hivatalok enmulatiôját, hanem az a tekintet, hew ne -réaııeaiil-
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Jön eg ugyıuınuaaon álluimpolgãl* kétezer is a lıivatallal járó elünyökben a 'többi ﬁllampolgdrok igényeinek Megkároe'ítză.eã.Ta.I.}

(Ea. pedig valaki. az államtanács tagjai közül nem jelent
([šoı}l~.'í]] vagy a eouveraine népgyülée

Ílieg az állaınienáee

_

(šawJnqoi'a) íiléeé'tıeln, elmaraeataltăk bireágoláekép három drach-

nıázbaıı, ha- pentakoeiomedímnos volt, két' dó-aehmában, ha
h-ippeııe volt, és egy draohmányi bírság-ban, ha zeugita volt.ıı
Nevezetes egy hely ez, 13. Akadémia! Először azért, mert E. Ezüreg már itt fölemlíti, és ugyan a Drakon elkotmânyának alapján úgy a pentakoeiomedímnoeokat, mint a híppeueöket' és zengitfăkat, holott eddig a tudományos világ ezámbevelıetö kivétel
nélkül, azt hitte, hogy a pentakooiomeñimnos, hippeue .és meugita kategeríăkat- esak -a Solon timekratiája léptette életbe ; de
neﬁfeaete~ ez a hely .azért is, mert ellentétbe helyezkedik Arietotelea Holirıaá-ja II-(lik könyvének egyik ismert tételével,1) a
mely ekként hangzik: ti; Éăpzãeç én rãw *(~Jeıpíg.Lıo*a tot 1:G.w eüırõp.ıo'u 11:1-Ešonfzee Tccioaç, ín 'tõiv 1EEv'ı:E:aofnDI.ı.E6íp.~ıuıv mai í*;ED*;L-rríw mi
(rí i*ı:ou~1ı:é}.oef;} Tﬂc aaloupáuıqı; Iimıiöor; ; e mire már Böekh is azt
jegyezte meg, hogy a. uPolítﬂ':aı ez e helye ellentmond összes
többi forrăeainknnk, e mennyiben
miként Pluterehoenál ie
olvasható - Bolon timokraﬁıíjában nem e zengítıík képezték e
máeodik vagyonfok osztályát, hanem e hippeneök veıgyie lovegelı, Elı harmadik vagyonfok osztályában pedig nem e lovagok,
híppeueök, de e zengităk állottek; e mi már n dolog termeszetãbõl ie inkább érthető, miután több embernek volt ez.ıí.ntôvetö
fogeta, mint 8 hány teljesen fölezerelt harozi ıaıripát volt képes
-ee egyúttal. hozză.val.ı:'i fegjfveräetet kiállítani. Erdekes, mondom
ez a hely már ﬂzért Íﬂ; de rendkívül fontos, hogy ezen szöveg
-telj ee tökéletesen ellentmond ennek ie, a. mi Drekon politikai
ezerepléséte vonatkozólag Arietetelee Holutnei-ja II-ik könyvep.ë:*.* ELOÍ, T:olr.'rEíor. öl űnsıp.
ben B; olvasunk. ûpáaovreç 6ë vólıoı
20úo1 1:oô.c; vópouç ë{!~'qıı.Ev' .ifčıov 6' ev 'roíç vógoıç oăöév šorw É 1:L

-

`

1} Aﬁst. Palit. II, 12'ă".=i-, a M-. Eä. Susemihl.
'J Bñıekh Staatshaushalt der Atlııbneı' I, E0-L Jellemző, hegy Ke-nyon nem tesz semmiféle éazrevátalt- e pontra. n`éäve a maga jegy'] Áﬁıﬁiot. Palit. II,

:I2?iLa, ed. Suﬁﬁmihl.
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na wain; äﬁıov, nlijv ~2i zakeﬁúrqç Suit 'Eb rijç Cwëﬂõ 1.ı.š*;88oı;.
Vagyis uDra„konnak is vannak törvényei; ö egy már létező alkotmany alapján hozta ezen törvényeket ; semmi különös nem
foglaltatik ezen törvényekben, a mi említést érdemelne, ha
csak nem az az iszonytató ezigorusăg, a melylyel Drakon törvényei a bñntetteseket oly keménye rendelik megfenyíttetniu
Igy olvassuk ezt Aristoteles Ilolwcnwi-jãban; ime most előttünk
fekszik az egyiptomi papyrus görög szövege, a melyről -azt
mondják, hogy Aristoteles műve az athenei állam alkotmányaról - fAth1vaEı»v uekıceía, - ebben meg Drakon úgy szerepel
mint egy nagyfontoseagú alkotmányhozó, mint egy oly államférﬁ, a ki már tulajdon maga, a. saját kezdeményezéséböl létrehozta nem csak azon timokratikua szervezetet, a melyet eddig
kizárólag Solonnak tulajdonítottak, de a ki oly mélyreható
részletezéssel is rendelkezett az államintézmenyek fölépitéseben, mint a hogy Solonról egyetlenegy kútfö sem állít ja. Vajj on
hogy magyarázzuk tehát ki ezen kirívó ellenmondásokat? Ha a
*rpícoo céloz ezókat zár jel közé teszi is Sosemihl a Holncıxá szövegében mint gyanúeakat, ezáltal még nincs helyreázllítva az
összhang a két szöveg közt. tekintettel a. hippeusök és zeugiták
vegyonfoki sorrendjere; de ha helyre lenne is állítva ebben az
egy tekintetben, a minthogy nincs: még ez esetben is megmersdna a megdöbbentő ellentét Drakon ăllsmférﬁûi működését
illetőleg a két szövegben. Tehát azt higyük-e, hogy Aristoteles
akkor, midőn s ﬂolıtıxá-t irtó még nem volt kellöleg tájékozva
Atlıen alkotmány-történelmének fönforgó mozzanatai felől és
csak késöbb, midőn ezen Íztäızvaímv ırokıssia-t i r t , szerzet mS.gának kellő tudomány a Solon-fele timokrstia. szervezet felől I*
Avagy azt tartsuk-e, hogy 8 llolwrıxá II-ik könyvének illető
helye, nemcsak a. -:pú-ı:ou rákos; szavakra vonatkozólag, de s
mage teljes egészében óvatlan kezektöl szăacıusszõ későbbi interpoletio 'P Avagy végre azt gondoljuk, hogy ezen Britísh-Mııseı:ımféle pspynıs szöveget nem is Aristoteles ióta, hanem egészen
más valaki, a ki jobban hozzáférhetett Athenében a Metroonlıoz
és ennek alkotmány-történelmi kútföihez mint a. metoik AristOteles, és a ki ennélfogva jobban i értesül Drsılıon viselt dolgairôl mint a Hokırıxoi világhírű szerzője?
Mind a három eset lehetséges; sőt lehetséges- még egy
L

u
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ııegedik is, az t. i, hogy ez az egész kézirat, a melyet a. British
Museum érdemes tisztviselői Aristoteles vagy valamely Iımiıs korai
peripntetíkus művének hirdetnek, jóval későbbi, ha nem egészen
modern koholmıíny. És legalább, ha valaki ez utóbbi állitaná,
-nem tudnám neki az ellenkező bebízonyítani; de azt hiszem
Mr. Kenyou sem. A papyı-us h á t r a írt Veepasian korabeli
szár adó jegyzetkék még nem teszik e fõlfedezéet csalhatatlsnná.
Legyen bárhogy, két dolog bizonyos; elöször az, hogy ha koholmány, úgy nagyon ügyes volt reálphilologiai ismereteinek
értékesitéeében; és másodszor hogy ha, - a mi nem lehetetlen
ugyan, de nem is valami nagyon valószínű, egis maga
Ariatoteles a. szerzője ezen papyrnsról leolvasott görög szövegnek, hát akkor éppen nincs igazuk a legtekintelyesebb nemet
philologoknak, a kik az 'H3~ızâı egy kifejezeséhe a o-)~z°q-ﬂıávas :colU*rsíaı-ba kapaszkodnak, mert akkor nem is írhstta Aristeteles Eı.
Ünlırıxá elött az Ö 158 államalkotmányát ismertető gyüjteményes munkáját, a melyek állítólag részét tenné ez az 'Mi-uqveíwv
zolıreia, hanem csakis a llolzrıxá után irhatta ez utóbbi ; és
ugyan nemcsak azért, mert ezen szövegben le jön Arístoteles.
illetőleg a szöveg szerzője egész Kr. e. 320-ig, holott a llo).ı-:rai
ily késő korbeli eseményekre már nem terjeszkedik kí, de és
leginkább azért, mert lehetetlen, hogy Aríetoteles, még ha már
előzetesen ismert volna mind azt az atheneí alkotmıinytörtenelemhől, a mi ezen szövegben földolgoz, mégis akkep irtó
volna meg a maga llolztıxi-jának Athenére vonatkozó helyet,
mint a hogy ő azokat tényleg megírta. Nagyobb dicsőséget vetne
ugyan Arístotelesre mint állambõlcseszre, még inkább pedig
mint politikai gondolkodóra, ha ő csakugyan csakis azután fogott
volna hozzá. az Ö Holwnxá-jának megirásához, miután már
összegyiijtõtte az összes hellén és egyéb több államok alkotmánytörténelmi és tényleges alkotmánypolitikaí rajzait, mint
megforditva : de ha be is ismerjük ezt, még sem csatlakozhatnak
azokhoz, kik merőben a baınıﬂst kegyeletéböl indulva ki, Szemet
hûnynak az irodalomtörténeti tények elött, csakhogy Arietoteles
dicsőséget fokozhaasák.
Ezzel azonban a merőben ellentétes értesűlések dualiemnsa
a két munka közt korántsines még kimerítve a British Museum
szövegében. Az ülésben meg nem jelenö buleuták megbireıígo-
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Iãeãzrol szõlö mondˇst utáN

szú van -ott az Areiopagröl.:

-Fi âš [50011] *Fi ëã äpsíon záfonıpñlazč

ív

.1ı:.ãw vöpnıv mi 6r.evıjp(e:
-rá): ıšpxă; ãınef; ıınııñt vnülš vú1ı;o.oı; äpxeıoıv. ãčfpı ëš zíiı šﬁı.ıcnn.1ı.év4p
1:pö(: :ijv Für) °Áps'n1:a1terı;(o'ıv) Boulñv Eiaevffêlãu~~w -ılıfıoıpalvevvı
ap* öv ăömeívaı. võgıov. uıkzáreiopag taNãessöre volt a törvényeknek é~~` srrn szorította a tisztviaelöket, 11082? at törvények értel-

.ıeben intezzek el 8 kormányzati ügyeket. Szabad volt íöljelentést tenni az Aı'eí.opa.lg tanácsăzhOz
~; ín ãllampolgázm-ak, a.ki
m agát eertve érezte valamely hivatalos közeg- (vagy bárki más?)

által, de föl kellett tüntetnie a. följelenté~ttevönek, hogy melyik
törvény vél megezegettnek ezen 'cselekmény által, afmdy az
õ- személyére. nézve s.érelme8. voltıı.
Ez is fontos; sem a Hermann -észﬁehönıann, sem 8 philÍppí
és Lange elınëletei az Areiopng keletkezë~~éröl nem tüntették
fül eddigelé a Solon elötti Areíopagot ily hevezetes hatalomkörben ; bármennyire szellemes iS volt, e mi különösen Phi.lippi az ephetãk jogszolgáltatãs-i müködéséböl s Bolen elötti
Areopag ezerkezetére răolvnshzatní vélt, a~~t senki nem is sejtette,
hogy az âllambirõ-ság alkotmanyj ogi magas tisztít erreaz ősrégi
testületre nem Solon ruházta rá., hanem már évtízedekkel azelőtt
Draken. Arietoteles erröl még semmi sem -tı.ıı:l 8. Holızııá-ban,
hanem csak annyítmond, hegy: ëoıtıe üê 2ó).m'.ı šﬁıızivoı 1.'.šv ăııápI~ ver: ırpózepov eü amralñeaı, a hol az eü ııazntlxüoeıır. .semmi .esetre
sem jelentheti azt, hogy az Areiopagot melghıı.gyta a Dralšon
által rﬁruházott állambirói hatalom këréhen is, hanem csak
annyit jelent, hogy Solon nem törölte el- az Axeíopegintézmênyét, melyet már mint .korü.bl3i'ičlö'kläö1öröklöttet késZen talšlt. ~J
Nagyon sok ily ellentét mutatko ik a két munka szövegélıen, a minthogy ez ki fog deríilni a köretkezökböl is.
Maga a szöveg elsö, vagyis alkOtınoıinytörtânelmi
eh
tizenegy. phaaieăt különbözteti meg aa atheııeí alkotmány 'féljlöõéeének. Nevezetes azon 4=1-dik (Kenyon-fele) fejezet, a ınedyben a. ezöve8 ~zerzöje következöleg pillant vissza; ezen 11
phat-ıiara: ap ám I.ı..š'v 16:9 (zíw p.e1:a[§oliíw} ë-Tévsto (tl) acczblotıxelã
'cıíw šlš &rﬂxfı; "'lmvor.; azt zűw .per-' afızeü .oeveıatoelwonr öt: -(ip
J

1

i; Philippi, 'Dór

Amaaapgg ni 6-ie- Ephatan. I. íﬁ.
1!?36-ﬂ8.

*a Hiúz. -Palit. H.
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ırpıíıtnv el: :1i'Ec; 'Eézﬁızapacz auvavspﬁﬂqcav cpokëtz; ami *uoiıç cpuiıoﬁšauı-

kai; ııwráscıgaav. ösu'ıăpa õš :cal ırpıiırq Ească mű-ra: (ë:E}é;(oDaa nohısíoıç ﬁáčıcñ êızi Üqõãuı: ~{E~ıcı.l.1.év-q., pıxpbv :taps-püaívouoa filc ﬁhﬁatlııñç. pstă õâ wűrqv šnl âpáauv-'ruçz Š9 af, ami uópouç ăvéfpwzıau
ırptíıcnv. 'cpírq 61 fú gıeră 'cﬂv arácw 'Ft šırl Eólmvo: GYHF' 'fi-: ăpzﬂ 611pmpatíaç í`;ãve':o. *rsráp-rq 5* 15i šﬁi II Laıcırpaitou rupawviz. Tté[:.r*cı1
WC
B' ~ﬁ p.e:č: ( t v ) 'cıíw fzupaiwuw xnıraikuaıv T; KĂEııačlfávouc, 3T1p.o*ı:uuurépa rí: 2ó).<0v'o`„*;. šıcrı] ô' í] gıeră 1:61 Mvgõncá, -:ﬁç šš Íäpsíou 1toEI;0D
Bank-qç šırıauroóaıqc. šﬁõõpnq öš 'x.:ı'I pa-ró: caúrıqv -lív `Ap:sreEëí-.qç I.ı.š'ı
űııšëeçčeıı, °Ecp:ákı:lı1=;

6` ëıracéksaav xacalûcaç

rí]-'J

'Apso::a1Erw Bun-

év Í; Erlsíara oııvéﬁq

ırfjﬁı ızókw ãlâı 'coüç ã*ql.ı.ac~;mToü; šqıoıpıai*few öıâ: :ív :ﬁc ömlázmç âpzﬁv. õTõolﬁ S' (`ﬁ~} :âw 1a~.:pcnf.n.sluı~ı xaıatazauıç, ami p.Etă: taıúrqv ëvárq ôš (5)lqp.oxpa1:ía ırálw. ëëıfzirq õ* ü
fcõıv -cpıáııwıraa un -É *EEW öšxaı -wpawiç. šväeıuic-q ô' 11 zıeză Tﬁv
ăırčı <I>u)~.'r]ç ami én ﬂsıpuušuı; aăüoãov, ăzp' 'Póc §:w;á'{šv~q-:DEL gıézps
f i ; .vív ăsi 1:pucaT:üz0:IL,Gaivoucıaı rqız :r}.T';&eı. 'ripı ščouaíaw. ăınaivrıuv
-fâıp añtb; ﬂfıtöv neıraí-qıcev Ő *8ﬂEL°= ıaûpıov ıf.l:ıI öıoıxsíı-EE: (PT,*z°iﬁıL===ı==Lv ad itaiwnt öıxaarqpíuıç, év of; á 6i1p.6:; š'*:':w Õ 1-tparıšıv.
-:ad Táp a[í:)'í1ç Boulfg; xpíaaıç sí; rčw ãﬁpoy šlkvilúčl-acw.
:Az első nagy átalakulás. (p.s*:a13okﬁ] Ion uralkodásável követkozott be, e midőn is az Ö emberi létrehoztákaeynoikiemost.
Ekkor sorákozták bele ugyanis (az s.theııeiek} E. négy pbvlébe,
és ekkor állították föl a törz~ fönököket vagyis çDl.o[5aOt.).eûc-öket.
A második állaı:nrend Theeeıısszel következett be, a midőn az
alkotmány már egy ki~~sé kezdet elhajlani ﬂı királyságtöl. Ezután
'az Drákon-féle átalakulás következett bú; akkor írták össze első
ízben a törvényeket; a harmadik átalakulás e zendiilés után
volt a 801011 idejében, és ezzel kezdődik a demokretiz. Negyedik
lii-.ı,

átalakulás volt a. Pieis-tretos tyrannise. Az ötödik átalakulás e.
:tyrannok előzetese után Kleiethenesszel következett be, meg
pedig 8. Solonénál nepiesebb irányzettal. A hatodik átalakuláet
az áıeiopeg tanácsának fönhátôsâge jelzi e- peres. háborúk után.
A hetedik átálakulásnek Aríeteidee tört tat és Ephiáltes fejezte
he, megdíäııtven az Areíopag táuáesánek hetolomkörét, tehát
oly időben, ıNidőn 8- deıııágogok s. tengeri uralom folytán nagyon
sok baj okoztak ez áll-aron-ek. A nyoleZádik átalakulás a Nég-ezáıákunálmának létrejötte volt ;. ezután ismét demokretie. kö-

vetkezett; ez volt-a kilenezed-ik Ételek-ñláe. A tizedik átalakulás

24
24
a hamıinez tyrannoenak és a tíımek a. tymaınnisa jelzi. A tizene

egyedik átalakulás pedig végre akkor következett be, a midőn (8
menekültek) Phyléböl és a Peiıaieusböl bevonúltak (a városba) ésez tart még mindig a jelen pillanatig. folyton ezaporítván azon
szabadságot, a melyet e tömeg (zlcqﬁoç) élvez. A nép ugyanis
úr rá tette saját m agát minden tekintetben, eouveraíne hatalmat(xópıov) gyakorolván az összes államiigyek fölött, néphatãrzatok
által (psephismák) igazgatván az államot és esküdtszékek által
gyakorolván nyomást a. kormányzatra, esküdtszékek által, a
melyekben csak az történhetik, a mit a nép akar. Még azon
ítélkezéet is, melyet eddig a tanács gyakorol, már most a
nép - õigzıoç - gyakorolja.ıı
gy hangzik a British Museum papyrus-szövegének azon
fejezete, a melyben annak szerzője vieszapillantáet vet, mielött
a. második részre, az atheneí tieztviselökre attérne, az athenei
államnak egész alkotmánytörténelmére. E fejezet szövege nem
tökéletes, belsö ellenmondás és zavaros fordulat van benne, a
melyek közöl az utóbbit az okozhatta, hogy a kézirat második
máeolója eppen ezen feje z t folyamán adta át Kenyonék tanuságtétele szerint a harmadik máeolónak az irlát és ugyanezen szavaknál oovéﬁq 'rﬁv Tróltw. Bármennyire zavaros is azonban e fordulat
ív Í; aleicra oıwéfšvg *rip uólw õıă roõç õ1rz;.La7o.ı7oûr; ăp.aoráveL~ı öıă
'ırigv 'tﬁç dalát:-qç ăp)(lí]lı - mégis meglehet egész könnyen éteri
azt, a mi monda fi akar: akkêp akar ja ugyanie jellemezni az
Ephialtes reformjai által nagyon megeröaödött demokratiát,
hogy olybá tüntet föl e persa háborúkban aratott győzelmek
folytán létrejött tengeri hatalmát az athenei államnak, mintha
csakis abból keletkeztek volna abban az időben ezen allam
baja, hogy a demagogok fõlhaaználták ezen tengeri uraloınnnalı
következményeit még tulajdon hazájok érdekei ellenére iz.
Nehezebb eligazodni azon benső ellenmondáe fölött, a mely e»
helyütt foglaltatik: õeurépa ôš ami 1ı:pm'ı:lq gıetă würa šãéxouoa
ırolırečaç táčıc; ~íi štrl Oqoémç
és azután peză ôš tó*ı:TIv 'íz êizl
Apázovfcoç
és azután mégis :pú-ırq af, p.e*ı:âı ^n*Iv otáow 'íz šai 26mintha a Drakon által létrehozott reformok nem is.
luwoc,
jeleznének önmagukban külön âtalakűlăei korszakot, hanem

_

-

ily korszakoe jelleggel caakia a Theseue ée a Solon reformjai
bírtak volna. A mit Kenyon a iegyzaben mond, hogy t. i. atlıe
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enum'eratien` of the eleven p.s'f:a[3o}.a{ begins here, the constitutíen off Jon being taken as the original establishment a d no a
psraﬁokﬁıl) teljességgel nem old ja meg a nehézséget: mert az
Joó alkotmıinyát maga a szöveg 'zrpnı":T] xaváotaoı:-nak nevez, a.
mi az Joó elötti intézményekhöz képest mindenesetre nagy átslekulás volt. Ezt éezrevette valamelyik korábbi értelmes és
tenúlt másoló ie, és ezért szúrta közbe e õeeeépa út után e szóka :
:Sal Tzpárrq IJ.et5ı vaüra. Nagyon emlékeztet ez azon elűszıímlálãsi
következetleneégekre, e melyek e llolzırlzá azon fejzeteibsn foglaltatnak, e hol Aríeteteles e 'âıwoxpectieı-nak majd négy majd öt
alakját
eiôoc; -- látszik eonstatıílni akar fi, a mint ezt «Kılit~ü:
dór Staatvjbıwıen dús .írístofelesu czímü müvemben bővebben ki-

-

fejtettemﬁ)

No de hagyjuk a szövegkritikát; nincs meg itt ennek az
i d e j ; jelenleg csakis e szöveg politikai tartalmának főbb mozzanatairól akarok beezámolní.
Vizsgáljnk hát egy kissé közelebbről a British Museum
szövegének alkotmıínytOrténolmi epochıiit. J ont, mint a négy
phyle slapítóját számos forrás emleget; nem csak s lexikogrsphok, de Plntsrehos, süt még az eleselnıjű kritikus Sirsbon
ís.8]. Ámde a on~zomıolJ.ó(;-t, a Eızö ıılkotmánytörténelmi értelmeben nem tnlajdonitotts még eddig senki másnak mint Theseuenak. Thtıkydides így szól a maga II-ik könyvében: šfceiõıq ôë
Bnoeiıc šﬁaolksuoa, Tsvópevoc gısrãı Toü čuvuoü mi ãuvaröç 'zá *ce
äkla õıeıóozıuqoe few zıíıpow 'na xarcxlóooc 'c(íıv ä}.).eıv ırókswv rács
Boolsnrqpıa na rá; ăpxes šç rhv vív Ttólw oűoav, ív ,fšotılefırigpiov
äniroõsíâaç 'Kai npofavsíov, ãuvqıxıoe Troivraç n i vs;ıop.á~ıou; tó:
aûtﬁıv êıáorouç 5ˇmep a d :cpčı *roû `ﬁ~.*d*;xaos n1q :rólam wúrq zpñoﬁaı, 92 ciırroiv-:cow '}15lq čovreloúwww í*; aürﬁv 1.ı.E*l'oEl'q ysvonšvq :rapeõóčh] ûırb Ehqoém; Tai; ë1:su:a.*) Ha tehát ez az egyiptomi papy-

rus görög szövege többet tud 8. synoikismos valódi keletkezési
*) Kenyon, 105. 1. Notes.
'J Eisenaoh Bacmaister 1890.
*I Strab. Goograph. 383. Plut. Sol. 93. Haoonl. e. Hammarstrond,
Attíkaa Urverfass. és Haase, Dia athen. Stammverf. 79. Kutorga [La
tribu p. 65.) azt hiszi, hogy az attikai megiıódított onok készen hozták
ıLınag1Eıkka1 a 4- phylét-.
') Thucyıi. Da Bollo Peloponn. II, 15: hal. e. Plutarch. vit. Thos.
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körülményeiröl mint meg Thulsydičes, a ki közel száz ewd
régibb forrás Arietoteleenél, akkor annak a szerzője eealnuıgyan
nagyon alapos tanûlmšnyozója lehetett a Metroon kineeeinek.
Hsrpokration, a IV. században Kt. u. használja ugyan e kifejezést zeúroo (már t. ~i. *lu)'1O(;) -făp oiaríleaweç -:tv iârcıxﬁv, én azt
teszi hozzá, hogy őı; °*r>ıcro-Dékq: qrqcıl, de uuvoıxıcpóc-t nem ernlít, sem nem mende, hogy és äpıererékqç cpıqei ív llöqvaimv :cokırečq ; és ha Herakleidee Pontíkoa azt monda is Jonrôl, hogy
envoızﬁoavreç aôroic, -- ez nem bizonyithet semmi, miutánﬂerakleides alkotmánygyüjteménye 1} köztudomásúlag nagyon kevés
hitel érdemel, leven Theophraatos ezen kortársa, Platon, Spensippos sőt állitólag Ari totelee tanítványa, mint már Gruppe ")
is kímutatta, nagyon csekély ezavahihetöségü ró, a ki mindenfélekép azon igyekezet, hogy mentül derekasabban fölültetheeee e mag olvasóit.
Theseus alkotmányát a British Museum szövege olybá tiinteti föl, mint a mely már bizonyos tekintetben némileg eltávolodott, vagy miként agát kifejezí, már némileg elhajlott volna a királyság államformăjától. Nem
I.ı.Lxpbv zapeyııkívouoa
mondhahınk ítéletet ezen nézet jogosultsăgának mérvei fölött,
miután a szöveg elbeszélés - miként már említém -- csak az
Epímenides-féle kifüstöléei szertertásnak megemlítéséved kezdődik és így nem fekszik előttünk a szöveg eleje, a mely Theesne alkotmãnyát részletesen ísmertethette.
A Dı-akon alkotmányãról már fönnebb szólottam, fölemlitván, hogy mi minden tulajdonít e British Museum papyrusanak görög szöveg Drakonnak azokból, e miket eddigi forráeaink nyomán a tudoınnány mind ezírleig. .óráig Bolon törvény-

--

24. 32; Diodor. IV, 61 ; Puaıııı. I, 92, 3; QS, 6; (Jin. Da Leg. II, 2, 5;
Valer. Maxim. V, 3, 3.
.
.

*J Illatălag az 6 tõredéka 11891 'âãıgvalımi ﬁolıtaiıç. Wıticıní MS. ;
hal. a. Rose, Fnaagnu. 6111 ed. 1886). Hal. G. Kanyon jegyııabéﬁ, 47. 1. .
"J L. Gzuppg, Dió Kosmíıehın Syatemé .dó Gı~i.échlen

-

-

ısõı. A »mil-

jobban volt őrtesﬁlw
úgy látszik
lagıııızıﬁ elméletek dalgñbın
Hımakldăeı mint az üıuehısonlító ılkotnıânyi:uıă'b.en, dó 8 páran .ııăp
auch is mutat ja. mannyíiv alıonﬁotfı a hítdä mindënfóle mosăs Wlftwýıtaﬂıëvel... L. ııFuzilııı'a .ol Geiılogiepl ättemptı nuñds bú ha Gtaakıä íM
~müvEmut~ Gbap. .ı.
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hozói, illetőleg alkotmânyhozói mükõdaének szokott tulaädoníteıoi. Dó hát miből állotte Solon reformja a British Museum
papyarneânsk görög szöveg szerint ?~
Az elsdôsodott szegények rabszolgaszerű függési viszonyít
a gazdagokhoz, vagyis lıitelezöíkhöz, a nyomott, mely ebből
keletkezett, és deezára Drakon politikai reforıznjainek és büntető törvényeinek, évtizedeken át egész Solon reformátor föllépéséig ssnyergatte. Attika szabad népességét, a British Museum szöveg is - némi különbséggel - csakúgy a d a el
mint eıíldigí forréesínk; árul õë r í : oúıp.a::w 'ﬂoaw âaõáptsvoı, ml
~í1 xépﬂ 6ı' ôILi7ew ív. Bílincsben senyvedtek az ö teeteik
monda egész emphasieeal
és néhány embere volt az egész
ország! A sokaság föllázad, a küzdelem évek hosszú során át
még egyre tart, utóvégre is a czivódó felek közınegegyezéssel
békéltetönek - ôıalûoıxtzﬁp - és archonnek választják Solont,
B költő, és rábizzák, hogy rendezze be az alkotmány új alspokon - *rıjv Tcolıcešav êfzérpsqzav aôrqı - Solon egyik volt a
legelsöknek, tekintve az Ö ékesszólıíeát és hírnevét, de vagyon
tekintetben és társadalmi állására nézve - -ni; Trpai-fpacı - a
középosztályuakhoz -- 'cáw zısoıíw - tartozott. Solon a zendülésért és az ebböl származó bajokért elejétől fogva mindvégig a

-

-

--

gazdagokat okozta
xai ölel; utal 'rﬂv airíow T713 otáoseıg őwein*can -mi; Trlouoioıç. Miután Solon kezébe kapta 8. legfőbb hatal-

-

mat, fölezabadította a népet
öﬁpxzv - úgy a jelenben mint a
jövőre
sí; tó p.él).ov - is: megszüntette az adósok testének
mílogbavételét, törvényeket alkotott, a melyek elrendelték a
xpsıíw âızoxaırâıç-t úgy a magán mint a közaclósokra nézve (azaz
a római jog nyelvén szólva, behozta a Novae tabulae-t), az úgynevezett oeıoázttaıa-t, vagyis teherkönnyitest. De Solon szövegének e közgazdasági és magénjogi reformjairól szóló helyet
más alkalommal veszem tárgyalás alá.: jelenleg csak az alkotmúnyjogiakm ezeritkozom.
Száz év re állapította meg elöre az általa. alkotott törvények érvényét és következöleg rendezte be az államezervezetet
{1:o).ı:aiav). Négy osztályba (rák) osztotta be az állampolgárság
vagyonfokait (up.-i;z.ı.a1:a.) a pentakosiomediıuanoaok, hippeuaök
és thetıtk osztályăba. A hivatalokat csak 8. pentakosiomedimnoknak, hippeueöknek és zeugităknak tartott fönn; tehát a

-
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kilenoz arehon, a kitıostirnokok (soil: ':ap.Eıı;) a poletšk, a tiZenegves oolleginm tagjai (oi ëvôeıçuı) és a kolakreták állását
az említett három első O~~ztălybeliek nyerhettäk el magfelelõleg
az õ saját vagyonfoku-knak (a. magasabb hivatal a gazdagaik
bak, az alantaSabbat a kevésbbé vagyonosak). A ﬂzzﬁsıızız esek
az êırıdcqoia-b'8n -és az eskiidtbíróElí.gok'h'an
ôr.'z'oEo1:r;piııDv - `
részeltette. A pentakosiomedimnosok adóját az tartozott ﬁzetNi,
a kinek saját birtokáböl legalább 500 mérő {p.á1:pov) termés
volt száraz (gabonanemű) és folyadékezerü (olaj, bor '?), a hippeusok adóját (E-rnuatöo) az, `a kinek 300 méröje volt, vagy mint
némelyek mondják, az a ki képes volt lovat tartani (ıbç ã'ëvıoi
(póc: :Dñç E1ı.l:rro':pof.pei'~.ı öuvapëvouc). A zeugiták
tó adóját (Cso~{{aLov)`
ﬁzették azok, a kiknek legalább 200 mérövel termett. A többiek
mind theták voltak, a kiknek semmi reszõk sem volt a hivata

-

10l!bl\ﬂ.ıı

«A hivatalok betöltésére nézve azt rendelt, hogy azok
sorshúzás útján töltessenek ugyan be, de csak azok sorából, a
kiket jel öltekiil e ezélra elöre megválesztottak a phylék. A kilencz arc fon 'állOniásăra mindegyik phyle 10.-10 jelöltet Yá?
lasztott, es ezek közöl aorsoiták ki azután a kilOncz -állomãara
a kilenczarohont. A honnan eredt a még mo is fõnnălló Ezokás, hogy még ma is minden phyle 10-et aoraol ki és 8.zutá.n
ezek közöl sorsolják ki babbal az azrchonokat. Bizonyitja. ezt a„
kincstárnokok
:aqıíaç
kiaorsoláaára vonatkozó törvény. a.
mely még ma. is fõnnáll és azt rendel, hogy a kincstıirnlokok a.

-

-

a pentakoaiomedimnosok közöl sorsoltaasanak ki.n (Tâıç 6'ăp)(čEG
šnoíﬂce xivqporcãıç šx ırpoııplrow (0)=8: (šııáajtq Tcpaxpíveı 1:(íw Kpolñv.

:rpoöapwsv 3's?.: ab; êwéa čpzovra: ëxán*ı:*q öéwı, ıoaıi toűfroog)
šıf.JL'ı]) poow õﬂ-ev šrı ôıapévsı rai; cpolmiç tb ñéjox xlvqpoăv ãxdoﬂıv.,
EE-c' šıf. roñnov ıf„oap.eûs{t.v). a'ıqp.EEov ã"5':L xkqpwıãıç šnoíqoav én -:ıíıv
*ı:ı1.ı.Tn.ı.ă1:ow 6 napi cűıv :upıûv vóp.o:; (Ír zpıãpnvoı §6ıa.*EE).o)üaı.v ÉN
ami vív' xeleúeı 1ăp akqpoüv 'coûc rupía; šx iıewáxõoıopsõipvmv.
Eólcıw *Lív ošv oäfmg švapoâátqoev trepl :öv šwéa ăpzõvçow. (Tehát
.tõı-„Enya alkutott aZ archdni hivztzıõkrõıq

Nagyon nevezetes, a mi a szövegben most szóról-szõra kõõ

+1

vatkeaik: 'tb *çăp ăpzaıiov Es* iipfeiıp xáfqı Bookjﬂ ăvaqndksoupávqz
-gót xpivaoa. :oıu'}'uû1:-i;v ' t v šiııcıﬁõsıov.
ãxágcq :ûw
(êıı:*

W

É'ıwovcčzv ûwı:áEa]ouı âwéoxsiãzev. vEajda„n,-

- mondja a szñﬁç -
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hajdan az Areiopag tanács minden egyes hivatalra évről-évre
saját maga adott mandatumot (ã.ﬁé<nE).).av) annak, a ki alkalmasnak talál az illető hivatalra, személyenként - zett'
afıtíqv -tiırtvázn előbb behatôlag vizsgalgató szemét mind azok
fölött, a. kiket fölhívott a jelentkezésrem Más szavakkal, volt
idö, midőn az Areíopag tanácsa saját maga nevezte ki az archonokat és egyéb tisztvieelőket - még pedig nem valami 66115118
alapján, hanem az illető egyéni alkalmas voltánál fogva. Igen,
de hát mikor volt ez alkotmányos állapot Athenében? Drakon
idejében, a szöveg szerint az önfölfegyverzésre képes állampolgárok választották már az archonokat: tehát az Areiopag
archon-kinevezési jog csak a Drakont megelőző időkben lehetett érvényben Athenében. Hogy a Theseus reformjai korában-e
vagy mikor? Erre a szöveg nem ad feleltet, miután - miként
már emlitém, a szöveg eleje csonka és az a mi megvan, az
Epimenides-féle kifüstöléssel kezdődik. Azután a szöveg így
folytatja: négy pbyle volt (Solon törvénylıozása szerint is) és
négy pbylobasilena. Minden pbylében volt három rpzrrúz; és
122 naukraria. Ezek él én a nankrarok állottak; tieztökhöz tartoztak a jövedelmi adó (eioçopăç) és a fölmeriilö kiadások ( m l
'cãıç 'âaTt(aivau;) Tăç -iwo1.Láva;.) «Az államtanácsot

-

floulcﬁ

-

400 tagból állította össze minden egyes phyléböl száz tag. Az
Areopagiták tanácsát pedig a törvény örévé - ~zozı.ogD'ı)„a×8Ev tette, a minthogy ezt a tisztet gyakorolta ez a tanács 'régebben
is, föliigyelöje leven a kormányzatnak minden tekintetben, különöaen pedig az le vén hivatása, hogy az állampolgárok legszümosabb és legfontosabb ügyeit figyelem mel kíserje, jogositva
le vén saját hatalmánál fogva felelösségre von ni és meghiintetní,
és fegyelem alatt tartani a vétkeseket; a birságokat biztonságba
helyezte az állam számára, de nem tartozott írásban indokol fi
az általa kiszabott biinteteeeket, a Solon törvényének rendelet
ezerint.') Azokra, a kik zendülés alkalmával egyik félnek sem
fogják pártjăt, törvényben mondotta ki az atimiát (állampolgár
*) lšenyon is beiameri, hogy itt a görög szöveg homályos; valószínüleg a másolók koze alatt romlott el annyira. Részemről, egybevetva a 3-dik fajzat analog lıelyével, azt az értelmet olvasom ki belőle
egyelőre, 8 melyet fönn ﬂı magyar szövegben kölök.
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beestelenaéget) és kizăzta õket- az állampolgár i jogok gyakori
lã.eã„bõl;ı HA legnépieeehb elemet aırö alkotınaányában az az hitrom moazanat. képezte: ~z adãsnk te~~tének íälezabaditáea a
hitelezök zãlOgjoga alól, a. jog biró elé frinni ló (közigazgatásilag,
azaz a. hivatalos- eljăráeeal okozott) eãrelmet és, a mi köztudat-

-

,ezerint leginkább erösíté meg -z. tömeget - zıﬁezzz
G fõııev-~
bezés jog az esküdtbirô~~ágokhoz
*Íz ek 'ce BııhorízpıOv]
šq:(soıç). Mert a nép
õfgpoç
eouveraine joggal gyakorolhatvan a maga sza-vazatjogát (az eeküdtbirôaágokhñn) uráválesz az egész államéletnek,
xűpıoç 1-ap .öv 5, ôﬂpo: fú; qıﬁçeu
xűpıoç 1'íve':aı -rqç fı:ol..r.-ı:eEa:
de különben is Nem le vén a törvények minden fölmerülhetö ügy re nézve kellöleg határozott
jogi él lel
oaçıãıc
meghozva, szükaégkép eontroversiűk-

-

-

-

--

-

-

nak - ăpgoıoﬁqtñceıc - kell fõlmerülniök és mind ezekben ie,
úgy a közjog
ııowãı
mint a magánjog ügyekben
zá

-

--

--

-

iãıa
maguknak a birõságoknak kell (a fölmerült eset alkalmából) dönteniök. Némelyek azt hiszik, hogy Bolon készaknrva
szerkesztette törvényeit egy kevéee~ homályosan, hogy mód ja
legyen azután az eeküdtbiróeăgoknak
a népnek
öiipzoc
ítélkeznie. De nem ãzll jogukben a. jelenleg . fõnnállô intézményekböl és szokãsokbôl akar fi következtet i 'Solonnak egy egészen más alkotmány - zelırela - alapjıíre helyezkedö törvényhozói intentiójãre (Boó}vqcı:v).ı Megjegyzem, hogy Plutarehos (c. 20.)lkörü]belül ugyanazt monda.
Solon
a szöveg szerint - törvényeinek meghozatele
után odahegyte Athent és távol hazájától tíz vig tartó~kodott
Egyiptomban Kenopos város tájékán. Eltávozását körülbelül.
szintúgy indokolja mint eddigi forráeeink, .[e. 11. feje~~et végén.)
Azután elbeszéli, hogy négy vig 801.011 tăvozta után még nem
bOmlott föl teljesen -a rend (ez állemienă) a városban, habár
voltak ie zavargãsok, de ez ötödik esztendőben bekövetkezett za
válság. Itt ezutáN megint nagyon zav-ar.o'~,. süt csonka. lesz a eaözveg; az egészből csak annyi érthető ki, hogy Damaaies-arehonná
vãlaaztatvátı
aipeüsl: - két vig és két hónapig maradt -hívata.lă.b"an, míg végre azutăn eröhatalommal lett -azrehoneágútôl
dmozdítva. :Ekkor a folytonos lázongáe miatt amaz határozták
el' ırınngﬂkat az atheneiek, hogy tíz atehont váltuszezaneli, .öt öt
az
közöl, lıcmlitttnföldbírttikeﬁnk (llãﬁzgy íÖld~uı~ü'vëlﬁlt}.

-

-

-

'J'

.ı.

-

-
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közöl és kettő az iparosok kõzõı.*) És ezek - tízen - azutáN
a Damasia8~arohon8á„gára következö esztendőben archonkodtak. »
A -görög szövegben ez a negyfontoseágú, ránk nézve
tekintve
eddigi forrásainkat - merőben új és egészen váratlan alkotmánytörtónelmí tudósítás így hangzik: Í r ' ëõočsûı) aôrotç 5ui:

_

:Ö ctaoıášezv

äpzovraf;

šlésﬁ-ar

öéxa, Tcšvre [Lív

sûtrarpıõúw,

rpsí; ôš &(1p)olxu>v, õúo öê 8~qp.ıoDp~;6ıv, mi oõtoı :öv p.E':ă Aana
oíow (í)pčfl(\' ë)vıaoróv. õ3(orE) 'õﬂlov ön p.e*;lct^qv eizev õúvazıw Ő
äpxûlll.

Ismetlem, ez 8. tudósítás egészen varatlanúl jön és nem kevésbbé egészen új mint a mennyire mélyreható. Kitünik ebböl,
hogy Bolon az enpatridák pártját eppen nem semmieitette meg
meg az Ö seísachtheiája által, de kitünik belőle az ie. hogy a
timokratikus szervezet, melyet e szöveg szerint már Drakon
rakott le alkotmanyjogi alapul, és a melyet azután Solon egész
következetességgel vitt keresztül a hivatalok betöltéeének kerdeeeben; hogy mondom, ez a timokratikus szervezet egy átalán nem
volt képes még egy magában v éget vetni sem a hagyományos
fölfogásnak, sem azok politikai befolyásának, a kik mint eupatridák ezen hagyományos felfogás gyakorlati érvenyeeitésében
továbbra is érdekelve voltak. Igy, ezen előzmények után azután
még inkább érthető Peisietratosnak a jogegyenlöség e tyrannosi
ûttöröjének föliilkerekedéee mint eddigi iorrásaínkból. A szöveg
Peisietratoe hatalomrajutását következöleg vezet be: ıFolytou
tartott a pártoskodãs az archoneág miatt. Azok, a kik eddig
szegények voltak és most Solon törvényhozása folytán egyszerre

J A berlin töredékben, mely a föutebbí helynek megfelel, ščtzoızoı
áll Eıiygoızaı helyett. Ez utóbbi annyi jelent mint yuuglápoc. Dionysios
Helikarnasaosból azt monda (Rom. Antíq. II, 8), hogy äyçoıxoç-ol: alatt
mindazon atlıeneiek értendök, a kik nem voltak eupatrídák; H88,ı;ı-Iıíos
a Jüﬁlﬂgﬁıı leıikonában pedig ezt a magyarázatot ada (v. ãypoıõzaz) :
út
Eiypoızoı, el yëvoç 'zl-9ﬁlrqoıv, oi ävtıõıscfëlkovto rcpbç eb; Eõnaíõıç'
1b 'rűw Yﬁwãvõv. na Tplrov tó tıfıv öıqzııoupycfıv. Ezt az egész jegyzetet Kenyontól vettem át (35. l.), a ki ebben az esetben elég ügyesen és kellő
mogengedem, nagy fáradeza„kevetottaá.ggıl oommentálje az általa
a mit különben meglelıetõeen nagyazámıﬁ
Eággııl leolvasott szöveget,

az,

-

-

valamennyi jegyzetéről ugyancsak nem lehet ily általánoaeágban el~
elmondeani.
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azok, .at kik
hivotalh65 jíıtottﬂılt.,szintúgy tltrﬁlıuoﬁtle-n]§edtek').
nehezteltek az -alkolnMıăn}T'eíorm-ze E ~-on nagy vıiltozˇús miatt, .a
melyet ez létrehozott; ismét más ok meg azért, mert eeıtﬁﬂﬂëﬁ
közt az elsöbbeégért versenyeztek- wgûtovızta-v és nem (p.Lloveızi»:w
'áll 8ı szövegben, ez utóbbi egyszërﬁleg *Bzívõclãsi viezketeget
jeleNtene. Három párt - ozelosu;
volt ;-. -a. tengernıeliëkiek
párta - zapeıliuıv
s melyek vezére Megaklos Alkmeon ﬁe
volt; ez a párt volt leginkább. azon, hogy a középosztály ııralmát. biztosító alkotmány .-- 'Eﬁv p.éoT;v ırolıtsíav - érvényeeííljñn ;

-

-

a második párt, a mezöségiek pártia- Treãwııãıv - oligarohiára
törekedett; vezérök Lykurgoa volt; .a harmadik párt volt a
hegylakOk - ãwoıpfow -párta, ennek az él én .Peisiﬁtrstos állott
és mint a legnépieeebb irány eläharezosa - 8-qpzocızıbıaıoc sivoıı
õOzõw - volt ismeretes; Ezen párthoz csatlakoztak még azután
azok ie, a kiknek ez eçlôseáguk esek imént töërlesztetett,különben

pedig szegények voltak, valamint azok ie, -a kiknek a nemzetségfăja
nem volt reNdben és- így attól tartottak, hogy -el fogak veszter
állampolgár jogaikat, ha az eupatrida nemesség ııralma íogna
ieznét vieszaıillíttatní. Jele annak, hogy nem volt alaptalan az
eggodalmuk, az a. határozat, a melyet a. tyraonok. alkOtmányanak, illetőleg uralmának mogszünte után hoztak, és a mely
hangzott, hogy nem helyes, ha sokan részesülnek az államkormany-zat gyakorlásaban. ffcpeoeaeaósgı-qvre ãš 'ıoúroıç o? re
&<pI'ı;1}p*q1.ı.švo: rá: zpéa ősi zﬁv âı:op(l}ow, azt of rqı -féiıel I1:21 ıwıﬂ-apoll
öıă :ige cpâﬁov' o~qp.E'Eov õ', čl1:ı. I.ı.e*:ãı :ip topıiweıe ıtatelorotoıv šıroi-qoae
õıwlnqcpıolıöv' őıç aelltûu aoıvoávreıu fi: zolıreiaç eü apooﬂaov.)

Kenyon ezt a helyet félre ért; igen mert nem jut eszébe, hogy
enNek a színak zaráoıaoıç nemcsak as az értelme van, hogy
megállapítás, beiktatás, de azt i~ jelent, hogy állapot, nevezetesen államjogi állapot
u. m. ıWrcáoraoıç ırólwoç Herodotnűl
(V. W), ırolıreíaç Platonnál (L`egg.VII.I. 832, d. ;) nálam; (ugyancsak PlatOnnálz (Rep. IV, ~426. o; Ken. H-ellen.. II. 3. 17.) így

-

='.= Iíenyon másként értelmezi, illetűleg- fordítja' cat at helyet-, de E
szöveg zavaros volta. magangačli -annak oly ërteleMﬁﬁlı vételét 58! *ııiiht
a hogy én azt ărtalıhbzhëtuã văltãm. Utó.vágı*a iz 1<>~giızz.ibb, ızı nem úgy
ëı'-telıuaatwﬁk, mint Kanyan, de az utübiii tatazatűsﬁbb és egyszarüíbbl
azt meaihin, hogy néına1yak- szűrt n ugäalankadläk mert :E rafncrm."
nalűk -pőııabdi vas:iäeašget akõlıaöiiﬁxa 1E==ˇ=1'1* šﬁoınﬁmš folybšçn.
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monda. ezt is zaráoraeıç fﬁaıíaç Hypereicles attikai SzónOk Stobaiosnıíl (74-, 33), midőn bizonyára nem az ifjúság megállapítása,
de az ifjúsági állapot forog elméjében. Az orvosi írók sem a fölavatás, beköszöntés, behelyezée vagy beiktatás fogalmat kötik
-össze e szóval xaráerafııç, de egy tényleges (kőrtani) állapotát.
Hogy pedig itt csakugyan nem a behelyezést, beiktatás jelent
a xaretarasıç, de a készen levő, már egyideíg fönnállott tényleges
állapotot- az kiderül, ha meggondoljuk, hogy e szavak p.s1:ă 1:1*;v
*rupávvuw xaráoraow semmi esetre sem nyerhetnéııek történelmi
beigazoláet a ıbehelyzésw értelmében. Mert hisz maga a szóban
forgó szöveg sem állít ja sehol, hogy Peieietratost és ﬁait egyezerre helyezték volna be 'cópawvoç-okııl, és így a fönnebbi szavak
csakis a tyrannok ural na alatti állapulmık megszűnte utáni
időpontra vonatkozhatnakﬁ) Peisistratoe hatalomra jutását a
szöveg ekként beszél el: Nagyon népszerű ember lévén Peieistratos, mint a ki a Megaraiuk elleni háborúban dicsőséget is
ezerzett a nevének, sebeket ejtett saját magán, és azt mondván
a népnek, hogy azokat az ellenpart emberei ejtették rajta, rá.beszélte a népet, hogy teetörséget engedélyezzen számára. ArieT'«6>1*'ﬁ*.
tion (Plutarchosnal Ariston) tette az índitvanyt
Magához vette tehát az engedélyezett fegyvereseket
tulajdonkep buzoganyosokat, w.opov~q';ópooq - és elfoglalt az akropolíst,
êfravacráç 'tqlı ãı1p.(X> - 352 évvel Solon
follazadván a nép ellen
törvényhozása után, Komeae archonsága idejében!) Solon fölszólalt Aristion inditványa elleN. Azt mondott, hogy ö okosabb
mint azok, a kik nem veszik ész re, hogy Peisietratos tyrannisra
vágyik; azoknál pedig bátrablı ö (már t. i. Solon), a kik tudják

--

f

--

O

4 I

-

1) Kenyoıı p. 36. ezt monda.: they showed hat they were oligıırelıíe in aympatlıiea by the resolution which Ariatotle (I) records in
the next eentenee, the pont of which is to prove hat the eupporterzı
of Píaístratos were not all democratic in their viewe. Ez merőben
téves magyarázat; legfölebb úgy lehet re éteri, hogy a nép önmaga
mondott le jogainak gyakorlásáról egyetlen egyek ( t. i. Peiaistratosuak,
de nem holmı oligarohiának) a javára; mondom így is lehet re éteri
ezt e. helyet, de csak akkor, ha nem Tupãwvwv állna. ott D. szövegben, de
Tupãıwou.

*) Itt egy kis ch-onologíni tévedés látszik fónfoı-ogni Kenyon
szerint. Ezen káı-ăésben korai lenne mármost állás foglalni.
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ugyan Beisietratoe szándékát, de azért mégis hallgatnak. BmW*
de mondott tehát Solon, de tettleg még sem lépet föl ellene ;
öt kiallitotta a kapu ja elé a fegyvereit, és azt mondá, hogy Ö
rí; ırarpíõı - azt, a mi tehetett, temár megtette a hazáért
gyenek tehát mí-r most más ok is valamit.ı1)
ızPisi81rai o8 (se) megragadta tehát a kormány, de azért
inkább államférﬁhoz illöleg intézte a közügyeket és nem úgy
mint egy tyrannos. (llıešorpaıroç öš Ăaﬁcbv tfpıl ăpzizv õııñxsı Tó:

-

ıcowă nohrıxıbç zıălduw 31 zapavvııcbç.) Az ö ural na még gyökeret sem verhetett és már is kíüzték öt a városból, Megaklea és
Lykurgos szövetkezvén egymással, a hatodik esztendőben a
tyrannie behozatal után, Hegeeiae archonsága idejében. Tizenkét év múlra Megakles Peisístratoehoz adta nő ül a leányát és
Ezután elbeezeli, Herovísszahozta öt dıpzaıxőıc; ami ánlüçu
dotra hivatkozván, azt a bizonyos történetkét, a mely annyira
jellemzi az ezen időezakbeli athenei népnek babonáe volát és
naiv könnyenlıi vőségét. A British Museum szövege szerint Megakles terjesztette azt a hír, hogy maga Pallas Athene fog ja
vieszavezetni Peisistratost Athenébe, és ö kereste Li azt a magas
termetű szép leányt, Phyét, ki azután felöltöztetett AtheNének
és odaállitott a kocsiba Peísistretos mellé. Herodot szerint ez
a szép leány a Paianíak demosúból származott, más ok szerint
pedig nem is volt athenei polgárnö, hanem thrák leány és mint
él te napjait Kekrops városá~
virágárusnö - otscpavóamhçﬁ)
ban. A szöveg szerint a. városbeliek porba omlottak e látvány
elött és hõdolattel fogadták a visszatéröt az isten fő kedvéért,
nem tudván hova lenni a nagy ámulattól. De nem sokáig maradt
Peísistratos a szöveg szerint most Athenében: nem akarvân
és tarlıváu a pártoktôl is,
cD'I';{veo.3~at
tenyleg egybekelni
újra kihuzôdott a városból. Tizenegy év múlva gazdagon és
egy zsoldos sereg él én jött vissza a Pangaios Vidékéröl, de Már
most erőhatalommal foglalt vissza. a legfõbb ursılnuat, fökép a
Thebaiak, továbbá tó Naxosí Lygdamis és az Eretriában kornsáınysó
lovagok -~ Errsrémv, és nem írmóﬁoroı - eegélyével. Pallenénélgyö-

--

-

--

-

1} Hal. e. Plutarch. Bolon O. 30.
*) L. Athen. Deípnoaoph. XBI, p. 609.
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zött ellenfeleinek hada. fölött és lefegyverezvén a népet*),
uralnıăt ıuošıt most ıillandóvá tette. A lefegyverzes kõvetkezöleg
történt volna. Fegyveres kivonnláat rendelt el, (mintha az ellenség ellen akarna vonul fi) azután hirtelen népgyűlés, azaz
.šaxlcqoia-t laıtott ugyanezen fölfegyverzett állampolgárokkal.
Szônoko]m` kezdet, a mi alatt az állampolgárok lerakták a fegyvereket, 6 beszélt, beszélt, de oly halk hangon, hogy senki sem
érette meg szavait, mind közelebb és közelebb vonultak hozzá.
az állampolgárok, és ott hagyták a fegyvereket: ekkor Písistratos elvezette öket egy oly helyre, a hol majd jobban meg fogják hallani az Ö szavait. Az állampolgárok követték öt ; ezalatt
pedig Peiaíatratos emberi fõlszedték a hátrahagyott fegyvereket és bezártăk Tlıeaeus közelfekvö hãzaiba. A mikor azután
az állampolgárok észrevették, hogy meg vannak fosztva fegyvereiktöl, Peisistratos egész egykedvűleg azt monda nekik, hogy
jól van jól, csak menjenek szép csende~~en haza és intézzék az Ö
magániigyeiket, ö majd elvégzi (helyettük) az összes közügyeket.

-

(léymv őz; oõ

zpﬁl

3>aıop.áız8ıv oÕIBŠ ıarvıfﬂfınsi-1, zšcll'

čﬁelöóvteç Šﬁl :ıíw iâíow, tãw ãš ıowıíw (aiıtıiı vív) 1.ı.E).11oe'JılJ*o: I.

ftaivwv.)
Peisístratos uralkoclãsăt következöleg jellemzi: Peísisiıatos.
bölcs mérseklettel és inkább államférﬁúi tııpintattııl kormányzott mint iyrannos módjára. A törvények betartăsában emberszerelõ lçıláwllpıonoç) volt, szelíden nyájas (::pá';) ; megbocsátott azoknak, kik ellene vetettek. Még kölcsön is adott a szegényeknek, hogy dolgozhassanak a sajãtjokbau, elannyira, hogy
azután folyton benne is voltak fóldmüvelő foglalkozásaikban.
Két okból tette Ö ezt: elöször, hogy ne tartózkodjanak a városban, hanem külön-külön mindenki szanaszét a vidéken, saját otthonâban tartózkodjék, és hogy azután meglehetős jôlétben taIâlvãn magukat a saját maguk magán munkakörében, ne hival-

kodjımak és ns avatkozaanak bele a köziigyek intaésébe. Ennek

.azután a~ lett az eredménye, hogy jobban le vén müvelve a.
föld, nagyobbak lettek a jövedelmek is. Ö pedig (és ez buzdította az ăllampolgárokat munkára) tizedet szedet az állampolgárok jövedelmeiböl, illetőleg termésebõl. (ăırb 'tãw 1ı.-[vo-

*D

L. Polyaen Strateg. I, 21, 2.

6
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--

-

were âñeeeq
pévıev Beıátqv). Ez értelemben s községekben
állított föl és s.ejá.t meg is gyakran ki6Esa.e~:6ıc
lıirıíkais
ment a vidékre, hogy fëlügyeletet gyskoroljon lšıtıoımoıtñıtı) és
hogy kibekitee az egymáeeal ezivakodóket, perlehedöket íteıäc

-

--

ôıacpaponévouçj nehogy bejöjenek a városba és elhsnysgoljıik a

maguk mezögszdsságáNı Egy ily kirándulás alkalmával történt
vele, hogy megazólitván egy fölclmiivest 8 Hymettos tájékán, a
nevezett
ăreléç
mint ez éppen E később adómenteenek
telkek egyiken fnszeggel feszitgette a ssiklákst, e földmíves
nem ismer-ven személyesen Peisietı-etest, ennek azt mondott,.
hogy azért kell neki ily keservesen dolgeznie, hogy Peieistretos
ınegkephasee a tizedet, vajhs. s bejnsk és jajnek is osztoznék Ö
e tizedréezebenl Peisiatretest kellemesen lep te meg ennek a
szegény embernek az öszintesége és munkaszeretete' ezzel jutalmazta meg tehát az Ő nzriltszivüségét, hogy fõlmentette minden adóﬁsetéetüﬂ) Nem is zaklstte Peisistı-etoe semmi tekinas 6 kormányzásăvsl ;
*ce nldjüoç
tetben sem e tömeget
mindig Kepes volt a békít fõntartani és csendben kitartnni.
Ezért gyakran hesonlitották Kronos korához az ö uralkodásának
éveit; csakis késöbb lett keményebb, még pedig jôvel keményebb a tgmetnnis (ápxñ, mintegy: régime) az Ü ﬁainnk pajkoesága Iíiﬁpëwcl miatt. Leginkább megnyerte e köztetseést az álted,
hogy Tıépíes volt az õ eeeltudatoe megevieeletében - tqı i}3~eı -

-

--

-

-

éS hogy szerette az embereket (ç>:).áw9pw::ov). Egyíltalıiben min-

dent a törvények Tendeleteínek megfelslöleg intézett el: magának
semmiféle előny nem kívánt a többi állampolgárok fölött
oűäsníav šwrcızı ırleovsâlow Btõoúç- és midőn egyszer gyilkosság;gel vădoltatván megidéztetett,személyesen j e lent meg az áreiopag
elött, hogy agát e j át mag védelmezze, e mit látva e fõljelentö,
(e vádaekodõ, 8 kinek följelentésére megidézıfe lőn), úgy megijedt,
hogy abba hagyta az egé8aldolgot.**) Ezért bírta m agát oly sokáig a tyranníeben föntertani, ee midőn ki is bukott belőle,
könnyen volt képes az urelmetvieszaezerezni. B intúgy kiváatıkoetak ez Ö ınrelınoa után ez elökelöbb müveltségüek-qfvmplpwı
közöl e legtöbben, mint e hogy ôhejtotta ezt e népies elemek

-

r

-

r

*) Hal. a. Zanub. Oent. IV, Pıov. TB.

H

Añstot. Polit. V, 12; Plut. HoL 31.

\
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túlnyomó többség. Amaeokat az ö tarealgáeaval nyerte meg.
emezeket pedig az altal, hogy segített 88 ö anyagi állapotukon ;
egyirânt nemes bánáamódban réazesítette a gazdagot meg R.
ezegényt is. Szelidek is voltak azok & törvények, a melyeket az
atheneiek a tyrannisra vonatkozólag ezen uralom megdölte után
alkottak. Mert csakis így hangzott ez a törvényök: Honi törvénye ősi jogon az atheneieknek ez: ha valaki fölkel, hogy tyrannisra jusson, vagy ha valaki aegédkezet nyujt a tyrannísııak,
beostelen legyen Ö maga meg a nemzetisége is: tláogıwı toiõe

`.*1ı*l*qvaí(wv ëot!)

ttoivpıoc, sáv T:Lv[e»;) 'copowvsív š::av:cı1:ıTı{~.ı)T:o.ı (ﬁ1
šnl topoıwiâı rv.(ç) oo7°ıca~1Lo1IÍ] rip rrıpoıwčãa, ãE~::p.o(v eI~ı)0ıL &'}1:äv zeti
vávoç.
Peisietratos Phíloneue areiıonsága évében hal el ; ﬁaí kü-

zöl Hippiae született államférﬁ és meggondolt ember volt, okosan vitte az államkormányzatot
ëpçpcov ërrsotoíret :ﬁç ăpzñc.
Hipparohos gyermekes és szerelmes természetű volt, de nagyon
ö tárealkodott leginkább
szerette az irodalmat - zpılaópnoooc;
Anakreonnal, Simonideeısel és egy eb költökkel
ami :oüç älzloo;
Troı-qroic. - De volt Peieistratosnak második feleségétől, egy
argoeí nötől, Tímonaesától is kút ﬁa, Sophon és Hegeeitratos, a
kinek e mellékneve volt Thettaloe. (Tehát most már értük,
honnét vette Peisietratos azon argosí katonákat, a kik a Pallene
melletti ütközetben az Ö oldal mellett harezoltak az athenei
nép hadereje ellen ; nem kevesebb mint ezer ily argoei katonát
e szerint nemcsak
említ a ezõveg, - ouvspféoowro xiluoı
személyes tulajdonai és a Megaklee leányával való házasság, de
ezen második házasság i8 nagy mértékben mozditotta elö
Peisistratoe politikai ozéljait. Tímonassa, Gorgilos leány özvegy korában ment férjhez Peisistratoshoz; elsö férje is nagy
befolyású ember volt, Arohinos a Kypeelidák osalıídjábõl,
Amprakiából). Peisistratosnak ezen második házaseágábõl született fıáról, Tlwtzalosróč monda a British Museum szövege,
hogy nagyon vakmerő és legénykedö ember volt - -up ﬁiıp
ãpaoüç ami ãﬁpıovízç -- és hogy ennek az embernek a pajkoseága okozta mindazon bajokat, a melyek Peíeiatratoe utódaira

-

_

-

--

*ı Hipparchos irodqlompúıioló ízléséröi szól a Platonnak tulajdonítaü Iﬂípparcíıosı cıímü díalûg is.
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háraıcınlottak. Itt ezután elbewéli a szöveg Haı-moăios és Aristogeiton történetét némi eltéréssel a Thukyclides ismert elöadásátõl; fontos a. különbözet csak annyiban, hogy míg Thukydides 1) azt monda, hogy az õsszeesütiivök csak csekély számmal
ăocpaleíıç švsxa - addig a British
voltak biztonság okáért Museum szöveg

sok állampolgárt említ - petă zokıtñv :zok-

lõw. Megjegyzem egyébként, hogy e szöveg szerint nem Hipparchos, de Thettalos lett volna a Harmodios szeretője, tehát a
pajkos ﬁú és nem az irodalombarat. Ezen merénylet után
sokkal kegyetlenebb lett a tgraımnis. A Hipparchos megöletése
utáni negyedik esztendőben már rosszúl állottak a dolgok a
városban ; Hippías ekkor Munychiát kezdte erősíteni ; basztslan,
Lakedemon - s e Iakedaiuıon helyett: nem Aaxeöaizıovoç hanem
Aaxsõ-í1p.ovo: áll a szövegben, a minthogy párszor nem llsıoíotparoç, de Ílısísrparoç fordûl elő a kéziratban - tehát Lakedaıiıunon királya, Kleomenes kiñzte öt Athenéböl, 8 jóslat is azt
mondván, hogy a tyrannist a lakonok fogják megszüntetni. Itt
azután hosszabbau beszél el, hogy mi kép történhetett, hogy
éppen a epãrtaiak szabaditották föl az athenieket a tyraıcmok
jár ma alól. A lényege B dolognak az, a mi már eddig is tudtunk, hogy a delphoei jósda vette rá a spărtaí államhatalmat
ezen fõlszabaditó szerep elvállalására, nem le vén legkevésbbé
sem inyére a görög papsínak és így a jósdának sem az a
jogegyenlőeégi alapon álló fövilágoenlt tyranııia, melyet Peieietratos és ﬁai gyakoroltak Atlıenében. Az eupatridák vérgőgje
még vajmi nagy szerepet játszott ebben a fõlszabaditási háborúban, a minthogy ugyancsak mutat ja is ezt az a akolion, melyet
a British Museum szöveg idéz, és a mely e ezavakkd záródik :
oíouç ävöpaç ãızueoaç pázeoëaı

ãLlaı'toó: 1:8 na eôırwcpíõaıç,
02 tót' ëõeıčav o'íıe~ı
zarépmv ëoavﬁ)

ıA tyrannis megszüntetés után két párt állott egyıuuáıasal

azemben; egyiknek a vezére Isagoraa volt, Tisandros ﬁa, 8
tıyıwaulınok barát ja - ıpiloz; ãw 'cãw *cupáwuw -

*) Tlmcyd. De Bello Pelopponea VI, 56.

*) Kenyon, P. 50.

a másikak pedig
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Kleisthenesnz Alkmeonidák nemzetségéböl. (Itt ismét "Alapanvıõãw áll illzzıuızovıõñıv helyett.) Ámbáı- a lıetaireiákban ') vereséget szenvedett (?) Kleisthenes mégis előtérbe hozta a népet 6-qpzw - a tömegnek -:qı rkﬂtlsı
szolgáltatván kezére aa
állam kormıtnyát. Isagorııs azonban elesvén a hatalomtól, ismét
Kleomenest, az ö vendégbarátját híva. segítségül, hogy v éget
vethessen általa ezen fertelemnek
tb ä`1o; - miután az Alkmaionidák voltak a játékban mint a bünre fölbujtók -- tãw

-

-

šwrfúıv. Elmenekülvén ezalatt egész titkon Kleisthenes keve-

sed magával, számílzött mint átoksujtottakat ılíleomenes) hétszáz athenei családot; majd pedig ezután az államtatıácaot
akarta - Book-ﬁv - megdönteni és Isagorast és ennek háromszáz társít souveraine úr rá tenni az állam fölött
`I*:ı-gópwı ãë

-

azt tpcaxoaiouç 'níw çiiwrı póc' 15:06 zupiovıç zıthstivau rí; :ó}.2uı:.

-

--

Ámde az államtanács ellentăllott
51-ı:wt:á:1lq:
és a tömeg
-összeverödvén, Kleomenes és Isagoras emberi az nkropolislıa.
menekültek. A nép
6ñzm - két napon át ostromolta a
fellegvárat; a harmadik napon megadták magukat a Kleomenes
emberi, szabad elvonulás föltétel alatt, a mi meg is történt,
Kleisthenest és társait pedig visszalıivták. A nép kezébe jutvăn
a kormány, Kleisthenee a nép vezére és vezenylö szószólôja
löu - zaraszóvco; õš :nő 'ã`í}1ı.ou :âı ::pá'11ı.ı-2 K).s::ıi}áv'q; 'i,1'ap.ıbv
ív ami *roõ v8ﬁp.oD apncrárm. Körülbelül tehát azt lehet monda fi,
hogy az Alkmaionidák idézték elö a tyrannosok Iıı.ıkásá.t. Az
Alkınaionidák elött meg Kedon tett a tyrannok ellen kísérletet
a British Museum szöveg szerint; nevének emlékezetét föntartotta egy lıordal is, melyet a szöveg közöl. De hogy ki volt ez a
Kedon? Erre nézve nem adnak fölvilágositást sem ez a szöveg,
sem pedig egyéb forrásaink. Ezen ok ok folytán a. nép - õı}p.oq - bizalommal viseltetett Kleistlıenes iraint, ki is Isagoras
arehonsıigıinak esztendejében, negyedik évében a tyraıınok bukásıinak, mint a. nép vezére
:eü ir).-íiiiouç zpeenrıqxûız - legelőször is az összes úllampolgárokat tíz phylébe osztotta az

-

-

*i=) Ez a. hely - ﬁ:1.'qgıčva; 6% :ig šzıı?!šııç ô KĂ5:'i'í7Š'ııQ; É F Ű Ú H Í Č Z Í Ü
T`w öﬁgıuv, - lagaiább is nagyon homályos. ha nem teljesen értelmetlen tekintve az akkori viszonyokat. Kenyonnak nincs rá. semmi megjegyzés.
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0
eddigi négy phyle' helyett, azt .nlñurvãn ez által Elérni, bag ín
állaMpolgárok egym-äaiãııl jobban `öB8zeferradjanak, hogy azután

-

merül töblıen részeaülhesaenelf a, kormány-atban.
fcpıiırav
Iı.š*.t u'ılí~.+ 'ëvsqııa ﬁaivrar; sí; Béxa ıpukăç ăwl Tâw rettápcuv, ăvapzičdıı
iloulkč-IJ.evoG 51:00: psráuzmsı 1:7Le.íoEıç TÜG t:.oLıE'ceíaç. Ezután jön egy

mondat, a mely aligha né csonka j~~len nlakjãaban, `de a analynak az értelme az lehet, hogy a phylék kötelék-ébe tartozás
bei8azolása nem volt már ezentúl ahhoz kčitfe, hogy az il-letõk

_

kzimutaiaaák, mi~~zerint `tiı.gj.8.i egy vagy más nemzetNégnek is
ãâzeu šlézﬂ-T] ml" *Eb 51:21 *çulıoxpıveív ﬁtpbq coüç ščetaiﬁeıv cd: Tıäv-q Bou-

lagıêvnııç.ıı
«Aztltã.ı:1 az államtanıies..ﬁﬂ,eí ait emelte föl n`égyszázr6.I ötõszázra, még pedig akként, hogy ötven tag jött bele minden egyesphyléböl. Azelőtt száz volt külön-külön mind a negyböl, most
ütveızrötven mind a tizblil. Azért nem osztotta pedig be az
S'.1Ianıp.olgá.roket tizenkˇet, hanem csak tíz phylébe, nehogy R..
fõnálló trittyssk szervezet valaMikép beleolva~~ztasssk a. phylékSbe. Volt pedig a phylékben tizenkét trittys. Kleisthenesz
ezen rendszabály nélkül nem forradhatott volna együvá az.

-

-állampolgárok összeségs
nő (oov)émztelv ăvdpíoqeoüaı 'cö::11}*ﬂ*o~*;. Kleisthenes az országOt - zópav
köz~ égek szerint- - ztxrãı úT]lıoo<; - harminoz részre osztotta; ebböl .tíz esett
Hí város körüli vidékre, iza tengerınellékre, tíz pedig-a kö ~épaö
földterületrs
neoofdíou
és ezen harminoz rész -:pw:üq-öknek nevezvén el, minden egyes phylëbe-3 ily trittyst osztott be,
hogy mindegyik phylének réce legyen valamennyi víclékben -tette
zaívruw -rıíw rôfuou
községi állsmpolgãrokká - 5°qp.ó'ı:qç

---

--

-

-

-

miNdazokat, e kik egyik vagy másik 8`Mio;-be laktak, és nehogy
a hagyományos slnevezéssk folytonos ezemrehányăsoknak tsgyék ki -az új ăllaınpollgáı-oket - veorroliuç - ezer a.demos.ok
szerinti elnevezéssket hozta. (államjogi) ervéíıyhe. Donát nevezik az atheneiek egymás a demosok szerint, a honnät valók.Föl-áillította Hi községi fönököket is. - ëﬂeëvxõﬂc - és ugyan'azon ügykört
šmpélıetav - bízta rájuk, a melyet elöbb s
naokrarok gyakoroltak. Mert hiszen Kleí~~thenes a õ'q;.Lo.:;-'oket
is a naukrariák helyére állította
A ãemoﬁûkat részint a vidék
helyzete. ~zerint -- âırčı 'cıiw ={'z)l6=z(„„) Nevezte el, részint peﬂig
azok után, a nk azokat. nzpiteaıak ;. mintán nem volt minden

-

41
41
egyes község alapítıôjánalıı -a neve már használatban. Meglıagyta
azonban ûg

a nemzeteégeket (Tëwı) mint a ıpparpía-kat

-

és

a

hierosynákat ősi hagyományos kötelékeikben
wztäı rá zá:pza. - A phyléket azon tíz névvel látta el, a melyeket a száz
ösalapítõ - čpz7]'[E'ı:ıiw - neve közöl a jó~~da
kijeÍluflfa
lölt.ı (Az Etyınol. Magnum. p. 369. és a Lex. Demosth. Patm.
p. 15. hasonlít mondanak.) :Ezen az alapon azután sokkal né-

-

_

-

_

piesebb
8'qlı.o'ı:nuo'ı:špa
lett az alkotlnnıilnıy -- Trollıtsíaı
mint a minö volt a Solon alkotmány. Megtörtént az is, hogy a
Solon törvényei elavultak a tyraııınjs alatt, miután nem étek
azokkal ezen idö alatt; Kleísthenes más törvényeket léptetett
életbe tekintettel a tömeg -- eâvﬂtlooç - érdekeíre. Ezen új törvények közé tartozott az is, a mely az ős-Epeızıaaóç-ról rendelkezett. Ezen alkotmıinyozásnak - ötödik évében, Hermukreon
arehonsága alatt, léptették életbe azt az eskíitételét az ötszázas
állaıntanácsnak, a mely eskü még ma is letesznek az õtszãzas
államtanács tagjai. Azután a strategokat - orpzrrﬂoûç -- válazztották phylék szerint, mincleu egyes phyléböl egye; az e gesz
haclseregnek pedig fövezére a polemarolıoe volt; ez egészen új
valami előttünk, ezért ideírom gõrögiil is: - víg; t8lš áızalfqç
orparıăç 'ı]7ep.ôw ív ô ﬁolégıapzoç. Tizenkét é v e rá. Mamthoıınál győztek Phainippos archonságának évében; két évvel El.
győzelem után nagyon érezte már a. saját erejét a nép - Sap-

-

poüwoç `16~q 'mű Šﬁpoo
ekkor é t e k először az čorpaxıoaóç-1ló1
szóló törvénynyel; ezen tõrvénynyel, a melyre a Peísistratos
korában tapasztaltak nyomán a most újra föléledõ gyanú adta
az ösztönzést nagy befolyăsú egyéniségek ellenében; mert hisz
Pi~ishratoe (se) is egy személyben lévén demagog és hadvezér,
könnyen' lehetett nlpaıwoç-szá. Elsö ízben Hipparchos, Charmos

ﬁa Kolyttoabõl ostı-akizıiltatott; Kleisthenes a törvény tulajdonkép ezen Hipparchos ellen alkotta, 8 kit - mint Peieietrotos
rolıonăﬁ - minden Áron el akar távolítani az államból. Az athe~
hielı t. i. nyugodtan, háborítlanul hagyták köztük él ni a tyraıınok mindazon barátait, a kik nem vettek rész a. tyrannok ñzelmeiben; mert hát az atheneiekbeıa megvolt természettől fogva
") E kifajeıăa tiãv. ív ni; öuvčgıcw a. ăeınmıgogia és hﬂxczi dicsőség

+9

által, kimııgııaló athaneielwe látszik vonatkozni.

42
42

--

_

-

szelíd Hvﬁiﬂﬁﬂáez
npaămr
a mely ezt a népet
p
'âﬁlıec
annyira. jelletnziz. És n 'cúpaweç-ok ezen bú-veinek vezére, vezénylö szõszôlûje.
-P;-fepôıv 'ad zpoerá-En;
volt Hippnrehoa. Kevésre rí., a következö ében Telesinos srehonságs
alatt első ízben történt, hogy babbal serselták ki
ëzoãgısusau
a kilenez a.rehonˇt, pbylék szerint azon ötszáz jelölt közöl, a kiket a közSégenkéhti állampolgárok
űnb rãıv ömleniıv - kiszeıneltek; a. korábbi arehonok mind úgy lőnek váa.z Ja

-

-

--

-

--

-

lesztvs.
ëseãpısuoau roü; šwâa äpzovu: seed fçelă; Ez vôw
ﬁpospsüávımv ősi: re* ô1qp.erõı~ı ırewzezeoíeiv -:oi-.; pú-rč. *rígv ıopavvíöa
ırpfı-nov, {ei ãš irpñrepoı new; ıﬁe-ıv aciperei.) Ez tehát nagy hord-

erejű adat. Lãtjuk belőle, hogy a Kleistbene~ demokretiájáben
sz arelıonokat eleinte úgy választották és csak azután hozták be
a. babbali kisorsolúst ; de még ekkor ie csak azok közül eorsoltăk
ki ez arebonoket, a kiket az ă.llampolgã.rlok jelöltekiil választás
útján fölıilliˇtottak. Plutarehoe köztndomıie szerint a Kleiethenes
demokratiázját még ăpıcırezpmriaı-nak nevez: nem csoda, hiú
Aristoteles llolırızú-je szerint is ez ãpıorozpetša leginkább
esekis abban kiilönbözött ez oligerchiától. de meg a demokratiátél is, hogy az állampolgárok összeségének választás útján
nyilatkozott bizalma volt az aristokratia ismerve. Az elsö
három éﬂıen csak u ty
tvrannok barátjait ostrakízúlták, de a
negyedikben már olyanokra is rıikerült a. sor, ﬁı kiknek semmi
egyéb bünük nem volt, csakhogy a többiek közöl kimagas-

lottak. gy ostrakizalták ériphron ﬁãt, Xanthippost is. Három
év múlva, Nikodemoe. arohonsága alatt, fölfeãezték a banyâkat
ll«I8.roneiában; száz talentom folyt be az állampénztárba e hú.nyak müveléséböl; akkor némalyek azt indityáııyoztúh, hogy
ezen száz talentoM a nép között osztassék ki; de .ezt Themislokles megakadalyozta; e helyett ez az hajót-1:pı'l]pe:;
épittetett a száz talentomon. Ezen hajókkal győztek azután az
atheneiek Salami~nal "a barbarok télött. Ezen időben ostrskizâltatott Aristeídes ie, Lysimaehoe ﬁa. Négy év mulyajñtt Xerxes :
ekkor visezahivtak az összes ostrakiZãltakat. Új e `leirăsban az,
hogy az ostrakizıiltaknak szabad vălasztásukra bizatott, vagy
hogy a Geraiatosı és Bkyllaíon közti vidéken tartózkodjanak,
Eubtıia legdélíbb tá.j'ékán (vagy hogy iírqzoç-ok (ã.llamplolgã,ı'ilag

-

lıeeetelenek) legyenek

- xaã-áırııč - egyszer näinűenkoﬁa.
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Ezek elmondás után a szöveg így folytatja: Ekként növekedett tehát az athenei állam ereje fokról-fokra párhuzamosan
a demokratiával. A perz~~a háborúk után újra felülkerekedett az

_

Areiepag tanácsa, - Trailiıv Yeypcsv
de nem valamely törvényhozási rendelkezés, illetőleg nephatározat, folytán nyervén el
ismét a. vezénylö jogkört, - oõõevi õóygıatı ).:ı8eücıa rﬁv 'íi1s1J.eviav - hanem csakis azért, mert neki, az Areiopag tanácsának
volt köszönhető a Salamianál kivívott győzelem. Mert az Areiopag tanács volt az, a. ki nyolc draehmát adatott minden egyes
allanıpolgárnak és beleterelte (az összes fegyverfogható férﬁakat) a hajókba, holott a strategok maguk a legnagyobb zavarban voltak és kikürtöltették, hogy mindenki menekiiljön a
hogy tud. Ez okozta, hogy az Areiopag tanács oly nagy mértekben nyerte most ismét vissza a befolyását ; jól is intéztek 8z
atheneiek ebben az idõben az ö köziigyeiket. Derekaean belegyakoroltak magukat ahaború müvészetébe,
âwwñzzı - nagy
volt a tekintélyök a (többi) hellenek előtt és kezökbe kerítettek
a tengeri uralmat, dacára a lakedaimonoknak. A nép vezénylö
ssószõlói - ırpeoreiraı - ebben az időben Aristeides és Tbemistoklee voltak. Valóban, Aristeides volt az, a ki három év
múlva a salamisi csata után Timosthenes arehonsága alatt a
szövetségi adóhányadot - 'pópou; - kivetette az egyes szövetséges ăllamokra. Ugyancsak Aristeides volt az, a ki ebben az
időben, midőn már nagyban érezte az athenei állam a maga
erejét és midön már nagy pénzösazegek voltak föllıalmozód va, y.p°ql.ı.á'cu>v ::o)0.úıv ﬂtlpoz-:ıp.ávıo~ı - azt a tanácsot adta az atheneieknek, hogy ragadjâk meg a hegemoniát (a szövetséges társak fölött) és hogy települjenek be a vidékről a városba, mert, így szólott
xıraﬁávreç šx 'tõw ă7pıiw oixaív év rqı äoraı Aristeidee, ha megragadják ily értelemben Ez hegemonizít: akkor
lesz kenyere - Tpoep-fgv - mindenkinek, azoknak is, a kik hadjıíratokrs., meg azoknak is, a kik örjárotokra - cppoopoûoı. fog rak kivonulni, sőt lesz kenyerök mindazoknak is, a kik a
közügyeket fú~`á.k intéz fi - 'mi; ôš ':âı xowă frpátrouoı. Meg
is fogadták az atheneiek Aristeides ezen tanácsát és ettöl kezdve
kényúrilag - õsoırocouotépwc - kezdték kezel fi az ö szövetsé- kivéve a Chios, Lesbos é~
ges társaıikat, - Toí; 'CE cıolJ.p.:iyoz:,
/
Samoa szigetek lakóit, a kiket az ö birodalmuk -- ăpzñc -

-

_

ı
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ı
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õreiül slkslnnzztak, meghsgyváıı -alkotmányaikat - ııelwcsíuç .és azokat -is hivatalnikhııun, a kik az 6 Iíllaınsíkbsn az ügyek
él én állottak. De adtak bő ven kenyeret 8: atheneíek saját házi-

-

-

- toiç zolıloíç i~~, s. mint ezt Aristeídes
el~q~;-ﬁea-ı:=o - hozta javasletbs, Megtörtéfñhetett ugyanis, hogy
nem kevesebb mint húszezer ember tăplãlkozott a. szövetségi
adóhányadokbõI,- ăfzü rñıv çópıov- az adõkbôl
*celıűıv
és
s szövetségesek utáni jövedelmekböl
-rãw '::D.p.p.ázwv. Vollugyanis hatezer esküdtbiró
ôııaaraí
1600 toxota (ijas,
rendőri tb. szolgálatokat teljesítő könnyű katona) - ezenfõliil
1200 Iovaekatona - erıreíç,
ötszáz tag ja az államtanácsnak - fšoukii,
ötszáz őr a hajõgársknak, hajôházaknsk,
vsmpiow
ezenfõliil a városban ötszáz (a kéirstból nem lehetjól kivenni), s községekben - ëvã-qgıoz
működő tisztviselők
összes szám. körülbelül hétszázrs, a külá.lla.mokbsn ezolgálõk
szám ezintén 700-ra rúgott ; és mindezeken fõlül hadilábra
állíttatvãn a fegyveres erő - Šsei auvsstígcwto 'cšv ﬁólısgınv -2500
hoplita - âıozílıoı mi -zeveaxõcıoı. Az örhajôk szám. húsz volt, a
szövetségesek adóját behajtó. kisorsolt haj legénység 2000 főből
állott. Ide számítandók még a. prytaneíon, az áı-vak és a börtönörõk. M'md ezeket a közpénzekből- ãzõ :ãw zowãıv - ﬁzették. Igy tették a népet - *rqı t8'izz.up - kenyérbe. Tizenhét évi
az Areiopag tanácsának ve érmaradt az állam - aokuzeía
laseaırıkint kimenekülvén a környezőléte alatt, -fcposorıiıtuw
veszélyböl. De a mint a tömeg
n)vF;t)~o:; - nagyon megeröeödött ffõlszaporodott), Sophonides ﬁa, Ephialtea lett a. nép vezénylö szôszólója. Abban a hitben állott, hogy megveeztegethetlen és csakis igazságos politikát igyekszik üzni az államéletben. Ö volt az, a. ki támadást intézett az Areiepag tanácsa.
ellen. Azzal kezdte, hogy az Areiopag tanácsának számos tagját lehetetlenné tette - ăveílev
põrt akasztvén a nyakukba
hivatalos hütlenség (sikkasztás) czimén. (Ezt monda Plutarjokban a tömegnek

-

É

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

clıos*) is: çofšepõv vu *roíq člwapxııeic, mi Trepl tó: eõ-8~év,aı.*; ami
ãuöčeıç tör' 'cõv õT]lı.ov ăõııoúwmv ã.:rapaI:'q:.ov).ıı Azután, monda a.
British Museum szöveg - Konon arehonaága. idejében Ephial-

tes az Areíopag taznáesát mindazon hatalmi jegkörétöl megfosz-

*I pıuı. pzﬁzı ıo.
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totta, a. melyek alapján ez a tanács az alkotmány őr volt és
mindezen hatalmi jogkört részint az ötezaztagú allamtanáosra,
részint a. eoııveraine népgyülésre, részint az eeküdtbirósıígokra
rııhăzta. (šzrerra 'rfgc fšoolcíj; êﬁrl Kóvmvoç äpxovızoç čıˇzzawra zepıeíks
rá šıriõera õı' őw
`í1 rí: zekzrečaç cpvılaxýg, azt 'tó p.(e*:v 1:)oí; :zav-

ív

wxocıíoıç, tó õš -up 'õﬁpıp wıl. özxastıqpioıç ăzéõıoxe). Ephieltes ezt
Themistokles segítségével vitte keresztül. Tlıemistokles ekkor
már az Areiopag tag ja volt és éppen pör be akarták fog ni mecliemos miatt. Themistokles, hogy megdöntse az Areiopagot,
azt Eúgta Ephialtesnek, hogy az Areíopag be akar ja öt fogat fi.
Az Areíopazgítăknak pedig azt monda, hogy majd nyomára vezeti öket egy összeesküvesnek, a m e l y e k czélja fölforgatní az
alkotmány. Elvezette tehát az Aroiopag által eczelra megbizott kózegeket Ephialtes hıízához, a hol eppen többen voltak
egybegyülve. Themíetokles (bemenvén) nagy tüntetéaeel kezdett
velük beszélgetni, (hogy lássák és félremagyaıúzzak az Areiopag
küldöttei). Ephialtee megpillantván az Areiopag megbizottait,
megijedt és ótalmat keresö 1-uhaban az oltárlıoz menekült. Ez
nagy megdöbbenest okozott a közöneégben és e hangulatot fölhasznalva, Ephialtes meg Themistokles vádat is emeltek azonnal
az Areiopagiták ellen elöször az ötszaztagú tzmacsban, azután
pedig a népgyülesen, - év -cqı 8'ñe"> - a mire a következménye azután az lett, hogy az Areiopagot eddigi hatalmi jogköretöl csakugyan megfosztották. Ephialtest azonban nemsokára rá orgyilkos módjára döf te le Aristodikos Tanagrából.
ııEzekutá.n nagyon lazán kezdtek menni - rivšsollaı páklov - az ügyek 8 z athenei államban. A demagogok eı~ö8zako8~
kodása volt ennek az oka. Ezen idötájban ugyanis a müveltebbek - mű; štcıs ıxeorépooc - nem tudtak maguknak kellő partvezért keriteni; csak Miltiades ﬁa, Ki non állott az élökre, a ki
pedig nagyon ﬁatal volt még, de meg Illy is késő kezdet csak
az állam ügyeivel foglalkozni; a háborúban pedig nagyon is
sokan elpusztúltak. Azon fı.advezéılck ügyetlenségefolytán, a kiket
csakis az ö hírneves ősi családﬁijuk miatt választottak meg (hadvezérekké) strategosokká, majdnem minden egyes hadjárat kétháromezer atbenei állampolgár életébe kerül, elannyira. hogy
mind a kevésbbé vagyonosok tömegéböl,
6Ű1J-°*' -mind pedig
ëmsıxsšç -~
a gazdagok sorából éppen a legalkelmaeabbak
'

-

-
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vesztek el a osatamezököh. Igen, azt monãja a Bñtish Museum
szövege, hogy ozparqqıíıv êfp:o(':)a;.ı.évaw ăıtzlpuw l.ı.êu 'coû -::o1„Elı,EÍw

':Ll.ı.uıp.évuw õé
ăvă. õtozılíouç

ÉLEEE

rá: Tzarpızăç Bóčaç, :la ouvslšalvsv 1cãw ščıóvtmv

'H tpcozdklonç ă1ró).)lDoı"}ExL.

Tehát azt monda, hogy

avatatlanok voltak a háború müvészetében. Ez a komiku ok azon
későbbi fÖljaj.ãulő.8ă.t juttatja e zünkbe, a kik a fölött jajvészékeltek, hogy már többé nem nagy osaláclokbôl - ša 1:f8ı'ı gwfíofcuw
A

.ıı

_

olxıűw
választják a lıaclvezéreket Athenében.'} «Különhen
nem egyformán intëztk a közügyeket- egyideig ragaszkodó
ugyan még a tóı-vényeklıez {de késöbb nem}. A kílencz arohon
állásának választás útján betöltését -- úgy látszik, a választást az Areiopag állította vissza - egyidéig még érintetle-

nül hagyták, de hat évvel Eplıíaltes halála után oda módosították a törvény,ho[:y fölvették a zzsayitııíkat is azok sorba, a

--

-

kik közöl válaaztandék voltak
npozpiveoﬁaı
azok, akik közöl azután kisorsoltattak - ól-qpwcopávoo: - az archonok. Az
első arc fon a zeugiták közöl Mnesitheides lett. Annakelötte az
archonok csak a pentakoaícımedimnosok és hippeusok sorából
kerültek ki, a zeugíták csakis 8 kisebb hivátalokát-rá; ê°p4ox)..íOD; 79109
erhetvén el, hacsak a törvény kijátszásával nem
emeltek már azelőtt is « - míg e törvény fönnállott
zeugitát
árchoneágra. Öt evvel ezen reform után Lysikmtee archoneága.
alatt állították föl E községek számára a hermincz bíró - oi

-

-

rpıair.o~ı<:aı õıxaoral z á r : õﬁgıooç. Lysikratee arehoneáge után
pedig 8. harmadik esztendőben nagyon nagy le vén már az
állampolgárok sokaság, Perikles índítrányáre elhátároztutott-,
ëTueıaav - hogy ezentúl csak az legyen állampolgár, a kinek
mind atya, mind anya már állampolgárijogokkel birt.ıı «Ezek
után, tehát körülbelül 4-50 évvel Kr. e., lepet föl Perikles mint
flemagog; hírnevet elsö ízben az által szerzett magának, hogy
vádat emelt Ki non ellen az eııthynéknél váló rnegezámoltatása
alkalmával. Ekkor még egeszen ﬁatál volt. Perikles befolyás
alatt még népieeehh - õqgıorıamršpa - lett az alkotmány. Meg
tovább ment az Areíopeg jogzkórének megnyirbáláeában - E-fm;
Tcızpeíllero - mint Ephisltee, és oda. hatott, hogy ez athenuei
állam ez ö legfőbb ﬁgyelmét a. hejöhácirz ferdítótta. Ennek
*'] L. Fmgm. Comicor. Oraec. .çı.û. Bot ha
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.azután az lett a következménye, hogy a hatalom egészen a
meg - ûappﬁoawmo -:oûc zolloüc - kezébe kerül. Pytlrıodoroe
arohoneãga alatt,49 "evvel a Ealamieiceata után ütött ki a pe1oponneaoei háború. A nep
ëñpoc - bezárkozott a. városba és rá
le vén szorítva a hadjáratokban behozott zeold élvezésere, akarvanemakarva is saját maga kellett, hogy intézze a kormányzást.

-

Az eeküdtbirõeăgokba

H.

zeoldot

-

aioüoçópa tó ãinaorﬁpza

-

elöször Perikles hozta 08,*) mint (lemagog ellene nıűköclvén a
Kímon gazdageágának befolyás ellen. Mert hat Kinıon nagyon
sok ember elosábított a nép alsó rétegoiböl
f8-were-A - az
által, hogy a saját zeebéböl fızette a leiturgíákat. A lakidák türzeéböl bárki is enni kapott az Ö házánıíl akár minden nap is ;
íñldjeit (keıltjeit} nem kerítette körül, hogy bárki is szeıllıeesen
gyümölcsöt (erathzeea a gabonã»t).» A szöveg itt azután Damonidest Oáhôl említ fel, mint a ki a háború meginditasıírıı tüzelte
volna Perikleet, a miért is késöbb oetrakizálták. Ugyanez a
Damoııídes tanáoeolta volna Perikleenek azt ie, hogy hozza be
a zeolflot az eeküdt bírák számára. Nemelyek szerint ez volt
azután oka a romlásnsk, miután nem a szeknvatottan alkalmas - âmsıxűw - emberekre, de az első jöttmentre is ráeelıetvén a sors, (az eeküdtbirák közt nagyon sok volt a salak.)
De hát nem eshetetta eors azelőtt is bárkire 'P Ezt kerfleziıetnök
a ezerzötöl. Valóban nehéz 8 helyet megérteni, hacsak az nem
lappang e helyütt a roncs szövegben, hogy ebben az időben már
a jelölteket sem úgy választották, hanem úgy sorsoltak ki mint
magukat az archonokat a jelöltek közöl -zpozpívscčlaı. eElšl{0r
kapott ábra a lélekvásárló veaztegetee is. - -zó ãexelšew -- Anyto s
adta erre az elsö példát: hogy el ne itélteeeék Pyloe föladáea
miatt, megve ztegette a bírát. n

-

«A m g Perikles él és a nép vezerıylö ezűezólõia volt -

--

zpoeíorqze :eü ãﬁnoo
jobban ment az állam ü g y , de e mint
meghalt, azonnal nagyon rosszra fordUlt az athenei állam sorz8.
Mert ekkor kezdtek az atheneiek a nép élére oly embereket állitaní, a kiknembirtak kiválóazakavatottsággal, - oöx eüâexıgıoüvra
holott ezelött mindig csakis ily férfiak
rá zapâı zet; êzıeízecw
voltak a nép vezérei - õvnza-(nl-foûvrec. (Itt azután a szöveg

-

*D

Teljesen megegyez &riEıt«ot«aleEı Ílr.~).mıui-jánızk II, 12-ével.
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pélãánl hozza fül Selont, Peieistratoet,Kleístheneetﬁšlanthippost,
Miltiadest, Themistoklest, AsriSteideat, Ephíolteet és Kiınnont,
majd Períklest és Thukyãidest, a Ki non ógorságátﬁl
Perikles halála után Nikiets lett az elökelök -- šızızpmıűw -vezere, a nép - 6'ilpzoo - pedig Kleon, a Kleaiııetos ﬁa, a ki
első ízben viselte m agát illetlenül a ezószéken az athenei szónokok közöl. A szöveg hozzázteezi, hogy mindeN látszat oda mutat,
miszerint ez a Kleon rontott Meg leginkább az athenei álla-

--

mot az Ö rohamezerü -vállalataival
Tai; öppxxíç. Ezután
Theramenee, Hag fon ﬁa kerül a. másik párt élére, és a. nép.
élére Kleophon, a lantcsinálõ
Itopoıroıóç - a ki elöször hozta
be a diobeliıít ; késöbb Kallikrates Paianíábôl azt három obolosra
emelt. Ütóbb mind a kettő halálra ítélték, mert a nép késöbb

-

megszokts gyülölni azokat. la kik rossz útra terelték. A mi a
szöveg itt Kleophon kezdeményezé8éröl'ınond, ellentétben áll a
41-dik fejezettel, a hol a kezdeményezés az ëxzlıqoıaorızóv-t
illetőleg Agyrrhiosnak és- Herakleideenek tulajdoníttatik, de
tellentében áll az Arístophaneeek ismert helyeivel is. Itt a szöveg kétségen kivül zavaros, azert erröl majd más alkalommal
bővebben
Kleophon óta, monda a ezöreg. folyton oly emberek voltak
a nép vezénylő szószóló, a kik csak a tömegnek õhajtottak hi-zelegni az Ö ezilaj vakmeröségök által- ûpacúveoäaı- és csak
a pillanatnyi érdekeiket tekintették. A legjobbak voltak az
athenei ıíllamférﬁak kÖzÖtt,- ::c}.ErEcaa|.ı.é*ıcuv
a régi idők
jeles embereitöl eltekintve,~- Niklas, Thtıkydidea és Therame-~
n e . ND hiszen ezt csakugyan monda Arietotelea ieﬁ) Nikiaet
és Thukydidest a ezöreg szerint általános elismerés környezte
mindig, mert kalokagathok B államférfıak voltak és az államot

.

_

-

-

öei erkölcs s z e r e t
srarpıxõız; - beíolyásolták. Theramenesre
nézve eltérök a vélemények; de a szöveg szerzője azt hiszi, hogy
nem lehet ezemrehšnyãat tenNi 'Therameneenek azért, hogy
*J T. i. Melaıias ﬁát, a ciınãäıivaztív párt vezérét.
L

'J A Kl8on ill tan mı„gu.v§8ﬁ'16tﬁ abból ıílloﬁt, hogy zpűıtaç êiér Taü

ﬁﬁp.ıi':o;.z&vš-zpkyı ıı.ı`: čläıõogıluﬁu :ló ::a?ı8,'.ı»aă;:.;ııo; ččıjpıgfópqaa, *:ãSv čJAluw Év

ıióıgıg Iwfóvruw. Ez-utóbbi alig hihető. A-:elõtt még nagyobb múlt a ﬂﬁr'
veleﬂäﬁség Aihenéhun miıšıt lıăkäbb,
81 Hal a Pluﬁareh. Nic. Q. 2.
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minden állsmformát végig szolgál ; mert TheraMenee ezt csak
azért eselekedte, hogy a közjó érdekében küzdlıeseen minden
'kormány politikája ellen, vslalıăny~~zor helytelen útra tévedtek
-a. hatalmssok: már pedig ez a szöveg szerént minden valóban jó

ăllsmpolgárnsk s föladat..
Ezután 8. szöveg mindjárt a. 400-as oligerchia. b.ehoza.talıã.re
ugrik át, a nélkül. hogy a Perikles halála óta történt ı'eformoka.t,
pl. az slocpopá behozstalát, a 1cpó,8ouı.o;-oket, illetőleg ezeknek
Íölállitãsát a sikelisi vereség után csak egy szóval is emlitené.
Nem említ a. gondolatszabadság és a szinmüirói, illetőleg szindaxabelőadási szabsdsăg korlátozásãra tett rendelkezéseket
sem, de nem említ azon szellemi hadjıziratot sem, s melyet
s. bsbbal való sorehúzást kigúnyolô és az éretlen tömeg féktelen urslmát nyíltan Ieezóló Sokratee indított a hagyományos
tömegurslmi alkotmány ellen. Egyszerűen csak annyi mond a
szöveg, hogy a. sikeliai vereség után és ugyaıtıannyival is inkább,
minthogy a persák királya eddigelé a lakedaiınonokat segítette,
az athenei nép csakis azért változtatta meg a demokratiát és
.hozta be a négyszázas olígarcbia ııralmát, mert ellıitették vele
hogy a nagy király ezentúl majd az atheneieket fog ja a hadviselesben mint szövetséges a. lehető legerélyesebben segiteni,
kő oligarchiáxa változtatják alkotmányukat - êăv őz' Ö)„Š'{Uı'ı

-

ﬁoıfjcmwroeı rijv ﬁolıreíav. A négyezázas uralom alkotmányának
behozatal érdekében Melo'rljv ãırt râw rerpazooíuıv ::oM:aí~ıv
bios tartott. &. nêphatărzat meghozatalát sürgető beszédet, agát

-

_

az indítvãzrlyt
'rijv õš TWWJ* -fpávlıavroc; - Pythorodos tette
meg. Pythorodos psephisma-javaslata így hangzott: Válaszszon
-a nép a már meglevő tíz probulos* ) mellé még más hűszat azon
-állampolgárok közöl, a kik -1-0-dik életévöket betöltötték. Ezek
:ıo*(Tpát{As:~ı - a
esküdjenek meg, hogy azt fogják javasolni,
mi legjobbNak f o g a k tartani az állam megıııentésenek :íj nála; ırept Mc oomqpíaç - érdekében. De legyen szabad bármely más állampolgárnak is saját tetszés szerint inditványt
tenni,
'zpotcpew - hogy azután a lehető legjobb terv 'fogadtathas~ék el. Kleitophon egyebekben pártolta Pytlıodoros indit-

-

"

-

*) Csak itt pa taugentem említ a probuloaokat, holott ezan in*tătııııóny bohozatadát már föntebb kellett volna j el eanie.
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váuyát, ãe még azt iS kivãntﬁ, hogy e-megválasztotta-k kuteeeăk

-

föl a régi törvényeket' is,
'soNg ııoızpíoNç yÍálı.ou(; - 8 melyeket
Kleisthenes alkotott, midőn behozta a. demokratiăt
zaûlooıjˇ
rip ö1qz.ı.oxpa':Ewı
hogy ezután összehasonlítva. mindezeket

-

-

egymással, ki bírják talál fi e legjobbat az állam érdekében tó äpıorov.. Jelleı:nzö,' hey a szöveg, noha csak -imént azt
monda, hogy a 6-qp.ozp-:víz-t Kleisthenes hozta be, mégis pár
sorra utóbb meg azt mondja, hogy Kleiethenes alkotmánya nem
volt népies, haNem közelebb állott a. Solon alkotmănyához.
61; oE8 č'qp.o:ızT',v, čıllâı '::apoLz1~.lqoEav ošoow zﬁv Kleıoöávovıç vrolıveíau

:íj EOlaovoç. Ezen megkülönböztetés csak azt jelezheti, hogy a

szöveg szerzője vagy Kleitophon több fajtáját ismerte a demokratiaoak, nevezetesen hogy demekratíának nevezett még oly
államformăt is, e melyet nem tartott senki népíesnek
öngo:ız:íi - egyúttal. A megvălasztottak el~~öheıı is azt inditvãnyowy
ták, hogy szavazzon le a nép ez összes előterjesztett. javaslatok
fölött; azután hatályon kivül -helyezték e Tpaçﬂ1:apavăp.ıe~ı-t, ez
eioaﬂslıíz-féle följelentéseket (melyek fökép 8 go čolatzzebadságot korlătoztăk) és a (rabszolgãk kínzó valletıteárz vonatkozó ?)
ırpözlwpıç-t; hagy szabadon tanıícskozhaeeanak az. atheneiek -a
ezönyegen forgó közügyek- fölött,
özıtı; Év ci šöãlıovrec ' A e ha peãig valaki ezek
vatoı ougılšoolksúıııaı. ııepi :ãıv zpoıwıpéwıv
(azaz a z~ aha-don nyilvánított vélemények) miatt bárki-is az.
esküdtbíróság elé
õıxaorıﬁpıov
idéztetne, hogy ott megbüntetteasék, hit akkor az ily vãtlaakotlôk hurczolta~ ~anak 'a
etrategok elé,~la strategok pedig azolgaltassák ki öket a 11-es
héber-eollegínmnak, hogy halállal lakoljana-l:.ıı

-

-

-

-

-

ııEzek után az állam ügyeiben - zolkıveíst - következöleg
rendelkeztek. Az összes befolyó jövedelmek esalıia a háború
folytatására fordittaseanak; a hivatalban levök zeold nélkül ñ'ıl.ı.[oı?rooc -~ ezolgáljanak, m g csak a háború tart, kivéve a
kilenez a-rohont és a (jelenlevë) prytanokat. Ezek haıãom oboloıt
húzzaııak naponkéNt. Az .állam *ügyeinek intözéiıéb ~n vele részvétel Íjog

-- ırulšıteíae - milıda.ddilg ' m g a. háború tárt, -

:lw ô zölezıo: -Ég -- azon ötezer állampolgíírra,mhıí.ıtaaeél:, a

ül:

leginkább képeeek úgy testi erejökkel, mint vagyonoasãgıılıınıﬂ
-- l;'q.ı::oııp1e1'i
teljesíteni. Ezen ötezer állampolgár legyen azután a eonveíaíﬁí'-

fogva az aldo~~atolıkal járó köZaznlgálatokat

-
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Išáaanak a letéteményqﬂﬁ, ıwpiom; - ök köthesaenek egyezséget,
szerződés, a kivel akarnak. Válaszazanuk azután mind a tíz
phyle részéről tíz-tíz férﬁút a negyven éven fölüliek közöl : ezek
írják azután ös~ze kíszemelve az ötezer állampolgár eskü alatt.u
mA megválaeztottak ezeket hozták javaelatba. Elfogadtat-

ván javaslatok, az ötezer állampolgár száz férﬁút választott a.
saját kebeléböl I hogy kéazítsenek alkotm ánytetvezetet
'Angmflévrwv âê toóruw e'Ü*.uv1:o ocpıíw aö1:ó.w

ot

ı:ev1:aıv.Ecxzí1.ıoL toO: ăva-

Tpaíflıovtaç ':`i]'ı zolırečnw šxextõv ävõpaç. A megválasztott száz
férﬁú pedig javaslatba hozá. és beterjeszté a következőket: az
államtanács -- Banki; - évről-évre oly ıillampolgárokbôl alakíttaasék, a kik hacrminezaclik életévõket meghaladtăk. Az államtanács ta ~'ai ne húzzanak zsoldot. Ezek, t. i. a. hunníncz éve
fülüliek sorából választassanak a strategok, a kilenoz arc fon,
E hieromnemon, a gyalogság osztályparanesncıkok (taxiarchákl,
at lovasság föpairanesnokok - hípparchok- és alparancaııokok,

(cpulaípzooç) valamint az ërségi paran csnokok, - äpzo-Ara; EE; Tâı
çpoúpıa
a Pallas Athene és a. többi istenek szent kincseinek
tíz kincstárnok, a hellenotamíák és a papi - õoímv
vagyon

-

-

húsz kizıcstárnoka, a lıieropoíoeok és a tíz gondnok - šﬁızıskqrﬁç.

,

Kenyon azt go(lolja*) felreértvéu a szöveget, hogy mind e
tisztviselöket az államtanács kötelékébe vette föl az új alkotmány, pedig a roűrmv 8` Eivcıı csak azt jelent, hogy mind ezek
legalább hasrminezéveeek legyenek. A szöveg azután tisztán,
világosan kimondja, hogy az elösorolt összes tisztviselők választás és nem sorslıúzás útján
szintúgy mint a strategok
nyeı-jék el á.lloıná8aikat ; valaszszák pedig őket az államtanács

-

tagjai altal kiszemelt jelöltek közöl - kik? Bizonyára az ötezer
űllancıpolgár, (habár ezt nem is monda ki a szöveg nyíltan). aipeísilaı õš T:ávTs*; coórouç êx. srpovcpiroıv, én -:ãıv âıel [ioo}.ı-zuãwtuıv

aleíenç apozpívov-mg, - a. többi hivatalok azonban eorshúzás
által tõltessenek be és ne az államtanács tagjai közöl, illetőleg
ne az államtanács által kiszemelt jelöltek közöl, - pú; Ez ni:
[šoukqç - és 8. hellenotamiák, a kik a pénzeket kezelik, se
legyenek tagjai az ã.llanıta.náesnak. Az államtanács négy senatıaSra

-- ~ˇzintén Boulkfj -

H

Kenyon 84. 1.

volt osztandó a fölemlitett (30 éven
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.'fölf11i) korosztályokbõl ; eorshûzáa volt eldöntendő, hogy melyik
eenatus tartson először tanácsot, de azért a többi tanáeatagok

-

is be leendettek osztva külön-külön a többi három senatusba .
itt meg ).'í]âıv. Az emlitett szán -- alkotmányjavasló - fêrﬁ
szintén be leendett osztva a többiekkel együtt a négy szakaszba
'tétzapa ııépıq, azaz eenatusba - a lehető legegyenleteseb-

-

ben

--

őz; Zeaírara

--

a sors által megállapitandó rendben,

hogy az év folyamán út tanácsot ül jön, mihelyt rákerűl egyikremásikra a sor. Hogy saját belátása 8zer'mt járhaason el majd az
államtanács a kõzjövedelmek dolgában, hogy érintetlen
oóıa Í]
a mi a rendelkezés alapra - 'tó ôáov -- szükeégeltetik,

-

-

egyéb kiadásolsra nézve pedig a körülményekhez

képest lehető

legjobban intézkedheesék. Ha pedig nagyobbnıérvü, mintegy
tûlkíadasokat akarnak igénybe venni, hát akkor híják be mindazon epeiskletoat - šneíoxkqroq-t, - a ki behívni jó rak látnak

-

az illető korosztályokbôl
Tdw én tizc abríjç ﬁluxíaq. Kenyon
helyesen monda itt, hogy ez egy oly államjogi nıüszó, melyet
nem értünk, miután egyébként nem fordul elő szótá.raínkban.*)
Az államtanács üléseit öt napon át tarja, ha csak nem leendett
szükség hosszabb ülésezésre is. Az ãllamtauãceba soreolaet xlvjpoüv - a kilenez arohon vezesse ; a cheirotonia fölött az
állaıntanácenak öt olyan tag ja ül jön fölügyelő-bizottságot, a
kiket a sors ér, és ezek közöl napról-napra aorsoltassék ki az,
a kinek tíszte leendett a megtörtént leszavazást a saját szavazatával megerősíteni - *rbv šzıqrqçıoüvra. (Ezután jön egy
nagyon roncs helye e szövegnek, azért, m g az helyreállitva
nem lesz, azzal nem is foglalkozom.)
"Az imént közöl alkotmánytervet azonban csak a jövő
hozták javaelatba a kikülilletőleg - sl: *cbv p.á)J\ov1:a xpóvov
dött férfiak, a tényleges időpontra nézve a következő - ncıñr
t. i. z:o)wı.`sía-t- javasolták. Legyen az állaıntanácsnak - Banki;
- négyszáz tag ja az ősi alkotmányos hagyomány szerint
negyven-negyven minden egyes phyléből ;
xardı ró: záıpıa
ırpoxpífcwv
közöl szemeltessenek ki, a
ezek azon jelöltek

-

--

-

-

--

kiket az egyes cpokíj-k tagjai - ol „ılıoléraı
a harmincz éve
fõlüli állampolgárok közöl fogak választani
člmyzaı. Ezen

-

85. l. az šizzioılıztbv.

5533
négyszázas 'államtanács tagjai töltsék be ﬁvsgvállapíteák meg ?}
zatacrﬂew.
hivatelokat, ök állapi-teák meg, hogy minö
eskü kell letennie egyik-másik állami kñzegnek, ök intézketljeNek a törvények tekiNtetében, - napi võp.uw -- ezíntúgy az euthynák dolgában is, egyátalán szabadon rendelkezheesenek minden
más tekintetben is a szerint a mint valami a közügyre nézve

-

-

hasznosnak. czélszerünek tartanak. Kötelességök leend azon
államjogi törvények alapján eljárni, a melyek netán alkottat-ni
fog rak ; ezeket nem szabad hatályon kívül helyezni, sem mãe
törvényekkel helyettesíteni - rai: öš vôpnıç, ol Šriv 1:eílleıc:~.ı
napi rüv zolzızızõıv ypñoöaı, :túl 11:21 šãeíwz netazıveiv, 11.'tö'
Šrépooe; tó-ãoöaı. A strategokat, kiket eddig az összes állam-

polgárok választottak, ezentúl az ötezer állampolgár fog ja vászemét fog tartani
lasztani; az államtanács pedig - Íãoulvﬁ
a fegyvereserö fölött, e azután tíz férﬁút és hozzájok jegyzöt és ezen választott
Škéoıflaı,
fog választani
Tpagılıaréa.
férﬁak a következö eten át antokratori teljlıatalemınsl fogak
kormányozni és ha 8~ ükség leend rá, együtt f o g a k tanáeekozni
az államtsnácsesal -~ Sal: ív :L öšeıwraıı, ougıfieulxeúeotloıı IJ.e-:âı 'zúz;
išeulrq-4. Valasztani fogak egy hípparcbot és tíz (lova8eıëí.gi}
phylarchot. Egyébként mind a hivatalokat választás útján aıpsow - fog ja. betölteni az államtanács - Beulñ - az ira~~ha
foglalt szabályok, vagyis a. javaslat - azzá zá Te-fpzaašva ~zerint. Kivéve az áﬂamtanaes tagjait és a etrategokat, a többi
tisztviselők csak egyszer tölthetik be ugyanazon hivatalt. Jövőrepedíg, hogy mind a négyszáz belekerüljön a négy ~enatusba

--

-

-

sí;

zãıç zšvapaç lcigčeıç

--

-

-

a száz (alkotmanyjavasló)

férﬁıí

-

âofog ja öket beosztani, hogy ne csak a vároeheliek,
- hanem a többiek is részesülheesenek a kormányzásban.ı (Ez az utóbbi mondat ismét nagyon zavarosan van lıifejezve a szövegben, mely eppen o helyütt van szerfölött megromolva.)
A száz választott férﬁú - az ötezer állampolgár választotta - ezt az alkotmănyjavaslatot terjesztett a nép -- zl.-2580.-;
elé, mely azt el is fogadta. A babbal választott régi tanács
fíiloszlott és. a negyszázas oligarcbía kezébe vette 8 legfõbb
hatalmat Kallias arehonsága alatt, körülbelül száz évvel aPeie.í-straidák eliâzetéee után. Éleselméj ü,- kíválóan eszmeılúe ferﬁak,
*uoíç

-
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Peiaeudros, Antiphon és Theramenes hozták lét re ezen
kulást.
Az ötezer csak szóval - ló-ftp - lőn az unslomba behelyezve, - ﬁpéêýqoav - de a négyszáz és a tíz autokrator bevonúlt
.az államtanács házába - ﬁouleuvízpıov - és unsılkodtak az állam
fölött; kõvetséget is küldöttek a lakeclaimonokhoz, hogy éget
veesenek a háborúnak a mindkét hadakozó fél által tényleg
elfoglalva tartott positiók alapján.
Körülbelül négy hónapig állott fönn a négyezázas alkotmány - Erolıreia. Az Eretriánál szenvedett tengeri csatavesztés
és Eııboía eleste után megdönlötték az atheneiek a négyszázas
uralmat és a közügyek intêzését ötezer önfõlfegyverkezésre képes
állampolgárra - TDI; én :ív öırluev - bízták, de egyúttal határozatilag kimondották, hogy eeımnniféle hivatal után zsoldot nem
ﬁzetnek. Aristokratee és Theramenes idézték elö ezen újabb
alkotmányhozâst: mert nem helyeselhették, hogy a négyszázas
államtanács mindent saját mag végzett és nem juttattak észt
a koılmá.nyzá8ban az ötezernek. Az a nézet uralkodik még most
is, hogy ez az ötezer jól végezte a. közügyeket. (Ilgyenezt monda
Thukydides is)
Ezután elbeszéli a szöveg az azrgínusai tengeri ütközetben
résztvett strategok dolgát, a dekeleíai hadjáratot és azt monda,
hogy a békít Kleophon akadályozta meg, mert részeg főve és
pánczélosan rontott be az šxxkqoia-ba és arra tüzelte agyülêst,
hogy ne engedjenek, ha csak a Lakedaiınonok vala-mennyi meg-

.

hőditott városukot át nem engedik.
A harmincz tyrannos behelyeztetéﬁét Lysandroe -által akkéht
a d a elö a szöveg, hogy a tömeg a ö'í21.ı.0<; uralmát akarta megmentem`, az elökelök - yvdıpqıoc, - a hetaireíák tagjai oligarchiára vágytak, azon vagyonosabbak pedig, 8 kik nem voltak
*cﬁv ırácpıov Tzolwceiav
tagjai a hetaireiáknak, az ősi alkotmány
-- vieszaállitását követelték. Ezek közé tartozott Archinos,
Anytos, Kleítophon, Phormísios, a főembeı: azonban Theramenes
volt. Lysandros az oligarchikus párt részére állvãn, a- nép - 5
ëñıwﬁ - kénytelen volt az oligãrchiát ınegszavazni - yeıpeco-vsív. Az inditványt az-.ily értelemben való néphatározatra -

-

Wow .

Drakontídes terjesztette be Aphidıuából.
Pythodoroa arehonaága alatt lőn 8. haﬂnintsı tyraımnã

az
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uıwalomba bﬁhelyezve. A mint a hatalmat a kezükbe kapták, ötszázas šllatntanáesot és egyéb hivatalokat állítottak föl és azokkal töltötték be, a kiket az ezer állampolgár közöl e czélra kiszemelnek vala - én Trpoxpírıov êx. Tõw y.ıMow. Hogy hogy jött
lét re ez az ıezern, az teljesen ismeretlen előttünk. A harınincz
tyrannos magához osatolta a Peiraieue 10 axchonját, továbbá. a
11-es hóhér-collegiumot és még há.ıl0m8zıi.z ostoroet - p.a.s~:1qfoçópouç. Ezekkel azután le is tudtak fog ni az egész város.
Eleinte mérséklettel kormanyoztak, mintha csakugyan az ősi
alkotmány - cﬁv ıroirpmv 1:o(iw:)síav

-

értelmében ólıajtanának

eljárni. Megezüntették ugyan Ephialtesnek és (az eddig nem
említett) Archestratosnak az Areiopagra vonatkozó törvényeit
és Solon törvényei közöl azokat, a melyek ketértelınüek voltak ;
megszüntették az esküdtbiróságok l`el8égjogá.t is -- 'tó 7.-Upc: a
ív ív col; õıxaorqplozç - mintha csak felreértest nem türö
m ódon akarnak talpra állítani az államéletet -- erckırziozv.
Megszüntették azt a sok visszaelést is, a melyre azon törvény
adott alkalmat, a mely érvénytelen é tette oly ıillanıpolgfüııak
a végrendelkezés t, a ki vagy nagyon el volt már gyöngiilve.
vagy pedig valamely
vagy nem volt az eszénél - p.'ıvzıír.ı
nıiasszony incselkedéseinek engedett - ~pıvaw.I í::{}ó!ısvoç,
dön végrendelkezett. Ezt fú. törvény ők most eltörölték, szabadságára hagyván mindenkinek, hogy hagy ja a vagyonát arra, a
ki re akar ja. Azért törölték pedig el ezt a törvenyt, mert a sykopbanták, a hamis följelentést tevö örökséglesök és ügynökeík
nagyon gyakran visazaéltek vele. Elpusztitották a eykopbantfikat, azokat, kik a népnek - <8ilp.(2) - hizelegtek, a gaz üzelmek
mestereit, - xoıxofrpoi-(powa: - és a gonoazokat -- trowqpoúç.
A város örvendve vette mindezt turlomıisúl. De később, mindjobban gyökeret vervén a hatalmuk, nem kiméltek egy állampolgárt sem, sorra leöldöatették mindazokat, a kik vagy gazdagaáguk, vagy előkelő ezármazásuk - rqı 'yávaa - vagy személyes
tekintélyök - &âıá>;ıacr.v - által kitüntek a többiek közöl. Az
elrettentéa eszközét használták, hogy merül több kincset rabolhassanak. Rövid idö alatt nem kevesebb állampolgár ölettek
meg mint 151-0 at.
t Megaokalta ezt Theratíıenea, fõlazólitotta öket, hogy
hagyjanak föl eddigi politikájokkal és adják át a kormány a

.

-
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legjobb férfiak -

tol; Bslıríorotç -- kezébe. Eleinte vonalšotRak,„
de késöbb mégis kiezemeltek 9000 állampolgárt
zolwrüv ötezeMouç - mintha .ezeknek akarnak csakugyan a hatalmat ăãtiadni,
mert attól tartottak, hogy vezérévé választja Theıwamenest a nép
- Bíﬂıoo - és megdöntí ezt a
harminczae - õovaoreta-t.
Theramenes nem érte be a ketezerrel; ö azt mondott, hogy ha

-

-

csakugyan réezeltetni akarják a kormányzãsban mindazokat,
a kik erre alkalmasak - šzısıııéoz, - hát akkor háromezer embernek a kezébe tegyék le a hatalmat: mert szerinte ebben a
számba van benne az erre alkalmas állampolgárok erényének
- ăpsrﬁ - az összessége - áı; ív roórıp up alwjtl-8: tíz; âperñç.

úıpıopévqç. Do azután ezemökre vetette azt is, hogy m g egyfelől erőszakosan kormányoznak, addig másfelől megfeledkeznek a kormányzottak fölezereléséről (a háború czéljaira). Erre-megcsínálták a háromezer névjegyzékét, de folyton maguknı-5.1
tartották és esetről-esetre meg is hamisították, a mint pillanatnyi érdekök vagy szeezélyõk hozta magával. ıı
Thrasybulos elfoglalván a menekültekkel Phylét, a harmincz tyrannoe Theıamenest kivégeztette. Hogy ez megtörtéllë

--

heesék, két törvényt alkottattak a. tanács
gím, - által. Az
egyik törvény autokratorokká. tette a harminezat, fölhatalmazván öket bárkit is megöletni azon állampolgárok közöl, a kiknek
nevei nem foglaltatnak a 3000 névjegyzékében. A másik törvényben pedig kirekesztették az alkotınánybôl - nokıcsía mindazokat, a kik vagy résztvettek EetOneía falánk ledöntésében
vagy ellenségei voltak a négyszázas uralomnak vagy pedig azoknak, a kik az előbbi oligarchiát elõkéezítették. Theramenesre
ráillett mind a kettő. Igy vált a ő kivégeztetéae lehetségessé.
Theramenes megöletéae után elazedték a fegyvereket mindazon
állampolgároktôl, a kik nem voltak fölvéve a 3000 közé. Sok
durva gaztettet követtek ekkor eL Segítséget kerek Spartától

és kaptak is. Kallibioe 700 spﬂrtaival be is helyezkedett az Akta-polisba.
Gyözvén a Phyléböl kíindñlt menekültek nyit csatában is,.
miután már Munychiát a kezõkbe kerítették, az athenei nép letette a 30 tyrannoet és 10 aııtokı-atort választott a háború befejezésére. Ezek azonban csakis arra gondoltak, hogy Lakedaimon-
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túl pênzt kapjanak kíilesön. .tltt ezután a ızövegismét szerfõlätt
meg van romollira.]
Peírfıíéus és Munychia már a kezökbeıı lévén a menekülteknek, az egész nép föllázadt, le is tette a tíz autokratoı-t ˇée
helyébe- más :iz fërﬁút választottak sí Ieˇgäjobb híriıevüek közöl ;
Hhinon Paíainiűbõl és Phaylloa Aeherdosbôl állak most a kibélútéäi politika él én. Sikerült is ez Pausaniss spártai király
kiizbej öttével. Mageaztaltâk is Rhinont, hogy Oly jó írıd tılatot
tanuaitott aiıép - =?ñı*<=*; - iránt. Rhiuon és társai az olígaruhiıítól kapták .hivatalok-at, de ök odsálltak most önként a. győztes demohratia elé, követelvén, hogy a nép számadolta~~sa meg
öket,.a. mi meg is történt - *.:í; sűﬁóvaç ëčooow íj 51]1.ı.o?.poE1:Eq.
- nem i~ vonta. öket senki többé felelősségre. sem a. vıíroeban
maradtak-, sem gı Peíraíeusbôl bevonultak közöl. Ezert azután
Rhinont azonnal strategoseză. választották.
Az Eukleides alrehonsâˇıga alatt helyreállított rlemokratiu.
lıehelyezéeéı-öl a. szöveg nagyon kevés alkotınányjogílag fontos

-mozzaznatot -említ föl. Hoaszadalmaa részletesség el a d a elö az
Eleusía és Athen lıiõﬁtti állampolgár jogvi~~zonyok szabályozására Tonatkozőlsg létrejött megállapodásokat. Csak a gyilkos.Égi pereket - õiıuıç :póvoo - és az amnestiát említ, meg
hogy a Peiraietıe volt kormányzôi a Peiraieuebeliek előtt adja-

~
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EÜ3-óva; âš öoãvaı nak számot hivatalos müködësök felől
Ievök pedig ﬂı vároeiaknak. A szöa. váıtoaben
ív up äotaı
veg itt is roncs: e. D šu 'roíç 'ızâı Tıpﬁpara napezopévoıç a. jelen
összelfüggé,sbe.n érthetetlen. ArchiııOs fejezte be a kibékiilés müyét az Ö bölcs és emberszeretö íntézkedéeeivel. Ezt tüzeteeen

-

-

'ada elö & -szöveg, fOle-mlíti Thxasybuloa - Kapu-ıópmv -- esetét
ie, meg azon ihditványát, a. mely a Peíraieuebõl bevonult õeezes
egyéneket reezeeítette a kormányzá.~~ban, - 1:o}.f.-:eleg - tehát
többek közt olyakat is, a kik kõztudomiízﬂ ~zerint rabszolgák
voltak - (gawepıíıız *íjoew ãoíıkoı. A midőn pedig valaki, daezıire
az amneatiának, ismét régi bﬁnöket kezdet kutetgetní, zı:v'iloıwxaeív~ -~ odevonezolta öt a. fšoulcf] elé -és keresztül vitte,
hogy itêlethozatal nélkül ezonıısl~kivégezte8'eék. :Most mutassãtok meg - így szóló Ö - hogy meg akarjãtok mente fi a.
demokxutiﬁi, most, hogy híven megtertj-ãiio-k eeküiõkeii. Ha bűn-ietlˇenül hagyjátok ezt ez egy izgzıõt, akkor példäaíet fugjak ızõ-
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vetni más ok is ; dó. üﬁväﬂ lesz ez a példa, ha üt halállal Iakeltatjútok .roeezlelltü~ ágeör t. u.
Megtörtént. Az ízgatõt kivégezték, és Soha 'többé seNki nem
hăhorgatta. az amneatia foljftıín. létrejött egyetéı-tést. Bölesen és
ıí.llamférﬁúilag .intéztek most már közügyeíket az atheneiek,
mert megszívleltök - aupôíq. - a 'műlttanúlságait ; és yalóban
nemcsak azon okokat szüntettek meg, a. melyek korábban anNyi

baj vontak maguk után, de még visszaﬁzették 8. harminez tyrannos által kötött kölcsön a Lakedaimonoknak is. Nemcsak hogy
nem terhelték túl az egyes állampolgárokat új adökkal, do még
ezötosztották az allampolgãrok közt mintegy -kaírpôtláefıl a szenı

I

ı

1

vedett eerelmekért az oligarohak elkobzott vagyonát ie.
gy fejez be a zöveg az alkotmánytörténelnii részt. Visszatekintve azon alkotm ánytörténelmi anyagra, melyet e szöveg
földolgozva elénk ad, lehetetlen mindjárt első pillanatra föl nem
ismernünk egyfelől az új adatok fontosságát, másfelől meg azt
az ellentétet, e mely közte és Aristoteles ﬂokıııaá-ja, de meg
Thukydides
és Xenophon 'IŠlúcqvıııei-ja közt jelentkezik. Ha a
F

British Museum szövegét olvassuk, úgy Drakon államjogtörlıöneti jeleutöeégéröl, de meg Solon és Kleisthenes alkotmãnyjogi
reformjairól is egészen más képet nyerünk, mint a. min öt Arietotelee llolırnıá-jából. de meg Plutarelıosból is kol-vashatunk.
Drskon, ki eddig csak mint büntetőjogi törvényhozó ismertünk, most úgy jelenik meg előttünk, mint a tímokratiai gondolatnak, valamint a késöbb Tlıersmenes általkeresztíílvitt hoplitseensusnıık ősrégi életbeléptetöje, Bolon pedig, ki mint a. timokrstis megteremtöjet és az Areiopag tanácsa állnmbirôsági
ezerepkörének fölavstűját bámultunk, veszít mind a. két téren
hngyományos jelentöségéből. Az Areiopag tanác~~s felől azt
olvassuk, hogy s Theseus utáni időkben, évek hosszú során át
már mint egy agát s kilépstt.arohonokbó.l kiegészítő és viszont
ez ös~~zas tísztviselöket kinevezö legfőbb hatóság kormánysott,
s hogy az ö állambirósági szerepe iS tégibb mint Drakon. Nyer
azonban jelentöségében Solon mint az -esküdtbirôsăgok eszme
dús megszervezöje és ~zerıöje az törvény azon mndelkeıésánek,
hogy a hivatalnokok .eljárás ellen is lehessen az `esk~ü'dthir6s1i.gokhos fölebbezni. Úgy is Szemllé'lj-ük öt e szövegben mint essegények melegkeblü ámogstőjıtt és elökésıítöjet, sötlmegnz'ít6jﬁt
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a zen ılkotmáıfıyjogí 'fej-ü:Iéen~ek, mely aránylag rövid idő „mi va
a demokratíai 6l'lsm1*oz'mahloz . vezetett el, miután nem egy tekintetben hatályos fegyelmezest nyer és az a'.ll'aı:npolgá.ri jogegyenIöség. al.apgondola.tã.nak irányában ezel'tuı:latossă.` érlelödött a
Peisistratos én utólı:laínzak tyrannisãban. Nagyon nevezetes, hogy
már Solon is behozta az arehonok állo nıáeainak sorshúzás útján

lıetöltését, ésa mi egészen íj., a prokritosok yagyis jelöltek intézményét : csakis azon jelöltek sorából sorsultathatváu ki az archa-nok, a mely jelöl~teke't elöbb e ezélra az egyes plıylék foılı:ı:ıa~
szerint megválasztottak. Fontos ezen adat ie, hogy az eddig
előttünk teljesen ismeretlen Ilarnasiasııak meglıiiısult államesinyje u tan, de Még a Peisistratoa tyınnnisát megelözöleg rövid
dőre ismét fõlíilkeıwsked-ett az eııpat ı'ida-reactio : kereaz tülvíttek,
hogy tíz arc fon választatott, és ezek közöl Öt csak eııpatriıla
lehetett. Ez azt mutat ja, hogy a timnkratikus ezabadsag egymagában y éve még épp oly kevéssé volt képes megnyugtatni
a 'i'éı'göglÖs hatalmi tényezők által folyton rendszabıílz,-ozgatott
vagy legalább háttérbe t o t néptömegeket, mint a gazdasági
baj ok "orvoslásáira életbeléptetett seisaehtheia. Ez teszi azután
-érthetővé a Peisíatratoe többször ismételt ravasz ıíllamesinyjei-

nek fényes politikai sikereit: megérti iik, hogy azért bír annyira
gyökeret ver ni ez a tyrsnızıis Atlıenében, mert az a szelíd jăiroırı,
a Melybe az éthenei népet Peisietratos kornıányzati lángelméje
belehajtotte, nem ismert sem születési, sem vııgyonfoki rangkülönbséget, hanem ınindenliire nézve egjgiránt a törvényelötti
egyenlőség kérlelhetlenül következetes uralınıín elepıfılt. A Peisistrato~. tyrannisănak épp oly határozottan emberszeretö mp ló Dió ﬁpmımE; -~ jellege itt áll most előttünk a maga teljes félreismerhetleneégében; szinte érezzük, hogy ebben az idõben
AthenébeN. a Peisietratos politikıijăhoz csatlakozni ennyi volt,
mint sikeresen küzdeni az euputriılák öröklött hatalmának sza.kadatlan túlkapásai ellen. Ez mindenesetre fontosabb mint az,
.e mi szintén most. lıallunlc elöször, hogy Peisistrstos jól nösült
ınâsodízben is, 1000 argesi katonát kapott. kölcsön a. tulajdon
külföldi epösától és ezen 1000 ergesi zsoldos .segé.lyésle1-győzött
'azután az nthsnei államnak akkor még nagyon is hagyományos
íölfogáañ szabadeághösei fölött Psllenénél. .A minthogy fentesabb azon - nem kevésbbé új - sdatnál i~~, mely erre tanít
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pereãıoâ =-a`EııšE-.
Tlıettalee volt ee' nem Hıíõpwëı
meg bennün-két,
modiea szeretője. Nın-ea
- így letezik - . semmi beigaızolható alap ja ezen szöveg szerint sem, hogy Peiaistratoa, míg- 8:

leg-főbb hatalom pnlezán állott, komolyan szövetkezett, vagy

Iıeak ka/ezérkodott -volna is az Bupatrid-ik polítilc-ăjűval. Kenyon
félreötti a. zatáe-mar;-szö jelentményét aezñveg ezen kapcsolN-

tában, .midőN Peíeístrateısnak ez irányban eunaervativ -ha.j.l.emek-at Vál tulaj clonithetní. Éı-dek es ez is za 8ritish-Mtı8eum
szövegében, hogy Pais-ietretos alak ja "úgy domboı-adik ki ott,
mint a k-í jelentékeny mérvben' emelt a földmﬁırelést aznthenfei
állam területen, habár esek po'I.it.ikl1~í ezélekért szotítötta is e
elsö sorba az atbeneieket egy oly életre, a mely távol tartsa
M agát a kOzülgyelktöl az Ö jő] gondozott otthonÉME,
Solon mint ıbékéltetöﬂ és- uarchonıı nem bíra ennyire een:
a jolgá„llam, sem a eulturfíllam érdekeinek útját egyeııgetni.
A Peísíatrnltídã.k elüzetéae után, a mi csakis a- jôsdák által 'föl'hnjtogetott ﬂpertai nyers haderő segítségével történhetett meg,
újból fölülkerekeăik az eupatrida.-reactío. Muffatja a~~t az a ElmIíon-féﬂle borda is, -melyet a szöveg közöl. Valószínűleg az aKedon is, ki még a Peísistrstídák 111-alma alsfšﬁ tett zen-dülêsí
ki~ érletet, ennek a. :esetiônak állott szolgálatában. Klei~~thenes
azonban, a ki letette s. PE-i8i-'strstidá.k'alél fõlszabadûlt Athenében lãbrakapOtt eupatrida~reă.stiôt, határozottan- a. n-ép barát a
volt. A szövegben foglalt Ada-tok vilãgãnãl tisztáN, világosan megérthetjük .mar most az Ö -ă.lla.mjo'gi reformjsínsk természetét. Az.
összes állampolgárság. egyaégesülését a-kar-ta elömozdítani- Klei-

stlzıenes, Midőn a. négy ha-ﬁyományos phylo líelyst-t 10 Iíi phylát
állított fú! és ezekbe as összes szsbsıíl- embereket egynmiesslz
teljesen egysnjogú és egyenrangú állaıspolgiimkñl osztotta be.,

tekintet nélkül úgy a o8a„lădfá!,s mint s vsıgyenfokra; sőt tıI.vol-I
tartotta ez új szerveSettöl még a hsgyoınănyos tríttysoket is.
nehogy ezek mint Térségi befOlyãsok kapesola„tai.gátoljıik E phylékbeni egyenjogúaúgot. Kleisthenss új trittysei nem nemsetségăz
ãe tisztán- topogrnphisí alapon úıllottsk, s közﬁégeknäk - ñfipzor.
`-lewën ssiıpãn k~ pcsolstaci. A s§ä.ye.g szerint államjogí jeless
thetäsége, sőt államj'ogi.eı'eâ'ets volt azon szokásnak, M81 aı sthõsneíek Kleísthsnes' óta maukat hãvsıtslosan °58ﬁi3 sasa.
után nevezték el, s. melyben Iaiftaüu Kleísthlsﬂ*.sBt5I száıenıaııí-lı

--
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ez a rendszabály is és Kleistlıenes azért gondola ki és fogsnatosította í z , hogy az új állampolgárok, a veozokíroıı ne érezzék
ınasıgıuket feszélyezve homályos eredetök vagy alacsony származásuk miatt, szemben a régi állampolgár-okka.l, kik már 8.2 által
is, h0sﬁf az atyjok ne vét tették oda a saját nevök mellé, a saját
csalădjok ősi féııyére emlékeztettek. Fontos adat az is, hogy
Kleisthenes megtett éllaınpolgárrá.

minden szabad ember,

a ki az athenei állam valamelyik községében lakott. Hogy
tömegesen szabaditott volna föl rabszolgá.ka.t, annak ezen szövegben semmi nyoma.. A (lemarchokat ö állította és ugyanazon
jogkörrel mházta föl, a melylyel azelőtt a naukrarok bírtak.
Egészen új az is, hogy Kleistbenes a 10 strategot a poleınarelı
alá rendelte. A Peisistratidák befolyásos pártlliveillek eltãvolıtésa.
végett hozta be ugyancsak maga. Kleisthenes az ostrakiemost.
Vagy atimiába esni vagy Euboia déli csúcsára menni lak ni :

e között kellett választania az ostrakizáltnak. A szöveg szerint
Telesinos archonsága elött az archonokat megint úgy választotték, habár ekkor már évek óta életbe voltak leptetve a Kleistheııes reformjai. Ezért nevezlıeti Plutarchos a Kleisthenes ko rá
még aristokratiának. De Telesinos archonsaga alatt behozzák a
sorslıúzást, még pedig a balıszemekkel kisoraolás - zuágıwozc
alakjábsıı.Maroneiában fedezik föl a bányákat Nikodemos arcbon
korában és Themistokles száz hajít építtet a befolyt száz talena nép között
tomon, a helyett, hogy az -- miként kívánták
osztatott volna ki. Egészen új adat, hogy az Areiopag tarcsa
a salamisi csata után 17 vig vezénylö befolyás gyakorolhatott
újból az athenei államéletre és csak azért, mert a ezlamisi csata
elött, midőn maguk a strategok hívták föl a népet a meneküléere, egyedül az Areiopag nem vesztette el a fejét, hanem
8 drachmãt adott minden egyes polgárnak és beterelte 8. hadképes férﬁakat mind a bajókra. A szöveg szerint Arísteídes csábitotta az atheneieket arra, hogy a hege moniát olyasmire használják föl, a mi egyértelmű volt a szövetségesek pénztárãnak
megrablásával, ceakhog a különféle közszolgálatokért ﬁzetenılö
zsold által kenyérbe tehessenek vagy 20,000 állampolgár 5 köztö k
6000 esküdtbirõt Athenében. De nagyban előmozclitotta volna
AuciSteídes a demokratíat még az által is, hogy ö hívta volna be
a vidékiek nagy tömegét a városba állandó megtelepiilésre.

-
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Eplıiailtest úgy mutat ja be "mint íz.nép Enzagreaafáagethetlen
baratöíã.lf-, a lši azzal -keãilte políﬁiuäí ălyãjãt, hagy. ssãtıíns ãareíızıpagität tett tehstetl-ennê, sikliasztﬁsi per akasntvãh a ny-hullıa,
a mire folytán el is iteltettek. Az Arairıpag taılãl»eaíı'„nlalı: állanıbírósági E egyátalán pqlítihai jngkärét Epbialtea R* meﬂísnnıssai
vádolt Them-istnkles eselszövëhyëﬂek segély wrei dönt meg, ezen
jırgkört részint -az ötszazas ãıllacmtanãıcsra, részint a snııveraine

Népgjffiléere, részint az eslıíidtbirõeágolsra I~Iib"á'.aväkn. Rásae van
.
. .
azonlıan az ez ügyben alkntott tervenyek ínűitrãnyoz
valami Areheatraztûsnak is. Eplıialˇtee. Iedöfetëse után már beküVetltezik a hanyatlás részint atelıetaégtelen, de roppantníl clíisgazdagIﬁmnnnak lélekvásárlô pãrtoskndiıba,részint meg a miatt,
hogy az atheneiek ebben az iılüben had-vanereklıé rendszerint
nem az egyéni képességük által kiváló. tapasztalt szakerölıet
.I

.r

választották meg, hanem oly tellletaé..gtelen färﬁakat, s kiknek

minden érdemök abból ií.1llotÍ;, hegy 'ősrégi féNjfnyel tündöklő
családból saarmaztak. Meg ie zadtak az ãrãıt, mert az ilyen hadvez érek jãratlansága miatt majdminden hadjáratuk ann0-3000
hQpl]itának életébe ker-ült az ..atl:ıenei'eknek; az elökelö társaãalmi rétegekből nem kevésbé, mint azalaõhh néprêtegelšböl.
Az ortlfıoıíox philelogok nagyon tevesenˇ nevezik tehát -az Kíuron
kor át az egéezeégee athenei állam- és népélet - ugesunäee
Athenerthumﬂ - fénykorának. Nem -ismer ezt .ól szöveg, de
még az Atietophanee älˇtal annyira me.gaez~ia.It Myronides. û feuvăõan: dicsőséget Bem- a politikában.

Egészen új, hogy Ephialtee halál után vagy hat eezteınčlövel' bocsátották esek archoneágra a -zegsıgitákat. A Băõveg még
meg is nevez Meneeitheideet, mint a kielöezor left volna arehon
a zeugiták vagyonfok-oeztãlyăból. Ha ez šll, akkor reaetiõıciak
'lıellett bekövetkezníe 4-77 után, mert 477-ben Arieieide~~. már
kereezﬁülvítte, hogy bármely vagyonfek-ee D tálybeli eıtheNei
ãJŠlamp01gıííı' is lehessen -areho-n, Íehıit még a .thetelı közül ie;
A szöveg nem e.ı:ı:ıliﬁ ugyan Aristeídee .refOı'mjã;t; de ez meg nem
ok, 'hogy kétkeãjünk ezen- alkeinıányjogí referm történelmi

Valõeăágában-. Hisz mage a szöveg ie korezakeijelee zAıriet.eEídee
neve után az ztheırıei alkotmáNy-ﬁötﬁénelemben. Nem vaíöeﬁnütlen, hogy ~Millliadee íänytelt emlékezetënek ıiınyãkıí.lziıııti
ennek borkedvelő ﬁa, Eiınen, az zä- ñrökëz eset
itetıiäaíval
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osaicngyan liápes volt oliaha'tní, hogy az AriSteídes `archonsagi
refOrmja hatályon .kivül helyeztetett, az archonsãgi qualiﬁoatío
apentakosiomedimnosokról csakis a hippeusekre tarja~~ztetvén
ki, úgy
Perikles korában valóságos vivmăny számba ııreNt,
hogy az aıfehonságí qnaliﬁeatióba a zeugitak is fölvétettek.
Lysikratea arohonsıíga alatt allítjak föl a 30 községenkéntí
birót; Perikles 3 évvel késöbb alkot ja. meg azt a. törvényt, a
mely Csak azokat. ismeri el allampolgárokúl, a kiknek apjukanyjuk Már állampolgár volt.
A szöveg szerint a 'bíró zsolclot, a heliastikont Perikles hozta
be, még pedig azért, hogy elleıısúljrozhaasa ez altal a hatezer
eskiitltlıiró ıíllampolgãrnak államilag nyújtott obolosnyi napidij által a ooneervativ, süt tan határozottan retrograrl irányban
dolgozó Kimonnak nagy népszerűségét és fertelmesen lélekvásárló pártpolitikai üzelmeit. Perikles alak ja egyátalán nagyon
szerény talapzaton jelenik meg elöttii Nk a British Museum görög
szövegében. Dieséri öt e szöveg szerzője; de nem osinál belőle
'oly óriási alakot, mint a modern történetírás. A szöveg szerint
Dsmonides Oaból hajtott bele Priklest a peloponneeosi haborűba és a bírói zsold behozatalăt is ez- tanéeeolta volna neki.
Hogy í:ninö okon hozza csak itt összefüggésbe Ilı szöveg. a. sorahúzás esélyeit az állam élet hanyatlésaval, ezt a szövegnek éppen
S helyütt ronos állapot-ami-att nem érthetjük meg. Lehet, hogy
arra akar ozélozni, hogy ebben az időben már a prokritosokat, vagyis s jelölteket i~ úgy sorsolták ki, a mi e szöveg egy
másik f e l e szerint Csakugyan be is következett az arehonokra
nézve is. Nem helyezhető különös súly arra, hogy a szöveg az
e~küdtbirãk tömeges megvesztegetêsét Anytostöl, mint e részben el ~E. kezdeményezötöl keltez.
A Perikles halálára következett időkben a szöveg is a meg
nagyobb hanyatlás kor át látja: Perikles kor át i~ azonban esak
viszonylagos értelemben monda a virágzás koráNak. A Perikles
után szerepelt demagogokat tudatlan embereknek nevez, a kık
osak hizelegni akartak a népnek; Kleont ınüveletlennek is; de
dieséri Nikiast, Thukydidest, Melesias ﬁát,I a ki Ki non sögorának mond Eleophon lantcsinálűt részegen embernek monda
éS azt ãllitja, hogy ö hozta. be elöször a díobeliát, a m-ivel azonban a zsold fokozatos belhozaˇtalának kérdése éppen m'nos még
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elﬂüılhe, sOt ez nyílt' olleisıšñtbˇen âll a 41-ik íeyezetˇltel, 8 hol
Ag}lrr"híosr.Ol' és Herăk-leídesröl monãﬁitilı, hogy az šu:ıcl;~q.ots„-

ocııtóv-'i elOszOr ezek hozták volna bú. ás -azonban lehetsëges,
hogy nem Kleon, de Kallikraıtos emelte a zsoldot 3 OhOlosza
még 'ebben akorszakhaıı. TlieraMsnest moiitegeti: nem õnérdek-_
b öl szolgált volna ez valamennyi kormány, hanem hogy minden uralom alatt ﬁı rossz dleıı küzd On.
Nem említ a szöveg sem az sloıpopá hehozstelát, sem .a
zpõiãoolıof;-ok fëlãllitãsát o síkeliai yeresãgután ; a 4-00-as uralom
behelyezését pedig részletesen irja le ugyan, de na.gyban-eătOı:öleg Thukydiﬂes. e.Iöadá8ã.tõ1. Azt monda., hogy a 400-as oligerohiăt, Peisandros, AntiphOın és Theramenes éleﬁelmü államíérñak
ezen Mű vét a nép csak ezért szavazta meg, mert elhitették vele,
hogy a persa király pénz fog ad ni a háború folytatăeâazﬁıf, sőt
szövetségese lesz Athennek, ha ledöntik s. domokratiát.
Új adat, hogy Melobios tartott beszédet a f!-00-.asoli zrohia
mellett, az indítványt azonban Pythodoros tette meg.
adat
az- is, hogy Pytlıodoıros indityányára amıir meglevő 10 prohulos
mellé még más húezat választottak a. 4-0 éve föliﬂi állampol-gãrnk közül, és hogy e 30 férﬁú késsített ﬁely alkotínányjsvasë
lstot, a. melyről semmi sem látszik tud ni Tiıuky didee. Érdekes,
hogy ezen 30 egyúttal indítvănyt. tett `s. gendolatezsbedeág, illetőleg szólásszabadság korláteinak ledëntésére e Tperpﬁ 'nv.pe-*v6p.eıv-on kívül még más irányban is, és hogy ez ıngyeNesek
kemény senciiõvel el is fogadtatett. Hogy s. hivstslokkel ne
járjon zseld, ezt már tudtuk; ﬂenem tudtuk, hogy e. 9 archen
es s. jelenlevő prytsnek kivétel kepeztek. Új ez is, hogy az
ﬂötezerır vagyoni eensns alapján esek a. háberútettamăra rıiılztšztatott föl a senvereinitãe jogeiısl; de új -az is, hegy tíz-tíz íéı-ﬁűt
választottak e 40 ver fölüliek közöl -minden phyléböl ez 5000
kiszemeléeere. Új SZ is, hogy as. 5000 választott lûûférﬁût az
elketmányterr kidelgnıáeâra, és hogy ez e 100 fãrﬂű két alkot:
mãnytervet terjeseıtett be, egyiket s. későbbi idők- seãmăra, egy
.másikat
pedig azonnal êletbelepteteﬂ végett.
e felől nem
tud Thúgdides senıtnit, hogy Aristoteles Ilelwtlxáëjăt ne ie
enzﬂítsem. A eo-:lie ãven felüli életkor
sıóleáN út
quﬁhliﬁeatie,s. melyre e két~jeve~.1et építve
A jöfvﬁre 88616
alketnıšnytervnek nevezetes venıisg, hegy e ñııztteealzb állomá-
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-sokra a választást hozza javaelatba, még pedig az államtanács
által fõlállitott jelölt-jegyzélt alapján. Az államtanácenak nëgzy
osztályra- Eienatoaruı- osztáaá is új valaın* előttünk. A röoztön
életbeléptetendö alkotmánynak új azon rendelkezése iz, hogy fı,
400-as tanáes. phylénként azon 40-40 férﬁíıbúl alakuljon meg,
a. kiket a phylék a 30 éven föliiliek közöl fog rak kiszenıelni
választás útján. A 400-as tanács tölt be a hivataloleat, alkot
törvényeket, de ha államjogi törvényeket alkot, ezeket meg kell
tartani és nem szabad megváltoztatzni. Mindez éppen annyira
új előttünk mint a strutepokn-ak választása az EıUüû által
é~ mint azon 10 autokrator és az Ü jegz,lzö.jök, a kiknek ez államhatalom kezelése tulajd onkép a. kezf-be adat ott.
Az E1-etriánál Ezenve-dett ver-ség, ílletöleg a 11-U0 megdöntése után Anˇstokratrs 'és Thefu rıı.cnz's alapították meg a lıû plita-eensu~ alapján a tömegııralmat. Itt csak az Ariatokıntezı
neve új mint kezdeményez é. Új a 30 tyrannos lıeheljfezéae
elötti idõk három pártjáról Ezölö tudósítás is; nem ismertiik
eddigelé azon plıaaiaát sem a 80 tyrannos ural na. behelyezésenek-, 8 midőn 1000 állampolgár szentelt ki az ñﬂl]-as államtanács
és ﬂı hivatalok azámãra jelölteket. A dl) tzrraunos a szöveg szerint
is eleinte bölcs ünmérséklettel és hagyományos erkõlcsesel
kormány~ ott. Est tudtuk, de nem tudtuk azt, hogy a 30 megszüntette Ephialtesnek és Arehestratosnal-z az Areíopagra vonatkozó törvenyeit és hogy korlã.tI:ııınıí„ tette a szalıacl vügrendelkezéSi jogot, nehogy a ~ykcıphantál-1 mint az örökséglesük ügynökai öregség, öriiltség vagy nöi csábítás ezimén megtámadhaesak
följelentéseik által z végrendeletek érvényességét. Hosy a 30
azután autokratorrá tette m agát és leöldüstette nemcsak a gazdagokat, de az előkelő származáaúakat és z. ezemélzçes 'tekintélylyel birõkatis, csak hogy elrabolhaesa a vagyOnukat, ez sem
volt még így megvilagitva eddigi forı-ásaink altal. 1500-ra teszi
a szöveg is a. leült áldozatok számít. Nevezetes sz az adat ie,
Bog Thersmeııes nem erte be azon 2000 állanıpolgă.rral, a
kiket a 30 zsarnok meg akó rt hagy fi s politikai jog ok gyakorlásábaN: Õ 3000 ıí.llampol.gá.rt kívánt: mert azt állított s., hogy
éppenséggel 3000- ember képes megfelelni Óss' értelınileg mint
vaggonilag a politikai jogakat gyakorló állampolgárság fogalma
lıčõvetelmãnyeinek. Theısamenes kíVč-geztetésének elöké~~zítését
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is egészen másként a d a elő a szöveg, mint XeuoplıoN. TörvéNyt
alkottak, mely kizárta öt is, mint a 400-as oligarehíávnl elten-

tétbe jutottat a. 3000-böl és ugyanakkor törvény által aãattak
maguknak fölhatalınazást szabadon leöletbetní bárkit ie, a. ki
nincs fölvéve a 3000 névjegyaékebe; a névjegyzéket pedig meghamisıtották.
A 30 zsarnok bukása után a szöveg még elöbb a 10 autokrator uralmát említ, és azután ismét más tízes kormányt, a Mi
szintén nem fordul elö így Xenopbonnál; ez azntóbbi 10 hozta
volt lét re azután a kibekiilést a győztes phylei menekültek és a.
városiak oligarchikus párta között, Pausaniaa spartaí király
közvetítésével. TlwasıIbıılost, a kit eddig ezen nagy íõlezabadulás legkimagaslóbb elöhaı-ezosának tartottunk,csak egyszer hozza.
elö a szöveg, kevésbbé jelentékeny szerepben. Szintúgy nem
említ a szöveg Kaűlíast, a 30 fejét sem. A föalak nála Rhínon
Paianiábôl, tehát ismét egy nagy befolyású at-lıenei államférﬁ,
a ki eddig alig ismertûnk és Plıayllos Acherdosból. Rhínon és
társai még az oligarclıiától kapták lıívatalaíkat, de oly becsületesek voltak, hogy önként számoltak le a denıokratia elött hivalalos pénzkezelésökröl és egész nıűködésökröl. A helyreállított
demokrata pedig, az amnestia alapján, jól kormányzott a szöveg
szerint, sőt viasz ıﬁzette a spartaiaknak még azon kölcsön is,
melyet az Ö kínzó, a 30 tyrannos, népellenes czélokra fõlvettek.
Az új adatok üde szellöjevel hathat ez mind reánk, valamint az Archínos szereplése is, a ki Thrasybulost beperelte,
mert ez még rzıbszolgákat is részesített az állampolgárságban,
azt az izgató pedig, a ki dzıczáta az aınnestiának, újból
ıiru'kodni kezdet oligarchapıírti ñzelmek czimén egyik-másik
ııthenei ellen, Archínos az államtanács elé hıırczoltatta és ki is
végeztette, hogy elrettentő példát nyújtson az amnestia és a
lıekés egyetértés háborithatlan biztosítása érdekében. A 30 zsarnok elkobzott vagyonát azután a. nép közt osztották föl. A nép
már most megszivlelte a múlt keserű tanúlségait és derekasan
kormányozta már ezentúl az állam ügyeit.
Mindez igen érdekes és nagyrészt egészen új, de korántsem nyıijtja egész képét az athenei alkotmánytörténeleınnek
még Csak nagy körvonalııkbau eeın. Hisz Tísameıws korszak..
alkotó államjogi törvényhozásának, a melylyel pedig az Euklei-
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des-féle új korszak tnlajdonkép fõlavatva lön, neı:n találjuk
se-ami nvoműt ezen egész előadásban, a minthogy nem találjuk megeınlitve Arisfseides archonsıígi reform~p8ephismıi.ját sem,
dzıezara ennek, hogy a szöveg a tizenegy alkotnıánykorszak
közöl egye maga is Aristeídesı-e vonatkoztat mint kezdemén.vezöre. Szintúgy nincs emlites téve ez athenei állam legfontovahh pénzügyi közegéröl, a 4 é v e választott 6 šzi rí; ötrıızﬁosınek nevezett fökiııestúrnokröl : pedig, hí nem is akarnök elfogadni e Müller-Strübing hypothesisét. ez a magas hivatal, hogy
339-ben már letez ıtt, ezt meg a legóvalaosaiıb orthodoz szak+

kritikus, Gilbert is beismeri.
A ezöveg második rész ez Eukleifles-fele korszakban téııyleg fönnallott állami köfegeket ismertet tüzetesen. En-öl majd
más alkalommal. Jelenleg esek ez alkotmanjftörteuelmí vesznek
kritikai ıneltatıisıíra ölıajtottanı szorítkozni, hogy lıemutathassem a m. tíeztelt Akaılé mi elött azon nevezetes anyagot, nıelzv
Eıırópazzerte már is annyi szakbarıítot foglalkoztat.*.l

*J A szövegben föııtebb {ă!I. L ] azt ınnııılum, hogy Egészen új a
Sıılon által belwzcıtt ı*tıılııhı'Itfı::.-ııh intézmıãngga. Nehogy félılaérteaseıu
meg kell jegyezuım, lıııgz; ez a. kifejezés ﬁpnıpš-ı*„v:a; Elöfurllıˇıl kapcsolatban
a lıivatııluk batölt-ăaének eszınéjăvel I.wıñlı'ıııtı.-zrııăl is [Ara-opagit. e. QLI.
valamint elõfordűl Ilh-ı:ııı.ﬁıLı'ıı~rıesné1 {Oo:ıtı-. Near. p. ISTÜ: ez ıı. kitb_iHzéı~
ﬁ8\E7T.ıli:: Npuxp-.Tııı-ı: Fımıla mindez még ca ól: ııaııı is sajtutlıati velünk H
.ıııTlı.Frı'ítu*vuJı= azon formzızızarénti iııtézıNé:ı:5„°ét„. EL mulynuk Hubııı kurabeli
látazăsărül ınost vesızllnk először hír ﬂı British Iıluseuııı azüvegélıül.
I`Hı~ıl~ıwnról Arolıippus vígjıítëkot is irt. [Atlıeu. Ileipııoa. Xi~'.} 1 .-1rL*ıFıe8ﬁJ'ııtıı„
alatt alighanem a Mytılenănél elesett út:-ateg ílzarﬂ- QL1 és nem Ülıaireus
Elf:-*ı'uı'ıılu.u egyke volt ıı
úllitñlltgea atya fEııpol. Clıı'ys. 4,1 értenclü.
Hngy mert ueııı tıılajıluníthıttui ﬂı British
.iû-ımk Hypereiıles szerănt.
lríu-eeum görög szövegét ffEı'ııIılIı'lFıfev PhvıtıÍI.~fıarıf:!„' z' Ezen kárılăere mát
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A RÖVIDTARTAMÚ
SZABADSÁGVESZTÉS-BÜNTETÉSEK
S A FÖLTÉTELES ELÍTÉLÉS.

TÓTH LŐRINCZ
RENDES TAGTÓL.

(OLVASTATOTT A II. OSZTÁLY ÜLÉSÉN 1891. ÁPRILIS 13-ÁN.)

BUDAPEST.
KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA.
1891.

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.

Talán senki sem vonja kétségbe, hogy a büntető jog s
ennek lényeges alkatrésze, a büntetések czélszerű végrehajtása,
oly mélyen hat az államok jóllétére, a közbátorságra s közerkölcsiségre, hogy az azt művelő tudomány újabb meg újabb vívmányai nem csak a szakemberek, hanem általában minden
gondolkodó
honpolgár
figyelmét
s
érdekeltségét
legnagyobb
mértékben megérdemlik. E reformok ma már az egész müveit
világszerte fennálló büntetőügyi egyesületek, s ezek során a dicséretes
szorgalommal
munkálkodó
magyar
jogászegylet
egyik
szakosztálya figyelmének is előkelő tárgyát képezik. A tudományos kifejtésnek, gondolatcserének s eszmeérlelésnek természetes következése, hogy a művelt államok törvényhozó testületéi
s kormányai is ráléptek a tudomány által kijelölt ösvényre s az
elméletek gyakorlati eredményekre is vezettek.
Mint a társadalmi tudományok művelésére hivatott második osztály tagja, kötelességemnek tartom ezeket az új eszméket s törekvéseket, melyek a hivatásom s folytonos foglalkodásom körébe eső területen időnként fölmerülnek s a jogászkörökben élénk mozgalom s megbeszélés tárgyát képezik, itt az
akadémiai szószéken is fölemlíteni s megismertetni, oly reményben, hogy tisztelt társaim, kik hasonló tanulmányokra időt nem
szentelhetnek, mégis mint humánus érzületű s a közügyek e
fontos ága iránt érdeklődő férfiak, szívesen fogadják e fejlemények rövid ismertetését. Ezúttal a föltételes elítélés elméletét
fogom tárgyalni.
I.
Mint az emberiség története mutatja, időnként föl-fölébred a népek lelkiismerete a büntető törvényhozás felötlő
hiányaival szemben, s nem nyugszik, míg egy-egy sikeres elő-
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lépés nem történik a tökéletesedés hosszú útján. A múlt század
végén tudatára jött az előbbi századok büntető törvényei kegyetlenségének, s a büntetések végrehajtásában mutatkozó lelketlen, vad durvaságnak s önkénynek, és az emberiesb bánásmód érdekében tétettek nemes irányú javaslatok és kísérletek.
Az elítéltek kínzásában gyönyörködő bosszúállás helyébe az
emberiség szelídebb érzelmei és a javításra, a megmentésre
irányzott eszmék s többé-kevésbbé czélszerű módozatok léptek.
Azonban a reformált büntetési rendszerek sem vezethettek óhajtott eredményre, s a gondosabban kezelt bűnügyi statisztika oly
megdöbbentő adatokat mutat fel a visszaesések számának növekedésére, s különösen a fiatalkorú bűnösök szaporodására
nézve, hogy a további reformkísérletek folyton folyvást szükségeseknek mutatkoznak. Ha a prseventio s repressio eddig használt módjai s eszközei nem elégségesek: gondoskodni kell új
módokról s eszközökről, s bátran folytatni a küzdelmet a bűn, az
emberi természetnek e vele született árnyoldala ellen, melynek
veszélyeit ha teljesen ki nem irthatjuk is, de legalább enyhíthetjük.
Ama bátor gondolatok során, melyek újabban, a büntetőjogi téren mutatkozó haladás útján, mint a folyton előre törő
kor vívmányai, s már nem csak az irodalomban, hanem a legműveltebb államok törvényhozásában is megjelentek, első sorban
áll a «föltételes elítélés» most még vita alatti s teljesen ki nem
forrott, de mindinkább fejlő s tisztuló, fontos kérdése. Ez intézménynek többféle czélja van, s ha e czélok nem mindnyájan
érhetők is el egyenlő sikerrel, tiszta nyereség az is, ha azok
közül csak egyik-másik is beválik a gyakorlatban, s megtenni
üdvös eredményeit. Legfőbb e czélok közt, hogy oly vádlottak,,
kik első ízben s nagy mértékben enyhítő körülmények közt
követtek el valamely csekélyebb jelentőségű törvényszegést, s
megromlottaknak még nem tekinthetők, és a fogházakban, ezek
mostani állapotában, majdnem kikerülhetetlen erkölcsi romlásnak lennének kitéve, el ne zárassanak, s a szabadságvesztésbüntetéstől s az avval járó megbélyegzéstől, föltételesen, t. i. bizonyos időn át tanúsítandó jó viselkedés föltétele alatt, megmeneküljenek, a mi a most fönnálló s a bírót kötelező büntetőtörvény keretén belül lehetetlen; sőt napról-napra látjuk, hogy a
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bíró jobb meggyőződése ellenére, oly szigorú büntetés kimérésére van kényszerítve, mely a természetes igazságérzetet mélyen
sérti. Ismerjük a szaklapokból azt a feltűnő esetet, melyben a kolozsvári törvényszék hathavi börtönre volt kénytelen elítélni azt
a legénykét, a ki zárt kertbe bemászva, kalapja mellé egy rózsát
lopott, s épen közelebb az elnökletem alatti tanácsban néhány
16—17 éves suhanczot, becsületes és vagyonos szülék gyermekeit, ugyan annyira kellett büntetni, kerített helyről, bemászás
útján eltulajdonított egy pár dinnyéért. Ezekhez hasonló esetek,
fájdalom, nem kis számmal fordúlnak elő, s nem csak nálunk,
hanem más országban is, példáúl Francziaországban, épen az
említett irányú törvény tárgyalása alatt, méltán nagy hatást
keltett egy szegény párisi munkás szigorú elítéltetése, ki betegsége által a keresetben gátolva lévén, éhező gyermekei számára
zsemlyét lopott, ugyanazon ember, ki kevéssel azelőtt, pénzzel
telt tárczát talált az utczán, s azt a rendőrséghez vitte, s még
jutalmat sem akart elfogadni ritka becsületességéért.
A kétségkívül igen érdekes kérdéssel, melyet ismertetni
szándékozom, az irodalomban a szakbeli első rangú folyóiratok,
nevezetesen a Bulletin de l'Union international de Droit pénal,
a büntetőügyi kongresszusok aktái, számos monográfia, s nálunk
a kitűnő gonddal szerkesztett szaklapok folyton foglalkoznak.
A legelőkelőbb szakemberek: Prins Adolf, brüsseli tanár s a
belga börtönök főfelügyelője, Berenger szenátor, a francziaországi javaslat szerkesztője, az angol Howard, az amerikai Tallack, az olasz Garofalo, nápolyi törvényszéki elnök, List, marburgi, Lammasch Henrik bécsi, Bennecke boroszlói egyetemi
tanár, Aschrott, az amerikai büntető intézetek nagynevű ismertetője stb. az eszme kivihetősége s hasznossága mellett, ellenben Wach Adolf lipcsei, Kirchenheim heidelbergi tanár, Mittelstadt, német birodalmi törvényszéki, Appelius casseli bírák stb.
annak ellene érvelve s gyenge oldalait kimutatni eröködve, saját
nyelvükön, élénk vitát folytattak. Hazai jogtudósaink közül
pedig dr. Fayer László budapesti egyetemi tanár, a «Jogtudományi Közlöny» szerkesztője volt tudtomra legelső, ki e bátor
reformeszmét szóba hozta, s előbb véleménytársaival együtt,
saját lapjában, majd a magyar jogászegyletben ismertette. —
Dr. Gruber Lajos és dr. Reichardt Zsigmond budapesti ügyvé-
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dek, Bodor László kolozsvári törvényszéki bíró, dr. Márkus
Dezső, a «Jogi Szemle» szerkesztője, határozottan az indítvány
mellett, míg dr. Illés Károly, e kitűnő büntetőjogtudós, kinek
a sors csapását, mely őt testi vaksággal sújtotta, a szellem ereje
s világossága pótolja, s dr. Baumgarten Izidor, kir. ügyész, ha
nem is magát az elvet kárhoztatva, sőt annak nemes forrását s
üdvös irányát elismerve, de óvatosságra intve s a nehézségeket
fölemlítve, annak ellenében foglaltak állást, s a kérdést úgy a
szaklapokban s a jogászegyleti értekezések során, mint a jogászegylet ülésein (1890. okt. 18., 28., nov. 29., 30. és decz. 20-ikán>
élő szóval is kimerítőleg fejtegették, minden oldalról felhordva
s megvitatva az indítvány mellett és ellen szóló érveket.*)
A kérdés a párisi «Société générale des prisons» s a brüsseli nemzetközi kriminalisztikai egyesület ülésén is (ez utóbbin
1859. évi auguszt. 7-ikén) alaposan meg lett vitatva, kedvező
fogadtatásban részesült s a törvényhozásoknak melegen ajánlatott. E votum annál nagyobb jelentőséggel bír, mert e nemzetközi gyűlésen több nemzetbeli valódi szakértők s gyakorlati férfiak, parlamenti tagok, bírák, ügyvédek, államügyészek, tudós
jogtanárok és nagy tapasztaláséi börtönigazgatók vegyesen voltak jelen s vettek részt a szavazásban. A nemzetközi egyesület
németországi fiókjának Halléban, 1890. márcz. 26-ikán tartott
első nagygyűlésén is csaknem egyhangúlag (42 szavazattal
4 ellen) mondatott ki, hogy a fönnálló büntetési rendszer módosítása, különösen a rövid szabadságvesztésre szóló büntetések átváltoztatása, illetőleg föltételes elengedése — égető szük-

*) Lásd: dr. Fayer László: Büntetési rendszerünk reformja.
Budapest, 1889. — Dr. Illés Károly: A szabadságbüntetés reformja, különös
tekintettel
a
föltételes
ítéletekre.
Magyar
jogászegyl.
Értekezések.
Lili. 6-ik kötet, 3 fűz. Budapest, 1891. — Dr. Reichardt Zsigmond:
A föltételes elítélés. U. o. LIV. 6-ik köt. 4-ik füzet. — Dr. Baumgarten Izidor: A föltételes elítélésről. U. o. LVI. 6-ik köt. 6-ik fűz. —
Magyar
jogászegyl.
Értekezések.
LVIII.
6-ik
köt.
8-ik
fűz.
A
föltételes ítéletekről. (Dr. Baumgarten Izidor, dr. Márkus Dezső, dr. Bodor
László, dr. Illés KárolV.) Budapest, 1891. — Dr. Gruher Lajos: A föltételes elítélés. U. o. LIX. 6-ik köt. 9-ik fűz. 1891. — Dr. Beichardt
Zsigmond: A föltételes elítélés kérdésének néhány vitás pontjáról. U. o.
LX. 6-ik köt. 10-ik fűz. 1891.
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ség. — Ugyane kérdés, mely a legközelebbi német jogászgyűlés
tárgyai közé szintén ki van tűzve, a múlt év nyarán, június
15-étől kezdve Pétervárott ülésezett nemzetközi büntetőjogi nagy
kongresszuson is érdekes, bár határozatig nem érlelt vita tárgyát képezte, sőt épen e kérdés volt, mely a kongresszusi tagok
figyelmét leginkább magára vonta. Az első szakosztály, hová e
kérdés tartozott, elvileg pártolta azt, s a kihágásokra nézve meg
is szavazta 29 szóval 20 ellen; azonban úgy találták, hogy a
többoldalú kérdés nincs még teljesen átértve, s azért teljes
ülésbe nem került. A kongresszus tehát ezúttal még nem juthatott döntő eredményre, mert a szavazásnál oly zavar mutatkozott, mely az elnapolást tette szükségessé, de fenntartotta magának a határozathozatalt, s tagadhatatlanul feltűnt, hogy többsége őszintén óhajtja a szabadságvesztés-büntetések korlátozását,
s a legközelebbi (Párisban tartandó) kongresszus kétségkívül
újra fölveszi s eldönti a kérdést. Vannak azonban ellenkező
vótumok is, melyek megemlítését, részrehajlás vádja nélkül,
mellőzni nem szabad.
Az északnyugoti börtönegyesületnek 1870. május 31-én tartott hamburgi gyűlésén a javaslat elvettetett. De e gyűlés leginkább a fennálló rendszer iránt elfogult fogház-igazgatókból
állott, kik a megszokott rendszer fenntartását természetesen
kényelmesbnek találják. Hasonló szellem vezette a minisztérium által megkérdezett porosz főtörvényszéki elnököket s főügyészeket is, noha ezek közül többen helyesnek vélték, hogy a
rendszerrel kísérlet tétessék fiatalkorú törvényszegőkkel szemben. E nem kedvező vótumok azonban a föntebb kiemelteknél
kétségkívül kisebb jelentőségűek, mert egyoldalúak s nem tekinthetők a művelt jogászvilág összes tényezői nyilatkozatának.
Tagadhatatlan, hogy ellenkezőleg azzal, a mi a rendszer
ellenfelei által állíttatott, hogy «a jogászvilág lelkesülése az új
intézmény iránt immár a fagypontra szállott alá» a bátor eszme
rohamosan foglal tért az egész polgárosult világban, s mintegy
bűvös erővel hat, melyet az igazság forrásából merít, és ez erőnek alig lesznek képesek soká ellent állani a megszokott formákhoz ragaszkodó iskola emberei, s törvényhozásunk is, az
üde eszmeáramlatnak s a tapasztalásoknak engedve, előbb-utóbb
meghódol.
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Erre mutat az a jelenség is, hogy a javasolt rendszer legerősb bírálói, annak nyílt ellenzői is, ezt, ha nem is úgy, mint
Belgiumban formuláztatott, s nem is egészben, de legalább
egyik vagy másik megszorított alakjában s egyes részeiben elfogadják. A német Wach s a magyar Illés Károly nem ellenzik,
hogy az amerikai rendszerrel, melyet alább ismertetni fogok,
fiatalkorú egyénekre nézve próba tétessék; mások, kifogásaikat
s nehézségeiket előadva, magok is terveket terjesztenek elő,
mint Appelius Kirchenheim; s dr. Baumgarten is, miután az
intézmény rosszalásának élénk kifejezést adott, megengedi s
elismeri, hogy büntető codexünk még csak ezután kiépítendő s
ekkorig nagyrészben csak papiroson levő büntetési rendszerének teljes életbeléptetése után ez intézmény az épület betetőzését képezheti. Maga Mittelsladt, a német birodalmi törvényszék szigorú bírája, s a minél keményebb büntetések barátja,
kijelenti, hogy e javaslat hatalmas lépésnek tekinthető a jelen
rendszer hátrányaiból való kibontakozásra, s tisztítva és javítva
fog hatni a judicaturára, a mennyiben a bírákat a minél gondosabb s lelkiismeretesb egyénítés felé vezeti.
De nem csak a tudósok gyűlésein talált túlnyomó pártolásra a fölvetett eszme, hanem a törvényhozó testületek által is
felkaroltatott s különféle módon, de egyazon czélra irányzott
érvényesítése több államban, és pedig az északamerikai szabad
államok egynémelyikében s Angliában és gyarmataiban már az
említett gyűlések verdiktjeit megelőzőleg lépett életbe.
E nagy reform alkalmazásának, mint általában a szabadságvesztés-büntetések végrehajtására s a börtönügy javítására
fordított figyelemnek s gondoskodásnak dicsősége s érdeme Európában Howard hazáját, Angliát illeti meg, hol ez az elv, noha
más alakban, jóval előbb valósíttatott meg, mint Belgiumban.
Sőt ha a tengeren túl megyünk, az északamerikai államok egyikében, a kis, művelt Massachusetsben ilynemű intézkedés már
húsz év óta van életben. Az életbeléptetett rendszerek különbségeit alább ismertetni s mindegyiknek előnyeit s hátrányait
röviden méltányolni fogom.
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II.
Mielőtt azonban a részletek ismertetésébe kezdenék: szükségesnek tartom felmutatni a vezéreszméket, melyek az említett
irányú javítások alapelveit foglalják magokban. Prins Adolf, a
brüsseli híres jogtanár, a nemzetközi büntetőügyi egyesület
brüsseli első ülésén tartott megnyitó beszédében, az egyesület
czéljait kimutatva, ama mély meggyőződés s reformátori lelkesültség meleg hangján emelte ki e vezéreszméket, mely őt a
büntetőjog művelői közt s a büntetőügyi kongresszusokon általános tisztelet tárgyává teszi.*)
Századunkban eddigelé soha se merült fel a büntetőjog
terén annyi új, meglepő, merész gondolat, soha sem vitattak oly
messzeható, gyökeresen javító jmoblemákat, mint jelenleg. Mikor a múlt század nagy eszmereformátorai, Beccaria, Bentham,
Voltaire s tanítványaik fölléptek, csak a népek közvéleménye
tapsolt merész újításaiknak, míg ellenben az akkori pedáns
könyvmoly jogászok (megjegyzem, hogy e faj ma sem halt még
ki) makacs hívei maradtak a múltnak, s az újításokat veszélyes
ábrándoknak bélyegezték. A korszellem üde, egészséges fuvalma,
az el nem fogult józan ész végre lassankint megtisztította a dohos levegőt, s a tapasztalás által jobb nézetekre vezetett jogászok magok kezdtek első sorban mozogni, zászlót emelni, s
megállapítani, hogy a rendőri szigor s a kemény büntetések sok
százados uralma egymaga nem segít a bajokon, nem zabolázza
kellőleg az emberi bűnös hajlamokat és szenvedélyeket; a bűntettek száma, a legszigorúbb törvények alatt is, folyvást növekszik, s a szabadságvesztés-büntetések, főkép a rövid időre szabottak,
hatástalanoknak
bizonyúlnak.
Most
már
ők
kezdik
keresni a czélszerű segítő módokat s eszközöket. A XVIII. században alig volt még büntető jogtudomány, csak a hosszú idő
által szentesített visszaélések tengere. Végre a megszokott előítéleteket elsöpörte az idő hatalma, s előtérbe lépett a szükség
elismerése, hogy az igazságos büntetés alapja nem lehet más,
*) Lásd: «Jogi Szemle» I. köt. 1889. évi 11. szám, 346. lap.
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mint az egyénítés, az individuális viszonyok bölcs mérlegelése.
Emberies tudomány fejlődött a botor szokások romjain. Előbb
azonban, mint kezdetben lenni szokott, több tért foglaltak el az
abstract elméletek, mint a tények s tapasztalatok. Eszményi
lelkesülés ragadta a jogtudósokat is, míg aztán lassankint a
józan, higgadt megfontolás kezdett lépni az idealizmus helyébe,
s a kriminalisták, kik az emberiség leglényegesb érdekeivel foglalkoznak, kezdtek leszállani az eszményi magaslatokról a valóság s gyakorlat szilárd terére. Ma már átlátják, hogy a sorban
dívó elméletek egyikére sem lehet kizárólag támaszkodni, mert
az ember összetett lény, kit nem szabad egyoldalú szempontból
ítélni meg. Mindegyik elméletben volt valami jó, de nem kizárólag alkalmazható. Így pl. a javítás elmélete helyes, mert kétségkívül vannak bűnösök, kik javíthatók; az elrettentés elméletében szintén van jó, mert léteznek szilaj, makacs bűnösök, kiket
csak félelemmel lehet zabolázni; a társadalom védelmének elmélete is helyeslendő, mert vannak megrögzött bűnösök, kiknek
egyszer s mindenkorra lehetetlenné kell tenni a sértést, a károsítást stb. De mind ezen elméleteket, melyek esetleg helyesek,
nem lehet kizárólag minden esetben egyformán alkalmazni. Felmerül a rendszerek egyesítésének s az egyénítésnek szüksége,
mint az orvosnak nem lehet, a magában véve legjobb elv s
elmélethez való ragaszkodásból, minden betegét egyformán gyógyítani, úgy a kriminalista is kénytelen különféle egyéni rendszabályokat alkalmazni, ha czélt akar érni. Az egyénítés egyedül helyes eszméjét feltaláljuk már a régi bölcsek, Plató, Cicero,
Seneca műveiben, s e régi vezéreszmék ma már újra elővétetnek, a sötétség s elvtelen kapkodás hosszas ideje után, mely
annyi kárt okozott az emberiségnek s az államoknak. A bűnnek
s bűnösnek elvont mintája századunk vége felé eltűnőben van;
a bűnt úgy ismerjük fel, mint társadalmi szülő okoknak alárendelt tüneményt, s a bűnöst, mint az emberi élet föltételeinek
alávetett lényt. Ez okokat s föltételeket kell alaposan vizsgálni
a kriminalistának, ha a nagy társadalmi bajokat le akarja
küzdeni, s íme itt vagyunk az egyénítés szükségénél, s fölismerjük az elválaszthatatlan kapcsolatot, mely a büntetés végrehajtását összefűzi a bírói ítélettel, s reá jövünk, hogyan kell okosan s czélszerűen alkalmazni a szigort s kíméletet; átlátjuk,
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hogy a szokásos, megromlott bűnösökkel s az újoncz, alkalmi
törvényszegőkkel nem lehet egyformán bánni, hogy az amazokkal a börtönben éreztetett kímélet s gyöngédség a legferdébb
érzelgősség volna s ellenben az első ízben tévedt, még meg nem
romlott lelkületű, főkép fiatal törvényszegőkre nézve a szabadságvesztés-büntetés nem csak haszontalan, de káros és veszélyes stb.
Így szólott a büntető jogtudomány ez egyik legjelesebb
képviselője; s hasonló meggyőződés vitte a büntető joggal gyakorlatilag is foglalkozó jogtudósokat a formalisticus iskola
hívei előtt túlmerészeknek tetsző indítványokra.
Ma már, a tett tapasztalások nyomán, általános lett a mélyebben gondolkodók s a megszokott formák és módozatok
iránti kényelmes előszeretettől el nem fogúltaknál a meggyőződés a felől, hogy sem az anyagi büntető törvény, sem a büntető
eljárás eddigi reformjai nem merítik ki teljesen a kellő gondoskodást, melylyel a tudomány s a tudomány fáklyájánál haladó
törvényhozás e téren az emberiség és közjóllet érdekeinek s kívánalmainak
tartozik;
hanem
hogy
egyszersmind
lelkiismeretes
figyelem fordítandó a büntetések czélszerű végrehajtására is, s
hogy minél gondosabb észlelés alá kell venni s minden oldalról
elfogulatlan vizsgálat tárgyává tenni azt a hatást, melyet a büntetések, különösen a leggyakrabban alkalmazott s a mai büntetési
rendszer
súlypontját
képező
szabadságvesztés-büntetések
különféle fajai s módjai az elítélt bűnösökre gyakorolnak, s a
tagadhatatlan eredményeket, melyeket a büntetésnemek alkalmazása, a czélnak s óhajtásnak megfelelve, vagy ellenkezőleg
czel- s óhajtásellenesen hatva, eszközöl. Legfőbb feladat lehetőleg megelőzni, s a mennyiben ez teljesen el nem erhetö, legalább a lehető legkisebb számra szorítani a visszaeséseket.
A recidivák mindinkább növekedő száma, a kriminalisták &
valódi réme, s az alkalmas és sikeres módozatok megállapítása,
melyek e bajon segítsenek, képezik ma a legfontosabb kérdést,
mely a büntetőjogi irodalmat s a törvényhozásokat foglalkoztatja. El van ismerve, hogy a visszaesés veszélye ellen ekkorig
megkísérlett küzdelem a nagy czél elérésére elégtelen, mert az
alkalmazott módozatok hiányosak. A szaktudósok, s pedig a
börtönügy kezelésével gyakorlatilag foglalkodó elsőrendű tekin-
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télyek egyetértő véleménye, hogy az ijesztve szaporodó visszaesések legfőbb oka abban rejlik, hogy a szokásos és alkalmi
bűnösök, a teljesen megromlottak, s a csak eltévedtek, a megcsontosodott veteránok s a még könnyen megmenthető s jó útra
teríthető újonczok nincsenek kellőleg megkülönböztetve s elkülönítve; a büntetés végrehajtása tekintetében egyenlő bánásban részesülnek, nincs meg a kellő egyénítés s osztályozás. Különösen feltűnt az igen bőven s nem czélszerűen alkalmazott
rövid idejű szabadságvesztés-büntetések káros hatása, melyek
folytán a szokásos visszaesők, a társadalom makacs, gyökeresen
megromlott ellenségei a társadalomba csakhamar visszatérnek
s visszanyert szabadságukat ismét rosszra fordítják; a fogházakban pedig a még meg nem romlott, csak alkalmilag bűnre tévedt
újonczok tanácsadóivá, tanáraivá lesznek, a kik hely hiánya,
különösen kellő számú magánzárkák nemléte miatt, tőlük el
nem különítve, csábításaiknak s átkos befolyásuknak kitéve,
kitanúit s teljesen megromlott gonosztevőkké képződnek. Általános meggyőződéssé lett, hogy a visszaesések megelőzésére
egyik legsikeresb rendszabály, hogy minél kevesebb ember,
főkép minél kevesebb fiatal ember zárassák el fogházakba, melyek, ezeknek jelen s nem is egykönnyen javítható állapotában,
a bűnöknek legtermékenyebb, legveszélyesb tenyésztői.
S ez a gondos észlelés, ez a szomorú tapasztalás arra vezetett, hogy a rövid tartamú szabadságvesztés-büntetések ha teljesen nem mellőzhetők is, oly büntetendő cselekmények elkövetőire, melyek enyhébb természetűek, s a kik első ízben, főkép
ifjú korban, nem bűnös megromlottságból, hanem inkább a
javulás reményét ki nem záró könnyelműségből, egy szerencsétlen perczben elcsábítva, vagy a szenvedély pillanatnyi fellobbanásának hatása alatt követik el a csekélyebb jelentőségű törvényszegést, egyáltalában nem alkalmazhatók, mert czélra nem
vezetnek, s nem csak haszonnélküliek, sőt egyenesen veszélyes
eredményekre,
javulás
helyett
romlásra,
megmentés
helyett
elsülyedésre vezetnek. A fogházak ugyanis, azok jelen állapotában, melyet
czélszerűbbé átváltoztatni roppant pénzáldozatba
kerül, s mindenesetre bosszú időt kíván, daczára a lehetséges,
de nem kielégítő felügyeletnek, tapasztalás szerint a bűnök termékeny tenyésztői, s a csábítás legjobb alkalmai, honnan az
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újonczok rövid idő alatt teljesen megromolva kerülnek ki a társadalomba. Másik tapasztalás, hogy a szabadságvesztés-büntetés
ha rövid idejű, elrettentő hatással alig bír; s míg egyrészről a
fogházi oktatás s kényszermunka által, mely legtöbb esetben
hiányos is, a javulást, a beteg lelkűiét átalakítását rövid idő
alatt nem eszközölheti, másrészről a bár rövid időre elzárt rabot
ép úgy megbélyegzi, mint a hosszú tartamú, s egész hátralevő
életére érzékenyen sújtja úgy társadalmi, mint kenyérkereseti
tekintetben, mert az elzárás által megbélyegzett egyént senki
magához nem fogadja, munkával el nem látja, sőt tőle, mint
erkölcsileg meg nem bizható, ragályos és veszélyes egyéntől
visszaborzadva őrizkedik, minek természetes következése, hogy a
jók társaságából ekkép száműzött s a gonoszok társaságába
szorított, azok csábjainak oda vetett ember elcsügged, kétségbe
esik s fokról-fokra mind inkább elsülyed. A csekélynek látszó
büntetés tehát ilyen egyénre nézve, elkövetett cselekvényével
arányban nem álló, mert egész életére kiható, kegyetlenül
súlyos büntetéssé válik.
Ezért igazuk van azoknak, kik a polgárisúlt világ minden
nyelvén prédikálják, hogy a felvilágosúlt büntető jogtudománynak egyik legfőbb követelése oda törekedni, hogy az alkalmilag
rosszra tévedt emberek, főkép pedig a fiatal törvényszegők, csekély, kisebb jelentőségű, nem melyebb megromlásból, hanem
gondatlanságból,
könnyelműségből,
pillanatnyi
szenvedély
fellobbanásában s más efféle forrásokból származó tetteikért el ne
zárassanak, s a túltömött fogházak ragályozó és örökre megbélyegző levegőjébe ne taszíttassanak, s ha lehet, a társadalomnak s becsületes életnek megmentessenek.
III.
Ez a meggyőződés általános lévén, fölmerül a kérdés: mivel
lehet és kell tehát a rövid szabadságvesztést helyettesíteni?
Vannak, a kik nem tartják szükségesnek az eltérést a megszokott jelen rendszertől, s a fogházak mostani, a czélnak meg
nem felelő állapotából, a szabadságvesztés-büntetés nem helyes
alkalmazásából eredő hátrányok orvoslására elegendő s légtér-
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mészetesb eszköznek azt jelölik ki, hogy hát a fogházak a czélnak megfelelő állapotba tétessenek, s a szabadságvesztés-büntetések
végrehajtása
czélszerűen
eszközöltessék,
nevezetesen,
hogy a büntetésre ítélteknek különféle kategóriái egymástól
gondosan elkülönöztessenek, az első ízben törvényszegők, különösen a fiatalok, a rövid idő alatt, melyet a fogházban töltenek,
magánzárkákban, veszélyes befolyásoktól megóva, s ott egyedül
a lelkészek s tanítók által látogatva, jó tanácscsal ellátva s a
komoly magokba-térésre alkalmat nyerve őriztessenek. A rövid
idejű fogházbüntetések ama másik ártalmának kikerülésére is,
hogy t. i. az ily rövid s enyhe büntetésre ítéltek a büntetés
súlyát nem érzik, a visszaeséstől el nem rettentetnek, sőt esetleg a fogházak aránylagos kényelmébe visszakívánkoznak, más,
a fennálló büntető rendszer keretébe illő módok alkalmazhatók; így pl. a praktikus angolok az ilyen büntetésnél, hogy az
legalább némileg elrettentő hatással bírjon, az élelmezést a
legszűkebb mértékre, a foglyokat pedig sanyarú és fárasztó
munkára szorítják, s a büntetés tartamához és az elítéltnek
egyéniségéhez képest többféle étrendet s bánásmódot alkalmaznak, abból indúlva ki, hogy ily megszorítás, míg egyrészről az
egészségnek, rövid időn át alkalmazva, nem árt, másrészről az
elítéltben azt a meggyőződést szüli, hogy a fogház csakugyan
nem a kényelem, jóllakás és heverés, hanem komoly büntetés
háza, melybe nincs ok visszakívánkozni. Kik e felfogásban meg
tudnak nyugodni, a föltételes elítélést, mely szerintük egy értelmű a büntetés elengedésével, s a büntető jog alapelveinek
felforgatásával jár, nem tartják helyes indítványnak. Szerintük
előbb a fennálló büntető rendszernek saját keretében való javításával lehet és kell segíteni.
Fogadjuk el, hogy a büntető törvénykönyvünkben felállított büntető rendszer, t. i. a fokozatos irlandi rendszer, helyes,
sőt tökéletes, de mindnyájan tudjuk, hogy az, a szükséges számú
büntető intézetek s helyiségek hiánya miatt a szabatos végrehajtástól még oly távol áll, hogy erre, pénzügyi viszonyaink
tekintetbe vételével, még igen sok ideig, gondolni sem lehet.
Az elítélteknek a fennálló büntető intézetekben contemplált
javítása a megmételyezésnek, az erkölcsi megrontásnak megakadályozása ily viszonyok közt jelenleg csak üres álom, hiva-
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talos hazugság, s az marad még évtizedekig, s talán marad
örökké. Ha a munkáraszorítás annyira mennyire végre van is
hajtva, s a codexünkbe fölvett föltételes szabadlábra-helyezós, a
büntetés egy részének kiállása után, szép eredményeket mutat
is, de a törvény által elrendelt éjjeli magánelzárás s az, a mi
az irlandi rendszer legfőbb alkatelemét képezi, hogy t. i. a fogság első ideje a magábaszállásra okvetetlenűl szükséges, s csak
jó tanácsadók látogatásai által enyhített magánelzárásban töltessék el, magánzárkák kellő számának hiánya miatt egészen
elmarad. Mert hiszen a hivatalos adatok szerint, mint már más
alkalommal is említettem, még a nagy fegyházak sincsenek
ellátva magánzárkák megfelelő számával; annál kevésbbé a törvényszéki 8 járásbírósági, többnyire primitiv állapotban levő
fogházak. — A büntető intézetek túl vannak tömve; a statisztikai hivatal*) kimutatta, hogy fogházainkban 1674 személyijei
több van elzárva, mint a mennyi azokban, befogadási képességék szerint elfér, s téli időszakban, midőn a fütött s élelmet
adó fogházakba sokan készakarva s örömest menekülnek a
külső nyomor elől, ez arány még kedvezőtlenebb. A büntető
törvénynek az az intézkedése, hogy a különféle szabadságvesztésre
ítélt s különféle bánásmód alá tartozó elítéltek különféle helyen
állják ki büntetésüket, megközelítőleg sincs végrehajtva; mind a
mellett, hogy a fogházakban oly túltömöttség van, mely szerint
azokban már is egy pár százzal több elítélt őriztetik azon számon fölül, melyet a fegyházak szabályszerűleg befogadhatnak,
¿556-ra megy a fegyenczek száma, kik a törvényszékek és járásbíróságok fogházaiban állják ki büntetésüket, hol azután teljesen megromlott nagy gonosztevők, s kezdő fiatal újonezok, kik
valamely csekély törvényszegésért jár heti vagy pár havi fogházra, vagy elzárásra ítéltettek, sőt vizsgálati foglyok is vegyesen élnek; **) a javító intézetek száma (férfiak számára kettő, nők
számára egy sem létezik) szintén nem felel meg a szükségnek, s
így az a jó tanács, hogy a fiatal törvényszegők, a föltételes elítélés helyett, javító intézetekbe vitessenek, a mi egyedüli helyes

*) Lásd Jekelfalusy József: Fogházaink állapota 1872—1886.
**) Lásd Szilágyi Dezső miniszternek a kép viselőházban 1889. május
29-én tartott megdöbbentő expozéját.

16
módja
lehető
javulásuknak,
a
valóságban
nem
létesíthető.
A javító intézetek jó hatása csak úgy képzelhető, ha azokban a
fiatal bűnösök hosszabb ideig maradnak, már pedig a csekély
jelentőségű törvényszegésért egy-két hétre vagy hónapra ítélteket nem lehet hosszas időre javító intézetekbe dugni stb.
A dolgok ily állapotában, melynek orvoslása igen hosszú
időt s milliókat vesz igénybe, nem lehet megnyugtató azoknak
véleménye, kik az égető bajokat a fennálló törvény keretén belül
reményük orvosolhatni, s épen nem fölösleges más, a mostani törvényen kívül fekvő s abba még csak ezentúl beiktatandó
módokról gondoskodni, melyek a bajokon, legalább egy részben^
segítsenek. Ilyen mód pedig, a jogászok nagy részének véleménye szerint, első sorban a föltételes elítélés intézménye, mely
nem a rövid szabadságvesztés pótléka ugyan, s ezt általában ki
nem zárja, csak szőkébb mértékre szorítja, hanem egy egészen
új reform, mely különféle üdvös czéloknak felel meg.
A föltételes elítélés rendszerének egyik ellenzője elegendő
óvó szert lát az államügyészség jóakaratában s a felség kegyelmezési jogában oly előfordúló esetekben, midőn a legkisebb
törvényes büntetés is igazságtalannak s annak alkalmazása
helytelennek mutatkozik. De talán maga sem hiszi, hogy ez.
óvószerek elegendők. Nem is képzelhető, s nincs is példa reá,
hogy az államügyészség, melynek lehet ugyan, sőt kötelessége
is az enyhítő körülményekre figyelemmel lenni, de főfeladata
mégis a törvényszegések megtorlása, valaha elálljon vádindítványától, ha a büntetendő cselekvény tárgyi s alanyi tényállása
bizonyítva van; már pedig a föltételes elítélés rendszerének jótékony hatása épen itt kezdődik. — A felség magasztos kegyelmezési jogának gyakorlása pedig nem lehet mindennapos dolog s természetes, hogy az csak a legterhesebb esetekre van
fentartva. Ama számos, folyton előforduló esetekben, midőn a
bíró kénytelen, saját jobb érzése s meggyőződése ellenére, a
törvény határozott s nem mellőzhető rendelkezésének nyomása
alatt, a kertbe bemászó s onnét egy-két almát vagy dinnyét
lopó ifjonczot, vagy zárt kamrából, betörés útján, éhes gyermekei számára egy főzet burgonyát eltulajdonító koldust legalább
is hat havi börtönre ítélni, nem segíthet sem az államügyészség
kegyesebb felfogása, ha e hivatásánál fogva szigorra hajló tiszt-
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viselő erre olykor hajlandó volna is, sem a felség kegyelmezési
joga, melyet, ha az igazságszolgáltatás törvényes rendét felforgatni s meghiúsítni nem akarja, csak igen ritkán s kivételesen
gyakorolhat.
Vannak ismét, kik elismerik ugyan a rövid szabadságvesztés-büntetés ártalmait, s azt más büntetésnemekkel akarják fölcserélni, de nem tartják szükségesnek a segélynek azt a módját,
mely szerintök a büntetőjog alapelveivel ellenkezik s a megtorló igazság alapeszméjének megsértése, t. i. a föltételes elítélést. Ezek azt ajánlják, hogy a rövid tartamú fogházbüntetés
a fiatal bűnösökre nézve javító-intézetekbe küldéssel, — de
a melyek, mint már megjegyeztem, nálunk kellő számban
s kiterjedésben nem léteznek, s legtöbb esetben nem is alkalmazhatók, — különben pedig pénzbüntetéssel, bírói dorgálással, házi fogsággal és szabadlábon végzett kényszermunkával
stb. helyettesíttessék. Így pl. az üj olasz, Zanardelli-féle büntetőtörvény, mely 1890. január 1-én lépett életbe, nem fogadja
ugyan el a föltételes ítéletek intézményét, de a legújabb elméleteket annyiban magáévá teszi, hogy a bíró a rövid tartamú
szabadságvesztés-büntetéseket,
miután
azokat
ítéletileg
kimondta, esetleg kezesség melletti bírói dorgálással helyettesítheti oly esetekben, midőn a törvényben kiszabott büntetés egy havi fogságot vagy elzárást, vagy 300 lírányi pénzbüntetést túl nem halad, ha enyhítő körülmények szólanak a
vádlott javára, s ha ez bűntettért még soha, s kihágásért egy
hónapi elzárásnál többel büntetve nem volt. — A dorgálás tehát
a törvényes büntetés kiszabása után fog helyet, annak meghallgatására kitűzött határnapon, melyre ha az elítélt meg nem
jelenik vagy megjelenik ugyan, de a dorgálást kellő tisztelettel
nem fogadja, az ítéletileg reá szabott szabadságvesztés-büntetés
végrehajtása lép érvénybe. A dorgálás az elítélthez nyilvános
ülésben a bíró által intézett intésből áll, mely az elkövetett törvénysértésre s annak következményeire vonatkozik, s a bíró
egyéniségéhez képest lehet kíméletest) vagy szigorúbb. A bíró,
mint fentebb említettem, kezességet is követelhet az elítélttől, s
esetleg egy vagy több alkalmas jótállótól az iránt, hogy az elítélt
az ítéletben megállapított határidőn belül újabb törvénysértést
el nem követ s ha e kezesség meg nem adatik, az ítélet végre-
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hajtása következik. Látszik ezekből, hogy az új olasz törvény
büntető rendszerében is fenforog a büntetés végrehajtásának
föltételektől függővé tett elhalasztása, s így a «föltételes elítélés» ellenzőinek megelégedésével ez a törvény sem találkozhatik.
A rövid tartamú szabadságvesztés helyettesítésére javaslatba hozott és némely törvényhozások által különféle változatokban el is fogadott s életbe léptetett büntetésnemekre nézve
rövid szemlét kívánok tartani, mielőtt a föltételes ítéletek rendszerének, jelen értekezésem főtárgyának tüzetesb ismertetésére
átmennék. — Ezek, mint említem, a bírói dorgálás, a pénzbüntetés, a házi fogság, s a szabadlábon végzett kényszermunka,
részint kezességgel összekötve.
A bírói dorgálás már ma is törvényhozásilag életbe van
léptetve Olaszországban az előbb is említett alakban (nem mint
önálló büntetés, hanem csak mint helyettesítő), továbbá Spanyolországban, több svájczi, pl. Waadt, Appenzell kantonban
s Oroszországban; ismeri azt a német birodalmi büntetőtörvény is a 12—18 éves gyermekek s ifjak részére, könnyebb vétségek s kihágások eseteiben s ismerte az előbbi hazai gyakorlat,
s az 1843-iki magyar büntető törvényjavaslat is, melynek 21-ik
§-a úgy rendelkezik, hogy «oly esetekben, melyekben a törvény
fogházbüntetést állapít meg, bírói dorgálásnak csak akkor lehet
helye, ha a körülményeknek megfelelő beszámítás szerint a legcsekélyebb fogházbüntetés is igen súlyos büntetést képezne».
A bírói dorgálás tehát egyik czélszerű helyettesítője volna a
rövid szabadságbüntetésnek. De vájjon várható-e általános siker
a büntetés e nemétől? — hiszen a dorgálás csak tisztességes és
becsületére érzékeny emberre nézve büntetés, a műveletlen
tömegre nézve pedig, melyből a törvényszegők legnagyobb
része kerül ki, s melynél a finomabb becsületérzés nem igen
található fel, éppen nem büntetés. Még ha azonnal a tárgyalás
után, nyílt ülésben történnék, talán volna olykor valamely
hatása, de ha hetek, hónapok múlva, az ítélet jogerőre emelkedése után intéztetik az elítélthez, bizonynyal legtöbb esetben
hatástalan marad. — Indítványoztatok, s mint láttuk, Olaszországban életbe is lépett, hogy a dorgálás, a bíró belátása szerint pénzbeli kezességgel is köttessék össze, de ez ismét csak a
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vagyonosabb polgárok rovására esnék, mert csak ezek adhatnak
tetemesb összegre menő pénzbeli kezességet, s így kétszeresen
böntettetnének, t. i. a dorgálás által, kényes becsületérzésökben, s a kezesség által, vagyonukban, míg a vagyontalan napszámos, csavargó egyik oldalról sem lenne büntetve, mert vagyonnal nem bír, s a jámbor intést fel sem veszi. De a bírói eljárás méltósága is veszélyezve van s az ítélet komolysága teljesen
meghiúsul, ha a törvény képviselője beszélgetésbe ereszkedik az
elítélt, sokszor durva és szemtelen egyénnel, ki arczába nevet s
az intést gúnyos vigyorgással fogadja. A német büntetőtörvény
is, mint mondám, ismeri s alkalmazza a dorgálást, fiatal korúak
kihágásainál s könnyebb vétségeinél, de tapasztalás szerint csekély sikerrel, miért azt az osztrák javaslat nem is fogadta el.
A pénzbüntetésnek, melyet a rövid tartamú szabadságvesztés egy másik helyettesítőjéül ajánlanak, több jó oldala van;
de erős árnyoldala, hogy annak hatása nem egyenlő, mert a
szegényt keményen sújtja, a vagyonost kevéssé feszélyezi, a
gazdag pedig azt nem is érzi s büntetésnek alig tekinti. Azért
List, marburgi tanár, ki egyébiránt a pénzbüntetést a javaslottak közt a rövid tartamú szabadságvesztés-büntetések legczelszerübb helyettesítőjenek tartja, szükségesnek véli, hogy az
esetről-esetre, az elítéltnek vagyoni viszonyaihoz merve szabassék meg, mihez annak évi adóját lehetne mértekül venni.
A behajthatatlan pénzbüntetést szerinte nem a szokásos szabadságvesztéssel, hanem elzárás nélkül való kézi vagy mezei s
erdei munkával kellene helyettesíteni, a mit a franczia «prestation en natúré# (természetbeli szolgáltatás) néven nevez. Több
helyütt magát a rövid fogházbüntetést helyettesítik ily, szabadlábon teljesítendő kényszermunkával; ezt találjuk a franczia, a
német birodalmi, az új olasz, s némely svájczi törvényben, s a
norvégiai törvényjavaslatban. Az ilyen kényszermunka ellen is
sok alapos kifogás tehető, mert az, ha az állam részére ingyen
teljesíttetik, nem egyéb, mint vagyoni büntetés; a munkának
ugyanis határozott, megbecsülhető értéke s ára van, ha pl. a
munka-napszám 80 kr., ötven napi kényszermunka annyi mint
40 forintnyi pénzbüntetés, s ennek hatása sem egyenlő, mert
nem egyformán terheli a hozzá szokott szegény napszámost s a
kényelemhez szokott vagyonos elítéltet; sok esetben pedig éppen
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nem alkalmazható, mert pl. a gyárost nehéz volna arra kényszeríteni, hogy jó és haszonvehető gépeket állítson elő az államvasutak részére, vagy orvost arra, hogy az államtisztviselőket
ingyen gyógyítsa, borbélyt arra, hogy azokat ingyen borotválja,
mert ezek azt bizonynyal meg nem köszönnék. E büntetés alkalmazása, adott esetben, valódi tragikomikus jelenetekre is
adhatna alkalmat, pl. ha a polgármesterrel ellenséges viszonyban álló bíró a polgármester feleségét kényszermunkára ítélné,
s polgármesterné asszony a férje alatt álló községben vizet hordana s az útczákat locsolná. Mindamellett azonban e büntetés
az esetek legnagyobb részében, czélszerüen alkalmazható, mert
azon osztály tagjaira, melytől a pénzbüntetés rendesen be nem
hajtható, mindenféle közönséges munkát ki lehet szabni s nagy
gondot
okozó
egyénítés
nem
szükséges;
a
munkabüntetés
végrehajtása pedig egyszerű s könnyen kezelhető, mert annak
czéljára költséges intézetek felállítása fölösleges; a kényszermunkások elkülönzése a szabad munkásoktól nem éppen szükséges, a felügyelet s felszámítás az illető helybeli napszám alapján nem sok nehézséggel jár, s ha esetleg nincs rendelkezés
alatt alkalmatos munka, a végrehajtás el is halasztható, mert ily
munka elől nem igen fognak az elítéltek megszökni, s a szökést
nem nehéz meggátolni. — Nálunk talán ezrekre megy a pénzbüntetésekre ítéltek száma, kik a pénzbüntetést leróni nem
tudván, e miatt elzáratnak, s e közben, az ott társul adott nagy
gonosztevők társaságában, végkép megromlanak. Nagyon indokolt rendszabály lenne tehát, hogy a pénzbüntetésre ítélt s azt
megfizetni nem képes sok köznépbeli ember ezt ne fogsággal,
hanem közmunkával róhatná le.
Egy másik ajánlott, s Olaszországban, némely kiváló esetekben egy hónapig terjedhető tartamban alkalmazott pótlék
volna a házi fogság. Ez azonban aligha vezetne czélhoz, mert
kisebb rossz, hogysem a fogházat helyettesíthetné, s ez sem
sújtana minden büntetett egyént egyenlően, így pl. nem tekintethetök súlyosnak, sőt alig nevezhető büntetésnek arra nézve,
kinek kényelmes otthona van, s ki különben is otthon ülő életmódot folytat, mint boltos vagy kézműves, holott erősen sújtó
arra nézve, a ki lakásán kívül jár munkára s így keresi mindennapi kenyerét. A rövid tartamú fogház ellen éppen az az egyik
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és fő kifogás, hogy nem elég szigorú s elrettentő büntetés s a
czélnak ez oldalról csak úgy felelhetne meg, ha terhesebbé s
hatályosabbá tétetnék, mit az enyhe s kényelmes házi fogság
által elérni nem lehet. De a végrehajtás ellenőrzésére szükséges
felügyelet is igen nehéz és költséges, s ha a házi fogság több
napra terjed, mégis csak meg kell engedni egészségi szempontból a szabad levegőn teendő sétákat s bizonyos szükségek elintézését. Hasonló tekintet alá jönnek némely más efféle módozatok is, pl. a korcsmától eltiltás, az olasz confinio, azaz bizonyos helyre utasítás, s Esilio locale, azaz bizonyos helyről kiutasítás.
A rendőri felügyelet alá helyezés, mint dr. Kelemen Mór
kir. kúriai bíró, a jogászegyleti viták során, igen helyesen emelte
ki, méltó aggodalomra ad okot, mert, hogy czéljának megfeleljen
s nagyobb károkat ne okozzon a rendőri hatalomnak majdnem
elkerülhetetlen visszaélései által, oly gondos óvatosságot s finom
tapintatot igényelne, mely a tapasztalás szerint ritkán található
fel a durva s hatalmaskodásra hajló végrehajtó-közegekben.
Volt idő, midőn ez nálunk is gyakorlatban volt s bizonynyal
sok embernek lesznek az ötvenes évekből keserű visszaemlékezései az önkényre, a kicsinyes boszantásokra, melyek a felügyelet alá tett embereket sok esetben annyira elkeserítették,
hogy azoktól minden áron menekülni óhajtottak, s az előbb
soha sem büntetettek végre a szegedi várba jutottak. Ezt a kellemetlen rendszabályt tehát jobb lesz fentartani a valóban megromlott s ilyenekül ismert gonosztevők fékentartására s ifjabb
gonosztetteik megelőzésére, mint alkalmazni a csekély jelentőségű
törvénysértésekért
rövid
szabadságvesztésre
ítéltetendő
egyénekre, kikre nézve ez sok esetben erősebb büntetéssé lesz,
mintha elzáratnának. Egészen más tekintet alá jő az a felügyelet, melyet északi Amerikában a Probation-officerek, vagy ugyanott s Angliában jóakaratú, művelt, humánus polgárok teljesítenek.
Mint az előadottakból kitűnik, az összes e tekintetben ajánlott s alkalmazott módok s pótlékok korántsem képesek a rövid
idejű szabadságbüntetésekkel kapcsolatos nagy és ijesztő bajokat megszüntetni. Pedig ily büntetések kiszabása természetesen
a leggyakoribb eset, minthogy a legcsekélyebb jelentőségű tör-
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vényszegések, melyeket a törvény ilyenekkel sújt, leggyakoriabbak s mindennaposak. Ha pl. rövid tartamúaknak nevezzük
mind ama szabadságvesztés-büntetéseket, melyek hat hónapon
túl nem terjednek, a magyar statisztikai évkönyvek adatai szerint 125—130 ezerre tehető évenként a rövid szabadságvesztésre ítélt bűntettesek száma. Németországban a szabadságvesztés-bűntettesek 64 százaléka egy hónapon aluli fogház vagy elzárás. Mily óriási tenyésztője a romlásnak, az erkölcsi veszélynek! S alig szükség említenem, hogy a szabadságvesztések
alkalmazása ily csekély s jelentéktelen cselekményekre, mely a
mostani rendszerben dívik, az állampénztárra nézve is nagy
mértékben
hátrányos,
s
takarékosságra
törekvő
kormánynak
igyekezni kell e milliókba kerülő bajon, ha csak lehet, más, czélszerűbb módok életbeléptetése által segíteni.
A tárgyalt rendszer védői úgy vannak meggyőződve, hogy
mind ez említett kísérletnél czélszerűbb s hatályosabbnak mutatkozik, ha az eddigi, bár még csak rövid és nem eléggé kipróbált tapasztalások nem csalnak, a föltételes elítélés rendszere,
melylyel esetleg pénzbüntetés, kezesség, bírói dorgálás is összeköthető, de a mely rendszerint egymagában is elegendő. Ha a
bíró röviden s határozottan azt hirdeti ki a kedvezményre méltónak talált vádlott előtt, hogy el van ítélve pl. három vagy négy
havi fogházra, de ez az ítélet nem hajtatik rajta végre, ha pl.
két vagy három éven át magát teljesen jól viseli s új törvényszegést el nem követ, ellenkező esetben pedig ki kell állania
úgy ezt, mint az újonnan elkövetendő törvényszegésért járó s
már a visszaesőnek el nem engedhető büntetést, e kijelentés
világos, egyszerű és méltóságos, s minden másnál hatályosabb
a még meg nem romlott elítéltre, kit megdöbbent s komoly
eszméletre bír. Természetes következese ez eljárásnak, hogy a
vádolt és elítélt ember magába száll, meggondolja, hogy sorsa
saját kezébe van letéve, és ez minden perczben eszébe jut, ha
csábok környezik, s rossz hajlamai fölébredtek. Nincs azonban
kizárva, a mit a belga rendszer mellőzött, hogy a föltételesen
elítélt és szabadlábon hagyott, főkép fiatal törvényszegők magokra ne hagyassanak, hanem az amerikai s angol rendszer
követésével, czélszerű felügyelet s vezetés alatt tartassanak.
E felügyelet hiánya a belga rendszer ellenzőinek egyik fő ellen-
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vetése, melylyel szemközt azonban figyelemre méltó megjegyzés, hogy a gyámkodást nélkülöző önállásnak is sok esetben
megvannak tagadhatatlan előnyei, s az önerejére hagyás szilárdítja a jellemet s erősíti a férfias elhatározást, hogy a tévedt,
de meg nem romlott ember a törvénytisztelet s becsület útján
önlábán járni tanuljon.

IV.
Átmegyek már az új intézmény részletesebb ismertetésére;
felmutatom az amerikai s angol, és azzal szemközt a belga és
franczia rendszerek külön módozatait s különbségeit. Az éjszakamerikai Massachusets államban már húsz év óta külön államhivatalnok, az úgynevezett State-agent, vagy Probation officer
van jelen a vádlottak ügyeiben tartott tárgyalásoknál, kinek
kötelessége a vádlott előzményeire, egyéni viszonyaira s jellemére nézve, beható gondos utánjárás s tudakozódás útján, biztos
ismeretet szerezni, és a ki a bíróságnál esetről-esetre indokolt
indítványt tehet, a tapasztalt körülményekhez képest, az iránt,
hogy a vádlott bizonyos meghatározott ideig próbára tétessék,
azaz: szabadlábon hagyassák, kire azután kötelessége szorosan
felügyelni, s ha azt tapasztalná, hogy a reá bízott egyén ismét
rossz úton jár, őt újra a bíróság elé vezetni, mely azután meghozza ítéletét. A kísérlet először csak a 17 évesnél fiatalabb törvényszegőkre volt szorítva, s e rendszer, mint Aschrott mondja
híres művében (Aus dem Strafen- und Gefängnisswesen NordAmerikas. 89. lap; lásd: Jogtud. Közlöny XXIV. évf. 34. lap),
igen üdvösnek bizonyúlt, mert a fiatal korú bűnösök majdnem
egészen eltűntek Massachusets államban a büntető intézetekből.
E jó sikertől buzdítva, a rendszert a felnőttekre is kiterjesztették, s egy 1878-ban hozott törvény behozta azt próbaképen
először csak Boston állami főváros számára, egy 1880-iki törvény pedig életbe léptette az egész kis államban a feddetlen
előéletűekre nézve. A kis terjedelmű államban lehetséges, hogy
a State-agent vagy Probation-officer megfeleljen a szükséges
teendőknek, s gyakorolhassa a kötelességében álló szükséges
felügyeletet, a mi, nagy kiterjedésű államokban, ha nem lehe-
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tetlen is, de roppant nehézségekkel járna. Az általa próbára
ajánlott, eddig feddetlen vádlottak 2—12 hónapra tétetnek
próba alá; ez idő eltelte után a Probation-officer indítványozza
teljes fölmentetésöket (to discharge), de indítványozhatja a
próbaidő meghosszabbítását is, melyet a bíró elrendelhet. Ha a
próbaidő alatt a vádlott magát teljesen jól viselte, előbbi bűnös
cselekvényét a bíróság megbocsátja, büntetését elengedi; ha
pedig a várakozásnak eleget nem tett, újra a bíró elé vezettetik
s a büntetés reá kiszabatik, esetleg javító-intézetbe küldetik.
E törvény elve, mint Tallack helyesen nevezi, a «föltételes szabadság» (conditional liberty).
Angliában s némely angol gyarmatokban, ú. m. Uj-Seelandban és Yictoriában hasonló rendszer fogadtatott el. Angliában
Howard Vincent parlamenti tag indítványára, 1887. aug. 8-ikán
alkottak törvényt az első ízbeli törvényszegők (first offender)
föltételes szabadlábon hagyásáról. E törvény szerint a bíró
szabályszerűen letárgyalja a bűnügyet, s teljesen befejezi a
bizonyítási eljárást, de nem állapítja meg már előre a büntetést,
hanem szabadlábon hagyja a vádlottat, s felfüggeszti az ítélet
hozatalát, a meddig az magát jól viseli. Ha az ekkép próba alá
bocsájtott vádlott a bizalomnak meg nem felel: itt is újra a
bíró elé vezettetik, ki most már nem tart új tárgyalást, hanem a
már fölvett jegyzőkönyv alapján elítéli a vádlottat. A szabadlábon-hagyás kezességtől is függővé tehető (putting under recognizance). — A Probation-officer amerikai intézményét Anglia
nem tartotta szükségesnek, mert Angliában a felügyelés czélját
ily fizetett államtisztviselők alkalmazása nélkül is el lehet érni,
a jó ügy szolgálatára önként, emberi s állampolgári kötelességérzetből, nagy számmal vállalkozó vagyonos es szabad idővel
rendelkező angol polgárok által. — A bíróságnak segélyére van
a rendőri előnyomozás, mely ha annak szüksége mutatkozik,
elrendeltetik, s a bírói határozat ennek alapján mondatik ki, és
pedig nyilvános ülésben, a minek természetes következése, hogy
a vádolt nem marad minden szenny nélkül, de az angol oly
fontosnak tartja a törvényszékek nyilvánosságát, hogy azt semmi
más tekintetnek föl nem áldozza, azonban a hírlapok, átértvén
az első ízbeli törvényszegők irányában szükséges kímélet fontosságát, nem szokták az ily tárgyalásokat közölni, s a föltéte-
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lesen elítélteket névszerint említeni s ezzel őket megbélyegezni
és jövöjöknek ártani. — A próbaidő tartama Angliában két évre
van határozva. Már a törvény neve (First offenders Act) mutatja,
hogy a föltételes elítélés kedvezménye Angliában egy emberre
csak egyszer, s kizárólag csak az első ízben törvényszegőkre
alkalmazható.
A leírt amerikai s részben hasonló angol rendszertől, a
hasonló czélú, de a kivitelben lényegesen eltérő belga s franczia
rendszer abban különbözik, hogy míg Massachusetsben s Angliában a vádolt el nem ítéltetik, s ha a föltételes szabadsággal
vissza nem él s a próbaidőt jól tölti el, azonnal teljesen «in
integrum» restituáltatik, s elítéltnek nem tekinthető, addig Belgiumban s Francziaországban az elítélés, ha végre nem hajtatik
is, de kimondatik, és így a vádoltat azok előtt, kik ezt tudják,
csakugyan némileg megbélyegzi, bár fictio útján olybá vétetik,
mintha meg sem történt volna (non avenue). Itt a vádolt már
előre tudja esetleg kiállandó büntetésének mértékét, s ez nem
rettenti annyira vissza új törvényszegés elkövetésétől, mint
Angliában s Amerikában a még ki nem mondott, ki nem mért
büntetés félelme s bizonytalansága. Lényeges része az angol s
amerikai rendszernek a szabadlábon hagyottakra fordított fölügyelet, mely a franczia s belga rendszerben elmellőztetett, s
melynek hiánya az eme rendszer elleni vádak egyik főpontját
képezi.
Lássuk már a franczia s belga rendszert.
Bérenger szenátor, a franczia jogászvilág e kitűnősége, már
1884-ben tette meg Francziaországban azt a bátor indítványt,
hogy a bíró, bizonyos fönforgó körülmények közt, tekintettel a vádoltak egyéniségére, a törvényben meghatározott időre elhalaszthassa s utólag egészen elengedhesse a törvényes szabadságvesztés-büntetés végrehajtását. Belgium 1888-ban, előbb, mint
Francziaország, fogadta el e javaslatot, s Thonissen löweni
egyetemi tanár kimerítő előadása s Le Jeune igazságügyminiszter meleg pártolása mellett, ki ismételve fölszólalt annak védelmére — kimondta 1888. május 31-ik napján kelt törvényében,
hogy oly esetekben, midőn az ekkorig büntetlen előéletű, megromlottnak nem tekinthető vádoltra, törvény szerint kiszabott
fogházbüntetés nem haladja túl a hat havi tartamot, a bíró
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jogosítva legyen, kellő indokolással, elrendelni, hogy a büntetés
egy bizonyos (öt évet meg nem haladható) időn belül végre ne
hajtassák, s ha az elitéit ez idő alatt valamely újabb bűntettet
vagy vétséget el nem követ, a büntetés egészen s véglegesen
elengedtessék, vagyis: a megtörtént elítélés nem létezőnek s az
elitéit
büntetlen
előéletűnek
tekintessék;
ellenkező
esetben
azonban, ha t. i. a föltételesen elítélt és szabadlábon hagyott
vádolt újabb törvényszegést követne el, kiszabott büntetését,
az újabbal együtt, külön-külön, s összbüntetéssé nem egyesítve,
kitölteni tartozzék.
A Bérenger-féle franczia törvényjavaslat, mely a belga
törvényben alapul vétetett, még sokkal tovább megy, mert míg
Belgiumban csak a hat hónál nem hosszabb szabadságvesztés
végrehajtása függeszthető fel, a franczia szenátusnál 1884-ben
benyújtott, s azután még egyszer újra szerkesztett, s most már
a kamara által is elfogadott javaslat a felfüggesztést oly törvényszegéseknél is megengedi, melyek esetleg öt éves fogsággal büntethetők. A törvényjavaslat czíme: «De 1’aggravation progressive des peines en cas de recidive, et de leur attenuation en cas
de premier délit». A franczia Code pénal szerint a fogházbüntetés (emprisonnement) hat naptól egész öt évig terjedhet, a
javaslat értelmében a fogházbüntetésre szóló elítélések, tehát
egész öt évig terjedhető fogsággal büntetett törvényszegések esetében, ha vádlott megelőző elítélés folytán még nem szenvedett
fogházbüntetést,
a
bíróságok,
indokolt
határozattal,
elrendelhetik a büntetés végrehajtásának felfüggesztését, s ha a vádolt
e bírói határozattól számított öt éven belül új bűntett vagy vétség
miatt üldözve vagy elítélve nem lett, ez esetben előbbi elítéltetése olybá veendő, mintha az meg sem történt volna (non
avenue); ellenkező esetben első sorban az előbbi büntetés végrehajtása következik be a nélkül, hogy mindkét törvényszegésre
egy összbüntetést lehetne kiszabni. — A büntetés felfüggesztése
azonban nem terjed ki a pénzbüntetésre, a perköltségekre s a
kártérítésre, valamint a mellékbüntetésre, s az elítélésből folyó
jogvesztésre sem. E mellékbüntetések s jogvesztések hatálya
attól a naptól kezdve szűnik meg, melyen az elítélés olybá vétetik, mintha meg sem történt volna. A bíróság elnöke a felfüggesztés kihirdetése után az elítéltnek tudtára adja, hogy újabb-
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elítélés esetében az előbbi büntetés végre fog hajtatni, a nélkül,
hogy mindkét törvényszegésre egy összbüntetés szabatnék ki, s
hogy a vádlott a visszaesőkre kiszabott szigorúbb büntetés alá
esik. Az elítélés a bírósági kimutatásban följegyzendö, de a fölfüggesztés megengedésének határozott kifejezésével. Ha azután
öt évi határidőn belül újabb törvényszegés s bírói elítélés nem
következik be, a felek részére kiadandó hivatalos kivonatokban
a történt elítélés nem említtetik.
Míg azonban, Beranger javaslata szerint, az első ízbeli
törvényszegőkre e kedvezményeket alkalmazzák, a visszaesőkre
nézve annál szigorúbb az eljárás, mert a kodifikátor nézete
szerint, melyet csak helyeselni lehet, szükséges, «hogy a törvény
szigora is mutatkozzék annak humanitása mellett».
Bérenger javaslata a franczia köztársaságban nagy rokonszenvvel találkozott; átlátta e nagy, művelt ország népe, hogy e
rendszer míg egyrészről a humanizmus követeléseivel számol,
egyszersmind jó politika.
A jó példa behatolt a velünk szomszéd Ausztriába is; hol az
utolsó büntető törvényjavaslat tárgyalása alkalmával Bareuther
képviselő tett indítványt ily irányban, s ennek folytán az osztrák
igazságügyminiszter még a tárgyalások folyama alatt nyújtott
be erre vonatkozó javaslatot.

V.
Az eszme történetének e rövid előterjesztése után, öszszegezni fogom a többféle és sokoldalú előnyöket, melyek a
föltételes ítéletek rendszerétől általában várhatók.
E rendszer lehetségessé teszi, hogy oly ember, ki pl. egy
rossz órában valamely csekélyebb kihágást vagy vétséget, gondatlanságból, kellő vigyázat s óvatosság hiányából, könnyelműségből, pajkosságból, a szenvedély rögtöni hatása alatt, verekedés
közben stb., csekélyebb testi sértést, hatóság elleni szegűlést, vagy
nyomasztó szükség, éhségtől ösztönözve, kisebb jelentőségű s
ártatlanabb természetű lopást, rászedést, stb. követett el, de
ekkorig tisztességes ember volt, s egész valójával, egyéniségével
alapos reményt nyújt, hogy ha el nem záratik, s ezzel meg nem
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bélyegeztetik, az is maradhat, kikerülhesse a megbecstelenítő, s
őt polgártársai jó véleményében tönkretevő fogságot; ne tétessék ki sok esetben, ártatlan családjával együtt, a majdnem
kikerülhetetlen elzüllésnek, szégyennek s nyomornak. — Ki tudná
elég élénk színekkel festeni a káros következményeket, melyeket a meggyalázó szabadságvesztés gyakorol az egy ízben eltévedt, különben tisztességes és lelkében romlatlan emberre, a ki,
ha egyszer fogházba került, bármi csekély s menthető lett légyen
tévedése, polgártársai szemében örökre meg van bélyegezve, s
azok megvetése, tartózkodó visszavonulása s gyanakodása által,
mely őt kenyérkeresetében is gátolja, csakhamar oly mélyre
sülyed, mint bármely kitanult, fenékig megromlott gonosztevő,
s miután vele becsületes ember nem akar szóba állni, viszonyba
lépni, kénytelen lesz kétségbeesésében a reá leső gonoszok csábításának engedve, azokkal együtt csavargóvá, tolvajjá lenni, s
iszákosságban keresni vigasztalást. «Ha az ily emberek mögött»,
mondá Le Jeune belga miniszter, «kikből még nem halt ki a
becsület és a családi szeretet érzése, bezárúl a fogház ajtaja:
mikké lesznek odabenn ők, s odakinn családjaik!» -— Akiállott
büntetés
tehát,
következményeiben,
sokkal
súlyosabbá
lesz,
mint az elkövetett, csekély jelentőségű törvényszegés arányához
képest lennie szabad.
A dolog más oldalát tekintve, e rendszer sokat járúl ahhoz,
hogy a visszaesések ijesztő száma csökkentessék, mely ellen sokkal jobb s czélravezetőbb féket képez az ideiglenesen felfüggesztett büntetés esetleges végrehajthatósága, mely új bűnösség esetében okvetetlenűl bekövetkezik, mint a fogházban kiállott rövid
és enyhe s így természetesen el nem ijesztő büntetés, mely, mint
a tapasztalásból s a visszaesések szomorú statisztikájából tudjuk,
bizony igen csekély s gyenge elrettentő hatást gyakorol s újabb
törvényszegések elkövetését nem csak nem gátolja, hanem a szabad életben nyomorral, éhséggel, fázással küzdő szerencsétlenre, kinek a szép napfényes ég alatt rendszerint alig van tápláló élelme, sőt sokszor egy falat kenyere sincs, kit fagy dermeszt, egészségtelen pinczelakás dohos gőze fojtogat, valódi
vonzóerőt gyakorol, míg ellenben a büntetés végrehajtásának ily
felfüggesztése által az elítélt ember jó szándékaiban megerősíttetik, mert a próbaidő alatt bizonyított jó magaviseletéért jutal-
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mát vár, t. i. azt, hogy büntetlennek fog tekintetni s jogilag
rehabilitáltatik, de egyszersmind a félelem által, hogy rossz
magaviselet esetében nem csak előbbi törvényszegésének kiszabott büntetését, hanem új törvényszegésének szigorított új büntetését is várhatja, minden hihetőség szerint jobban megőríztetik
a visszaeséstől, mint a rövid tartamú elzárás által, hol a fogházban, legalább ezek nagyobb részében, tiszta, hidegben fűtött,
melegben szellőztetett lakhelye s ha nem is bő, de elegendő s
egészséges élelme, betegségében ápolása, orvosa s gyógyszere, ha
olvasni tud s akar, egy-két jó könyve is van, hol oktatásban,
lelki vigasztalásban részesül és szorgalmas munkájával, ellátásán fölül, kereshet is valamit. Mi természetesebb, minthogy ily
viszonyokra emlékezve, rövid fogságából kiszabadulta után nem
retten vissza sem ő maga, sem példáját látó környezete oly
büntetendő cselekvények ismételt elkövetésétől, melyekre rövid
szabadságvesztés van a törvényben kimérve, sőt a hideg idők
s keresetszünet beálltával bekívánkozik a fogházba, kényelmesebb
téli szállásra s jobb élelemre, mint a minőre a sanyarú szabad
életben
számíthatna.
Keményebb
bánást,
elrettentő
hatással
bíró sanyarú munkát, verést, testi kínzást, taposó malmot pedig
oly csekély törvényszegések büntetéséül alkalmazni nem lehet,
melyekről itt szó van. Súlyosabb s hosszasabb idejű szabadságvesztés természetesen más hatással van, mert már maga az
emberi kebelből soha ki nem oltható szabadságszeretet kínossá
teszi a hosszabb időre terjedő rabságot, a szűk körre korlátolt
mozgást, ha nem is nagyon terhes, de állandó kényszermunkát, ha mind az úgy van berendezve, hogy a rab folyton folyvást tudatában tartassák annak, hogy elzáratása nem tréfa,
hanem komoly és szigorú büntetése az elkövetett törvényszegésnek.
Legfőbb tekintetet érdemel különösen a fiatal, még j avítható,
első ízben vádolt törvényszegők sorsa, kiket a társadalomnak
meg lehet menteni s kikre nézve, ha közös, kellő elkülönzésre
nem alkalmas, magánzárkákkal el nem látott fogházba záratnak,
tapasztalt, kitanúit s fiatal ujonczok megmételyezésére valódi
szenvedélyt kifejtő gonosztevők társaságában, e szerencsétlen
intézetek igazi bűniskolák s nem lehet túlzónak mondani a
lelkiismeretes emberbarátot, ki elkeseredésében, ily viszonyok
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közt «hivatalból nevelt gonosztevőkről» beszél s ha méltó
panasz és elrémülés uralkodik a szomorú tapasztalás miatt,
hogy a büntetendő cselekvények, az ember élete, épsége s
vagyoni érdekei ellen irányult merényletek óriási mértékben szaporodnak s a visszaesések száma évről-évre növekedőben van a
helyett, hogy a tudósok s tudományos egyesületek törekvései és
az államok részéről hozott roppant áldozatok kielégítő sikert
mutathatnának, a minek egyik s legfőbb oka és forrása a fogházakban dúló erkölcsi ragályban, a büntetések végrehajtásának hibás rendszerében ismerhető fel. S valóban mondhatunk-e
mást oly rendszerről, mely tévedt fél-gyermekeket üzletszerű
gonoszok társaságába dug s védtelenül odavet mind ama kísértéseknek, a melyek e szerencsétleneket, zárt ajtók mögött, úgy
a vizsgálati, mint az elítélést követő fogságban biztos romlás és
erkölcsi sülyedés veszélyébe döntik s egész, helyes eljárás által
talán még megmenthető jövőjökben, becsületükben, tisztességes
elélhetésök s kenyérkeresetük életbevágó föltételeiben örökre
tönkre tesz. — Nincs semmi szomorúbb és leverőbb, mint a gyakori kézzelfogható példák, miként lesznek a rosszúl kezelt fogházak hivatalos bűniskolájába került fiatal ujonczok kiképzett,
furfangos, szokásos, Üzletszerű s a fegyházak állandó lakóivá
prsedestinált gonosztevőkké, a társadalom s közbiztosság javíthatatlan elleneivé egy hibás rendszer által, melyen komoly akarattal segíteni lehetne. Igaz, hogy e legfőbb bajon, milliók
beruházásával, a büntető intézetek kellő számának felállítása s
azoknak a törvény intentiójának megfelelő berendezése, az
elítéltek számával arányban levő magánzárkák készletben tartása, a különféle kategóriákba tartozó foglyok szoros elkülönzése által is lehetne segíteni, de mindezek nem létében, vagy
hiányos volta mellett, miért kellene kizárni a törvénynek egy új
intézkedését, mely szintén e czélnak szolgál s ezenkívül más
nem kevésbbé fontos czélokat is elősegít?
Ily tapasztalások indították arra a gondolkodó emberbarátokat, hogy oly esetekben, melyekre a törvény csak rövid,
néhány heti vagy hónapi szabadságvesztést szab (a melyek
száma természetesen az összes büntetendő cselekmények közt
legnagyobb), bizonyos szigorú előfeltételek mellett, miket a törvény határoz meg s bizonyos körülmények közt, miket az egyé-
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nítő és psycholog bíró minden egyes esetben szorosan megvizsgál s kellőképen méltányol, a szabadságvesztés alkalmazását
kikerülni s oly módozatot találni igyekezzenek, mely a fölemlített rossz, sok esetben tragikus következményeket kizárja. S ez
irányban, az említett államokon kívül is, majdnem egész polgárosúlt világban erős mozgalom indult meg, mely bár különböző formákban, de egyazon czélra törekedve, lassankint legyőzi
a megszokott hivatalos és megkövesedett jogászi fogalmak hoszszas uralma alatt, a merészebb reformok iránt érzéketlenségbe
merült s ellenszegülésre hajló szellemet. S e mozgalom ott, hol
törvénynyé érett, a legszebb eredményeket mutatja, mert pl.
Belgiumban (Brüsselben és Antwerpenben) a törvény életbe léptetésének ideje óta 1890. év elejéig 16080 ítélet hozatott s e
számból 2273 ítéltetett el föltételesen, és e 2273 föltételesen
elítélt közöl csak 60 (mintegy 21/2°/o) mutatkozott a kedvezésre
méltatlannak. De szívesen megengedem, hogy teljes meggyőződés nyerése végett még bővebb tapasztalatokra s gazdagabb
statisztikai adatokra kell várnunk.

VI.
Az elv diadala elsőrangú jogtudósok érvei s az ezek által
meggyőződésre vezetett elsőrendű törvényhozások példája által
körülbelül biztosítva lévén: a kérdés részletei s az alkalmazott
módozatok több-kevesebb czélszerűsége képezendik ezentúl a
megvitatás tárgyát. Hátra van még, hogy megismerkedjünk az
ellenérvekkel s kifogásokkal, melyek a javaslat ellenében, részint
annak határozott rosszalói, részint az aggódók s az elvet magát
ugyan sok tekintetben helyeslő, de félénkebb és scrupulózusabb
természetű vagy a fennállóban elfogultabb jogászok részéről
felhozatnak, hogy a figyelmet érdemlő nehézségeket méltányolhassuk s a majdani formulázásnál felhasználhassuk — az afféle
támadásokat
pedig
egyszerűen
visszautasítsuk,
melyek
leginkább oly emberektől erednek, a kik, igen sok bajuk lévén, hivataluknál fogva a valóban gonosz s megromlott lelkületű fegyenczekkel s visszaesőkkel, nagyon el vannak keseredve. — Ilyen
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többek közt a beteges sentimentalismus, a misericordianusi lágyszívűség, a hamis humanizmus sokszor hangoztatott vádja.
Ha e vád alappal bírna, kétségkívül súlyos és megbélyegző
volna a férfiakra nézve, kik törvényhozók akarnak lenni s ily
gyáva kedélybetegségben sínlenek. Mert: minden bölcseség s
férfias erély hiányára mutatna, ha a humanizmus terén, mely
egyébiránt a büntetések megállapításánál s alkalmazásánál jogosült tényező, a kellő mérték szem előtt nem tartatnék s ez által
az államhatalom büntető ereje megzsibbasztatnék, a mi kétségkívül éppen a valódi emberiségnek lenne ártalmára a rosszúl
értelmezett emberiség nevében s leple alatt, a mennyiben a társadalom gonosz ellenségeit kiméivé, a jó polgárok életének s
vagyonának törvényszerű oltalmát gyöngítené. Itt azonban ily
vádnak legkisebb alapja sincs, mely csak akkor lehetne helyén,
ha arról volna szó, hogy a társadalom megrögzött ellenségei a
fogságban tyúkkal, kalácscsal traktáltassanak s irányukban oly
eljárás
gyakoroltassák,
melyre
visszaemlékezve,
kiszabadulásuk
után azonnal siessenek ismét elkövetni új bűntettet, hogy ennek
jutalmául mielőbb visszakerüljenek a büntető intézetek kényelmes fészkébe. De valóban ízetlen dolog érzelgésről s férfiatlan
lágyszívűségről beszélni a föltételes elítélés intézményének megbírálásánál, midőn korántsem a megszánt s dédelgetett bűnösök,
hanem éppen az állam s társadalom érdekében arról van szó,
hogy meg nem romlott lelkületű ujoncz törvényszegők a kitanúit
gonosztevők társaságába ne zárassanak s csekély jelentőségű
inkább hibáik, mint bűneikért a fogság szégyenével egész életök
folyamára meg ne bélyegeztessenek s ezzel tisztességes körökből
ki ne zárassanak s kenyérkeresetükben ne gátoltassanak és így
a társadalomnak lehetőleg megtartassanak; midőn arról van
szó, hogy ez által az állam roppant költségei, melyeket a büntető
intézetek fentartására fordít, tetemesen leszállíttassanak s beteges sentimentalismusnak mondani egy egészen praktikus rendszabályt, melynek czélja távol van attól, hogy a valódi bűnösök,
a társadalom veszélyes ellenségei, bármi kedvezésben részeltessenek, hanem ellenkezőleg oda irányúi, hogy a törvényszegők
rendkívüli száma kevesbedjék, s a megmenthetők megmentessenek, a mi éppen nem zárja ki, hogy a megrögzött gonosztevők
nem csak szigorúan büntettessenek. hanem a fennállóknak még
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szigorúbb rendszabályok által végkép ártalmatlanokká tétessenek. Egyébiránt a szentimentalizmus e szokásos vádja nem új
jelenség, sőt a tudomány történetében mindannyiszor felmerült, valahányszor az emberiség bármely követelménye hozatott
javaslatba; szerepelt akkor is, midőn a tortúra eltörléséről, a
halálbüntetést lépten nyomon alkalmazó régi kegyetlen büntetőtörvények enyhítéséről, a leírhatlan nyomorral, piszokkal, élets egészségrontással járó, bűzhödt börtönök javításáról, Beccaria,
Howard s halhatatlan társaik indítványairól volt szó, melyeket
ma már senki sem mer megtámadni.
Efféle üres frázisokat tehát, melyek a kellő megkülönböztetést teljesen nélkülözik, figyelmen kívül hagyva, áttérek a jelentékenyebb s jóakaratú ellenvetések rövid összegezésére.
Ily ellenvetések s nehézségek, melyek kétségkívül nagy
figyelmet érdemelnek s melyeknek súlyát csak a kérdésben levő
új rendszer lehető legóvatosabb s minden oldalra körültekintő
szervezése s formulázása által lehet leszállítani, körülbelül a
következők:
A javaslat ellenzői elismerik ugyan, hogy a czél nemes, de
azt mondják, hogy nemes czél is csak úgy helyeselhető, ha általa
magasabb érdekek nem szenvednek sérelmet, már pedig a föltételes elítélés rendszere a vádoltak javát elébe helyezi a közjónak,
mely azt kívánja, hogy a bűn okvetlenül megtalálja büntetését
s a jogvédelem, a becsületes polgárok kárára, semmiféle okból
es senki kedvéért háttérbe ne szoríttassék. Ha ez így volna, a
föltételes elítélés rendszerét kétségkívül el kellene vetni. De
azt kell megvizsgálni, vájjon nem nagyobb hátrányával jár-e a
közjónak a csekélyebb törvényszegésekre kimért rövid szabadságvesztés-büntetéseknek
minden
viszonyok
közt
kimaradhatatlan alkalmazása, mint azoknak némely esetekben megengedett,
szigorú törvényes föltételhez kötött felfüggesztése s a föltétel
teljesítése után, elengedése? e kérdésre pedig, a feljebb előadottak szerint, igennel kell felelni, mindig szem előtt tartva, hogy
az életbe léptetendő intézmény egészséges alapokra legyen
építve, hogy annak csak oly megszorítások mellett lehessen
helye, melyek annak általánosítását vagy túlságos kiterjesztését
lehetetlenné tegyék, hogy az ne szabály legyen, hanem csak
kivétel, hogy másoknak kárt ne okozzon s a jogos követelések
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kielégítését meg ne hiúsítsa, mert ez esetben okvetlenül megrendülne a polgároknak a jogvédelem iránti bizalma s bekövetkeznék a társadalmi rend veszélye, a bűncselekmények ellenében
szükséges fék meglazulása.
De éppen ezt emelik ki az aggódók, mint aggodalmuk főokát, hogy miután a büntetendő cselekmények legnagyobb
száma olyan, melyet a törvény rövid tartamú fogházzal vagy
elzárással büntet és így olyan, melyre nézve a bíró fel lenne
jogosítva föltételes ítéletet mondani s a törvényes büntetés végrehajtását felfüggeszteni s ha a föltételnek elég tétetett, a büntetést elengedni, ez annyi, mint a bírót felhatalmazni, hogy a
törvényszegések túlnyomó nagy számánál a törvényszegőknek
megkegyelmezzen. Ez bírói önkényre vezet, alkalmat nyújt kedvezésekre s üldözésekre s ha a bírót oly tökéletesnek képzeljük
is, hogy efféle visszaéléseket róla fel nem tehetni, de kikerülhetetlenek lesznek a tévedések, a minden elv s irány nélküli kapkodás s ingadozás, mert lehetetlen, hogy a bíró, ki nem mindentudó s a szívekben és vesékben olvasni nem tud, ki a vádoltat a
végtárgyalásnál látja először s a szimulánsok általi félrevezettetésnek minduntalan ki van téve, biztosan meg tudja határozni,
melyek a méltánylást s kíméletet érdemlő esetek, nem lévén
biztos kritériumok, melyekhez tartsa magát az alkalmazásban s
melyek tájékozását irányozzák a sötétségben. Ily kritériumok
hiányában feltárul a bírói önkény útja, rokonszenv és ellenszenv, kedvezés és üldözés kíséretében, vagy legalább megnyílik
a tévedések örvénye, melyben elbukik a kitűzött jó és nemes
czél sikere. Ily önkényes bírói eljárás azután gyűlöletet ébreszt
azokban, kik úgy vélik, hogy a föltételes elítélés kedvezményét
megérdemelték, de meg nem nyerhették s irigységet azok irányában, kik abban részesülnek. Ily eljárás nem fogja kielégíteni
a nép jogérzetét s nem lehet megnyugtató hatással.
Ne felejtsék, a kik ez aggodalmakat táplálják, először is,
hogy a föltételes elítélést megengedő törvények, nem minden
rövid tartamú szabadságvesztés-büntetést, úgymint a belga törvény nem minden hat hónapon alul, s az angol törvény nem
minden két éven aluli büntetést akar a bíró által felfüggesztetni
s esetleg elengedtetni, hanem ezt oly esetekben engedi csak
meg, ha speciális körülmények forognak fenn, melyek hihetővé
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teszik, hogy a vádolt javulása s megmentése alaposan remélhető. A föltételes elítélés barátai általában nem arra helyezik az
érvelés súlyát, hogy ennek megengedésénél a törvényben az elkövetett cselekvényre kiszabott szabadságvesztés időtartama legyen
döntő, s nem azt látják fontosnak, hogy a fogházbüntetés hat havi
tartama vétessék alapúi, mint Belgiumban, vagy öt évi, mint a
franczia Bérenger-féle javaslatban, vagy két évi, mint az angol
törvényben, hanem a vádlott egyénisége, az enyhítő körülmények
túlnyomó súlya, a javulás reménye. Lehet, hogy a cselekményre
a törvény hosszabb és szigorúbb szabadságvesztést szab büntetésül, pl. bemászás vagy betörés útján elkövetett lopásra, habár
annak tárgya egy pár alma, dinnye, rózsa vagy egy főzet burgonya is, két évi fegyházra, s a bíró e büntetést a btk. 92-ik
§-ának alkalmazásával is csak hat havi börtönre változtathatja
át, noha a fenforgó viszonyok, túlnyomó enyhítő körülmények
közt, pl. ha a csekély értékű élelmiszert ínséggel küzdő apa
éhező gyermekei pillanatnyi kielégítésére lopta el, vagy a lopást
meggondolatlan fiatal legény, ha megszomjazott, vagy ha kedvese tőle virágot kért, inkább pajkosságból, mint rosszaságból
követte el, csak fájó szívvel mondja ki a törvény által kiszabott
büntetést, s ha a szigorú törvény nem kötné, szívesen fölmentené a vádlottat, de bírói kegyelmezési jogának a most fennálló
törvény szerint szűkebb határa van, s az éhes gyermekek atyja,
a pajkos legény a bezáratás által bekövetkező megbélyegzést el
nem kerülheti; a kenyérkereső atya elválasztatik gyermekeitől,
a fiatal félgyermek jövője megrontatik s ő maga a szülői házból
kiragadtatva, esetleg bűniskolába taszíttatik. Ily esetekben kézzelfogható a büntetés felfüggesztésének nagyobb haszna, mint az,
mely annak végrehajtásából a közjóra származnék, s a végrehajtásnak nagyobb károkozása, mint az elengedésnek. S itt mutatkozik főképen nagy becse s üdvös hatása a javaslóit rendszernek, a melynek életbeléptetésére természetesen törvényváltoztatás kell, hogy a bíró a büntetőtörvény 92-ik §-ában megadott
hatalmán is túlmehessen, s az egyénítést, mely mint már feljebb
kiemeltetett, a helyes büntető igazságszolgáltatásnak egyedüli
biztos alapja, nagyobb mértékben alkalmazhassa.
Igaz, hogy e bajon, — ha csupán ez forogna fenn, — az
által is lehetne segíteni, hogy a büntetések minimuma mint né-
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melyek kívánják, s mint az 1843-iki magyar javaslatban, s az
elő törvények közt a németalföldi büntető codexben el van
fogadva, — a törvényből kizáratnék; minthogy azonban ez büntetőtörvényünk egész rendszerének felforgatásával járna, s a
büntetés-minimumok mellőzése mindenesetre oly merész kísérlet, melynek elfogadására az 1843-iki magyar javaslaton s a
németalföldi codexen kívül a törvényhozások nem vállalkoztak:
az említett baj orvoslására jobb lesz más védszerekhez nyúlni.
Sőt, csupán ez említett bajon, segítve lenne már annak a
javaslatnak elfogadása által is, mely az igazságügyi miniszter
megbízásából Schedius Lajos kúriai bíró által a büntetőtörvény némely határozatainak módosítására nézve készült előadói
tervezetben foglaltatik (336., 340. §§-usok módosítása). — De
ugyan e czél elérésére legjobb szolgálatot tesz, s egyszersmind
más rokonczéloknak s szükségeknek is megfelel, ha a törvény
ily esetekben azzal a hatalommal ruházza fel a bírót, hogy föltételesen felmentő ítéletet hozhasson, ha úgy van meggyőződve,
hogy a vádlott egyénisége, a fenforgó viszonyok egészben
megfigyelt összesége s lánczolata ezt indokoltnak mutatja. Minél tágabb a bíró bölcseségének engedett szabad mozgás a büntetéstételek meghatározott maximumának s minimumának korlátái közt, minél szólesb jogköre van az egyénítésben: annál
inkább megközelítheti a valódi igazságot. S nincs ok reá, hogy
ha a törvény megadta a bírónak a 92-ik §-uson alapuló nagy,
de sok esetben még sem kielégítő enyhítési hatalmat, meg ne
adja a veszély nélkül megadható még nagyobb, egész a föltételes elítélésig, szabadlábon hagyásig terjedő jogosultságot is, ha
az egyéni eset ezt czélszerűnek mutatja. Az intézménynyel természetesen vele jár, hogy a bíró a törvényszegést előidézett
okokat, vádolt előéletét s körülményeit alaposan megismerni
igyekezzék, s kétségen kívül van, hogy a bíróban, ki e hatalommal felruháztatik, s a megkegyelmezés felségi jogának egy részével megtiszteltetik, mélyreható psychologiai és sociologiai előtanulmányok kívántainak meg. Visszamegyünk tehát ama mindenkor hangoztatott, s minden más bírói teendőknél is nem
kevésbbé érzett szükségességre, hogy a bírói székeket csak magasb képességű, mélyebb belátásit, sokat tanúit s tapasztalt férfiak foglalják el.
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S megvallom, hogy nem csodálom, ha sokan aggodalmakat
táplálnak a mostani bírói kar egy kisebb részének tudomány s
jellem tekintetében oly nagyobbfokú megbízhatósága iránt, a
milyet a föltételes elítélés szóban forgó rendszere által reá
bízandó hatalmi kör korrekt kezelése s jó sikere föltételez; én
azonban, örömmel mondhatom, ma már, miután a korteskedés
és családi összeköttetések útján sógorság s komaságból szedett
választott megyei birák helyébe egy igazságos kormány által
érdem szerint kinevezett, szigorúbb minősítéssel ellátott s a jogszaki oktatás és irodalom előhaladása folytán magasb képzettségre emelkedett bírák léptek, nem osztozhatom azok nézetében, kik a magyar bírói karról szeretnek nagyszemöldű kicsinyléssel beszélni, ha ezt a külföldi bíróságokkal összehasonlítják.
A magyar bírói kar nagyobbrésze ma már a tudományos
képesség s kötelességérzet oly fokán áll, melyen nem lehet alaposan félni attól, hogy az állami s társadalmi legmagasb érdekek
kellő védelmét el fogja hanyagolni, s ezt igazolja dr. Fayer
László, az enyhe büntetések barátjának statisztikai adatokkal
kimutatott állítása is, miszerint hazai bíróságainknál a repressio
iránya igen erős, erősebb mint Ausztriában, hogy a bűnügyi
igazságszolgáltatás évről-évre szigorúbbá válik, és így: ma már
a magyar bíró, a repressio gyakorlása tekintetében, épp oly megbízható, mint bármely külföldi kollégája.*) S e tekintetben évrőlévre javulás várható.
A bíró perborreskált önkényének s megbízhatlanságának
ellensúlyozására azonban vannak minden oldalról alkalmazható
óvó s biztosító szabályok, s úgy hiszem, senki sem ellenzi, hogy
ily korlátok s óvószerek gondosan alkalmaztassanak. Így pl.
Lammascb Henrik, bécsi egyetemi tanár, ki a föltételes elítélés
rendszerének elvi barátja, főkép nőnemű s életük 18-ik évét meg
nem haladott fiatal törvényszegőknél s főkép ott, hol a büntetési
rendszer nincs még szabatosan keresztülvive, hol az elítéltek
különféle bánásmód alá tartozó kategóriái nincsenek kellőképen
elkülönítve s osztályozva (mint nálunk): óvatosan kiemeli a
nehézségeket, a kényes és aggályos szempontokat is, melyek az
intézmény behozatalánál figyelembe veendők, milyenek pl. a

*) Lásd: «Jogászegyleti Értekezések» 1891. 61-ik füzet.
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károsodott, sértett felek el nem mellőzhető érdekei, melyeknek
kielégítése a nép ellenkező érzületét kibékélteti; ugyanő szükségesnek tartja, hogy, eltekintve a büntetések időtartamától,
bizonyos bűncselekvények, saját természetüknél fogva, kivétessenek a kedvezmény alól, ilyenekül jelöli a visszaesés s anyagi
bűnhalmazat eseteit; melyekhez sorolhatjuk még, hogy a törvénysértésnél gazdagodási bűnös vágy ne szerepeljen, s hogy a
cselek vény ne lett légyen közbotrányt okozó. Ezenfelül Lammasch a föltételes ítéletek hatálya idejének meghatározását
magában a törvényben akarja kimondatni, s nem a bíróra bízni,
s ugyanazt összbangzásba hozni az elévülési törvényekkel; szükségesnek tartja továbbá, hogy a föltételes elítélések ellenében
fölebbvitel engedtessék a vádhatóságnak, a mitől, a kedvezmény
megtagadása eseteben, a vádoltat s védőjét sem lehet megfosztani; ajánlja végre pontos statisztikai kimutatások készítését,
melyek alapján gyakorlati tapasztalásokat lehessen gyűjteni, s
az ily elítélések fölött szigorú fölügyeletet s ellenőrzést gyakorolni, stb.
Az
eddig
szerzett
tapasztalások
alaptalannak
mutatják
az aggodalmat, hogy a bírák igen bőkezűen fognak bánni e
kedvezménynyel, s meghiúsítják a szükséges repressiót. Sőt az
angol konzervatív hajlamú birák lehető legóvatosabban, s mondhatni, szűkmarkúlag járnak el a kedvezmény megadásában, úgy,
hogy a «Howard-association», mely a «First Offenders Act»
létrehozásában nagy szerepet vitt, panaszkodik e miatt, s a
törvény irányzatának nagyobb figyelembe vételét ajánlja, s az
angol sajtó is azt sürgeti, hogy a birák a nekik adott hatalommal kiterjedtebb mértékben éljenek, mint jelenleg teszik. A belgiumi bíróságok pedig, mint dr. Gruber jogászegyleti becses
értekezésében kimutatta, az ide tartozó 280 ezer eset közül a
törvény fennállása óta csak 14 ezer esetben (5%>) s Brüsszel és
Antwerpen városokban 16,089 elitéit eset közül 2273 esetben
(14%) alkalmazták a kedvezést. Ott tehát, mint dr. Reichardt
igen helyesen jegyzi meg, a hat hónapon aluli büntetések tömege
az intézménynek csak anyagát, nem pedig alkalmazási körét
képezi, s nálunk is e kedvezmény a föltételes elítélés intézménye
gyakorlatában is, mint a 92. §. alkalmazásával, csak a különös
méltánylást érdemlő esetekre lenne föntartva. Nem azt a hatal-
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mát akarja tehát e rendszer megadni a bírónak, hogy a büntetést kénye-kedve szerint elengedhesse, hanem csak azt, hogy az
eseteket, mint a 92. §. alkalmazásánál,a többi közül, a körülmények szerint kiválogathassa. Bírói visszaélések kétségkívül
lehetségesek s képzelhetők, de ebből csak az következik, hogy
míg egyrészről a fennálló büntető-rendszer hiányain, többek közt
a föltételes elítélések behozatala által, segíteni kell, másrészről
a lehető visszaéléseket is meg kell akadályozni, s a kérdés csak
az, hogy a netalán itt-ott fölmerülhető visszaélések nagyobb
hátrányokkal járnak-e, mint a most fönnálló rendszer kárai?
Vannak, a kik azt is fölteszik a birákról, hogy az oly egyéneket s osztályokat, kik ellen elfogultsággal s ellenszenvvel
viseltetnek, puszta gyanú alapján is el fogják ítélni, s másokat,
kikkel rokonszenveznek, a legvilágosabb bűnösség daczára is
fölmenteni, s ez a föltételes elítélések rontó hatásának sajnálatos gyümölcse lesz. Ily föltevés mindenkinek szabadságában
áll, ki a bíróságok iránt bizalmatlansággal viseltetik; de hiszen
visszaéléseket a bírák, ha a kötelességteljesítés színvonalán
nem állanak, ma is és mindenkor követhetnek el a lelkiismeretes meggyőződés leple alatt, s hogy erre példákat lássunk,
ehhez nem okvetlenül szükséges a föltételes elítélés rendszere.
A bírák ily vakmerő gyanúsítását, hogy t. i. az alkalmat
felhasználva, készakarva sértik meg kötelességüket, talán csak
kevesen követik el; de annál többen vannak, kik a bíró helyes
eljárását a föltételes elítélés alkalmazásában, a kegyelmezési
jog
gyakorlatában
lehetetlennek
találják,
nem
rosszakarat,
hanem a miatt, hogy a bírák az általuk adott vagy megtagadott
kedvezményt észszerűen indokolni nem képesek s kénytelenek
lesznek azt a benső, indokolatlan meggyőződésüket állítani az
okok helyébe, mely az esküdteket vezeti verdiktjeiknél; ez pedig
egyes bírónál merő önkénynyé fajul. — De hát nincsenek-e legtöbb esetben a fönforgó törvényszegéseknek oly fölismerhető,
mondhatni kézzelfogható körülményei, melyeket bármely józan,
világos ész, annyival inkább pedig a psycholog bíró mélyebb
belátása s gyakorlati tapintata biztosan feltalálhat, s így meg is
jelölheti eljárásának okait? hát a föntebb ismételve említett
kivételes esetekben sem lenne képes a gondolkodó s gyakorlott
bíró az okokat világosan és szabatosan elmondani, melyekre
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határozatát
alapítja?
Megengedem,
hogy
vannak
kényesebbe
bonyolultabb esetek, s hogy a tett indokait, s még inkább a
tettes lelki állapotát s beszámítási fokát sokkal nehezebb konstatálni, mint a tettet magát, de a nehézség még nem lehetetlenség, az érett megfontolásra idő engedhető, s a perjogi garantiáktól környezett s kellő fölügyelet alatt álló bíró, ki a 92-ik §-t
most is belátása szerint alkalmazza, a szóbeliség s közvetlenség
levegőjében csakugyan eléggé megbízható lehet a föltételes
elítélés szükségének megfontolására s indokolására is, s e biztosságot még fokozni lehet azáltal, hogy az eljárt vizsgáló bíró
s a végtárgyaláson részt vett királyi ügyész véleménye is minden
esetben meghallgattassék.
Az aggodalmak, úgy hiszem, főkép a fiatal, még kevesebb
tapasztalással s gyakorlattal bíró egyes bírákra vonatkoznak,
kiknek «tarka felöltőjétől» Kelemen Mór tisztelt kúriai bíró is
fél, mert a magasabb birák, kik gyilkossági vádaknál a prsemeditatio annyira kényes kérdéseiben ítélkeznek s ítéleteiket indokolni tudják, azok a bírák, kik halálbüntetést mondhatnak ki,
efféle aggodalmak tárgyai csakugyan nem lehetnek, hogy a föltételes elítélés rendszerét czélnak megfelelő bölcseséggel kezelni
s a kegyelmezési jogot (ám nevezzük így) eszélyesen gyakorolni
képesek nem lesznek. — Emberismeretük s hosszasabb tapasztalásuk, melyet a bírói pályán töltöttek, biztosít az ellenkezőről.
A netalán tévedhető albíráktól pedig, ha e kérdésekben a fölebbezés meg lesz engedve, az ügy elhatározása magasabb bírák
megfontolása alá kerül.
Menjünk át más ellenvetésekre.
A föltételes elítélés ellenzői nem találnának megnyugvást
a törvény oly intézkedésében sem, hogy e kedvezés csak első
ízben vádoltakra alkalmaztassék, a visszaesők kizárásával, mert
a bűneseteknek csak kis hányada lesz följelentve, a nagyobb
szám elrejtve, eltitkolva marad, s abból, hogy valaki első ízben
kerül vád alá, éppen nem következtethető, hogy első ízben követett el bűncselekvényt; a kit hát a bíró ez alapon, mint javítható újonczot, a büntetés alól fölment, és szabadlábon hagy,
lehet már régi és megrögzött, csakhogy szerencsés, ekkorig el
nem árult s föl nem jelentett gonosztevő. — Azt, hogy ily eset
többször fordulhat elő, tagadni nem lehet, bár nagyításnak kell
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nevezni azt az állítást, hogy a bűneseteknek csak igen csekély
hányada jelentetik föl. De ebből nem a föltételes ítéletek czélszerűtlensége, s a bírák alapos eljárásának lehetetlensége, hanem
csak a kedvezmény alkalmazásánál szem előtt tartandó óvatosság szüksége következik; hogy t. i. a bíró az előtte fekvő eset
összes körülményeit (s nem csupán az első ízbeli vádlottságot)
gondosan mérlegelje, s azokhoz képest határozzon. A most fennálló törvénykönyv ellen is ugyanezt lehet felhozni, mert az
ebben foglalt minősítések s büntetések attól is függenek, hogy
a vádlott első ízben áll-e bíró előtt, vagy már ismételve követett
el törvényszegést; a bíró arra építi a büntetés kimérését, hogy
tudja e körülményt, pedig tévedhet és csalódhatik. Itt már csak
abba kell belenyugodnunk, hogy a büntető igazságszolgáltatás
épp úgy nem lehet tökéletes, mint bármely emberi mü; de ez
nem fog bennünket elcsüggeszteni nemes törekvéseinkben, hogy
a tökélyt megközelíteni igyekezzünk.
Felhozzák, hogy a föltételes elítélések rendszerének elfogadása bizonytalanná tenné a büntetést, mert azt a bíró tetszésétől s önkényétől függesztené föl; már pedig nem annyira a büntetés szigora és súlyossága, mint inkább annak kikerülhetetlen
bizonyossága bír elrettentő hatással s tartja féken a bűnös hajlamokat. Most táplálja ezeket a föl nem fedeztetés reménye, de
visszaijeszti legalább az a tudat, hogy ha fölfedeztetnek, a bizonyos büntetést ki nem kerülhetik; a föltételes ítéletek rendszere
reményt nyújtana nekik, hogy ha fölfedeztetnek is, büntetésük
nem bizonyos, mert azt a megkegyelmezés jogával felruházott
bíró, kit töredelmes, bűnbánó arcz, ügyes képmutatás s hazugság által félrevezethetnek, elengedheti.
Ez állításnak, mely a föltételes ítéletek kárhoztatására
egyik nyomatékos érvül szerepel, helyességét tagadni nem lehet,
csakhogy annak alkalmazása a föltételes elítélésekre helytelen.
A büntetés ugyanis, ha a föltételek, melyekhez annak elengedése bizonyos, a törvény által meghatározott esetekben, kötve
van, nem teljesíttetnek, éppen olyan bizonyos, mint bizonyos a
föltételes elítélés alá törvény szerint nem tartozó esetekben.
A büntetés bizonyosságának elrettentő hatása a most fennálló
rendszerben is csökkentve van, ha csak a bíró büntetésenyhítési hatalmát, fenforgó enyhítő körülmények közt, melyet neki
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a kiszabott szabadságvesztés büntetések változó foka, úgymint:
1 naptól 5 évig terjedő fogház, 6 hónaptól 10 évig terjedő börtön, 2 évtől 15 évig vagy élethosszig terjedő fegyház, s a büntető törvénykönyv 91. és 92-ik §-a fenhagyott, s mely mellett
az egyéni körülményeket bölcsen mérlegelő bíró esetleg 5 évi
fogházbüntetésről 1 napra vagy éppen 1 forintnyi pénzbüntetésre
leszállhat, megszüntetni nem akarjuk, mely latitudo nélkül a
bíró nem volna bíró, hanem csak egyszerű regisztrátora a merev,
legtöbb esetben igazságtalan, embertelen, vérlázasztó büntetéseknek. Most sem mondhatni, hogy megvan a büntetésnek
elrettentő bizonyossága, mert azok mértéke folyton változik és
sok esetben majdnem a zérusig sülyed.
A törvényes büntetés végrehajtását -— azt mondják az intézmény ellenzői — a nép közvéleménye s közérzülete követeli, s
ennek elmaradása a törvények s bíróságok iránti tiszteletnek
árt, és sok esetben arra fog vezetni, hogy a sértett fél magánbosszút áll sérelmezőjén, ha látja, hogy ennek a törvényes büntetést elengedték.
Nem szenved kétséget, hogy általános és változhatatlan
emberi érzet s meggyőződés, hogy a bűnt büntetés kövesse, s
ezért az államhatalomnak egyik legfőbb kötelessége gondoskodni
arról, hogy ez megtörténjék, s a társadalmi rendet fenyegető
önbíráskodásnak, melyre az említett közérzület, törvényes védelem hiányában vezetni fogna, eleje vétessék. De, mint már
említve volt, a jól szerkesztett s formulázott törvény, mely a
magánérdekeket kellően megvédi, oly törvény, mely míg az
apró törvénysértések rövid fogházbüntetését javulásra reményt
adó, főkép fiatal törvényszegőkre nézve, bizonyos föltételek
alatt, felfüggeszti, se föltételek teljesítése után elengedi, egyszersmind azonban a valódi gonoszok, a szokásos törvénysértők, a
visszaesők ellenében kíméletet nem ismer s a legnagyobb erélyt
es szigort fejti ki, a közérzületet sérteni bizonynyal nem fogja,
sőt, ha a nép által megértetik, ennek helyeslésével fog találkozni. Es valóban nem is tapasztaltatott, hogy ott, hol ekkorig
e rendszert megkíséri ették, a nép az ellen felzúdult, vagy kifogást tett volna, sőt Angliában, mint már említve volt, az nem
tetszik a közvéleménynek, hogy a bírák igen szűkmarkúan bánnak a törvény által megadott jogukkal. — Olaszországban, hol
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a hevesvérű fajnál a vendetta hagyományos szokása, a gyűlölet
s bosszúállás érzelmei nagyobb mérvben uralkodnak, talán ez
okból nem merték a föltételes elítélés rendszerét az új büntető
törvénykönyvbe
fölvenni,
noha
hasonirányú
intézményeket
fölvettek, s Garofalo ezért indítványozza, hogy a büntetéseket
csak a sértett fél beleegyezésével lehessen föltételesen elengedni.
Én meg vagyok győződve, hogy e részben is minden ama bölcs
óvatosságtól függ, melylyel a törvény megalkottatik.
Egyébiránt, a kérdés ez oldaláról szólva, nem mellőzhetem
el azt a megjegyzést, hogy ámbár tagadhatlan a sértett fél jogai
tekintetbe vételének s megóvásának szükségessége: ez mégis
nem terjedhet oda, hogy a sértett fél határozhassa meg a büntetés minőségét s mértékét, az a sértett fél, a kit mindenkor a
megtorlás heves vágya s bosszúérzet vezet. Megkívánhatja, hogy
sértője büntettessék, de nem követelheti, hogy ne úgy büntetessék, mint ezt a bíró czélszerűnek s helyesnek véli. Már pedig a
föltételes büntetés is csakugyan büntetés, mert magában foglalja
az államhatalom részéről rosszalását, kárhoztatását az elkövetett
cselekvénynek; mert súlyosító hatással bír a visszaesésnél s a büntetés éveken át Damocles kardjaként függ az elítélt feje fölött.
Hamis állítás tehát, hogy a föltételes elítélés rendszerében teljesen mellőztetik, elengedtetik a büntetés és a sértett fél elégtétel
nélkül marad. Ha a sértett félnek a helyes szempont megmagyaráztatik, ha megértetik vele, hogy míg egyrészről az állam
is tesz engedményeket a sértett fél érdekeinek, midőn pl. ezek
tekintetbe vételével sok esetben, úgy mint a magánindítványtól
függő vádaknál, a törvényszegők megérdemelt szigorú büntetését
elengedi, hogy a családok kényes érdekeit gyöngéd kímélettel
környezze, másrészről az állam is megkívánhatja, hogy magasabb államérdek tekintetéből, kivételes esetekben, oly büntetést
szabhasson ki, mely csak erkölcsi hatással bír s a vádolt testét
nem éri, kétségkívül meg fog nyugodni sértőjének ilynemű büntetésében, ha anyagi kárai megtéríttetnek.
Kisebb jelentőségű az a scrupulus, hogy a büntetés feltételes elengedése a bírónak kegyelmezési jogot ad, mely azt meg
nem illeti s így az államhatalmi jogköröknek felforgatására
vezet. A ki szeme elől nem téveszti a lényeges különbséget,
mely a fejedelem kegyelmezési magas felségi jogának s a folté-
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teles elítélésre s a büntetés végrehajtásának felfüggesztésére a
törvény által adott, szorosan körülírt s korlátolt bírói felhatalmazásnak eredete, czélja s kiterjedése közt van, e scrupulus
miatt bizonynyal nem fog mindazon előnyről s üdvös eredményről lemondani, mely ez új rendszertől várható, ha az
kellő óvatossággal s helyesen megvont korlátok közt leend
életbe léptetve.
De az összes említett s még egyéb az ellenzők által felhozott, bár részint igen figyelemre méltó s megfontolandó nehézségek is, szerény véleményem szerint, nem bírnak annyi súlylyal,
hogy miattok a föltételes elítélés kiemelt sokoldalú hasznait
magunktól eltaszítsuk.
Elmondtam, nem mindent a mit lehetett volna, de elmondtam sokat, a mit följegyeztem, az érdekes új eszme ismertetésére s méltánylására, s nem mulaszthatom el, hogy szíves köszönetét ne mondjak azon már fentebb is kiemelt szorgalmas anyaggyűjtőknek és szellemes érvelőknek, kik a jogászgyűlés tartalmas
eszmecseréinek arénáján megelőztek e rendszer ismertetésében
s védelmében. Rokonszenvemet az eszme iránt ismételve kifejeztem; azonban jól tudom én is, hogy minden új eszmének
megvan a maga természetes fejlődési útja s lefolyása. Feltűnése
után rendszerint lelkesedéssel fogadtatik s fényoldalai bűbájos
erővel hatnak; azután jő a bíráló hideg ész, mely az árnyoldalakat is kimutatja s a lelkesedés tüzét mérsékli. Végre azután
diadalt ül a valóban jó és igaz.
Az eszme még vitatás alatt van s az érvek és ellenérvek
egymást dörzsölő és simító küzdelmében mindinkább tisztül és
szabályos alakot ölt. Több helyen már életbe van léptetve s a
tapasztalás és gyakorlat színpadára állítva. Az idő azonban,
mely megpróbálja, még igen rövid; a statisztikai adatok, melyek eredményeit felmutatják, ekkorig még igen soványak s
fogyatékosak. Azért igen helyesen jegyezte meg a magyar
jogászgyűlés nagytudományú elnöke, hogy «ez új elméletnek is,
időre van szüksége s mi egyelőre nem ugyan a tétlen, hanem
a gondos szemlélő és bíráló helyzetére szorítkozhatunk». Ha az
eszme határozottabb alakot fog ölteni a törvényhozásokban, ha
egész tisztaságban fogjuk látni annak teljes tartalmát, és képesek leszünk felismerni megvalósításának helyes körvonalait s
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föltételeit, hiszi s tudja — és vele együtt hiszem en is — "hogy
ez új eszmét Magyarország is készséggel fölveszi culturális feladatai közé». Kétségkívül senki sem kívánja, hogy ily nagy fontosságú s a társadalom jóllétével, biztosságával oly szorosan összefüggő rendszabály kellő óvatosság s körültekintés nélkül léptettessék életbe s minden oldalról meg ne figyeltessék. Hamis
ideálokért nem fogunk lelkesedni, de a megismert valódi jót,
minden akadályokkal szemben, diadalra juttatjuk.
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Mározíns lıaváhan volt szerencsém a t. Akadémia elött
bemutatni azon papyros alkotınnánytörtéııelmi tartalmát, jelentő -

ségét és kritikai értékét, 8. melyet a British Museum egyik
tudós tisztviselõje, Mr. Kenyon bocsátott közre a jelen év elején
már

.

második kiadásban
Azóta lıozzászôlottak már más tudonıáaıyos akadémiákban
is; ig a müncheniheıı. berliniben, béesibeıı tb.; EL szaksajtó
pedig tömegesen hozta napvﬂágra a többé-kevésbbé terjedelmes
tanúlmănyokat, ezikkeket szövegjavitási kísérleteket; sőt jelen8

tek meg a Kenyon -által kiadott szövegröl már önálló művek is,
hogy a Kaibel és Kiessling által eszközöl német fordítást ııe is
en ha
ﬂyomam.'.l Elöadásokat is tartottak már e szöveg
fölött nem egy egyetemen.
New az öröm ﬁmleﬂma az oıüodox táborban. A jól megérdemlett (liadalérzet édes mMoñban elö is szedik már most
M
sWtelesdenda föltétlen híve az ö hagyományos lelkesedésök egész ékesszólâűt. hogy fennen hirdethessék a világnak
út M ellenállhatatlan világosságot. a elv szerintük Aı'Ls!oteles
ezen legújabban fölfedezett remeMüvéböl áınd vis~~za az athenei ﬂlamélet eınlékezetére, öt nem csak erre, de még m á ı ı a k

MﬂoWlemek föliilmúlhatatlan nag zlakjám is. vlme, azt hitték sokan
kiút föl Gomperz . uhog Arístotelest akkor
jellemzik le
álôblıan, ha öt eg' pápaszemes professoı-lıoz
-

_

*D Aristoteles Schrift vom Staatswasen der Athezner. Verdeııtschb
vpn Georg Knibel Und Adolf Kiessling. Zweiter tınverãnılerter Abılrııck.
Btınaasbnrg. Tríibner. 1891. Nem valami szabatos fordítás. Nagyon gyakran pazraphrııaist használ, és a mi leginkább le von éı-tékébôl, nagyon erő ﬁwıﬁıknaskodik a müszók gennnanizãlâﬁâbnn- Pl. :ali-t egyszer ıKrcı8ıı-nek
foxﬂfijı., nciűiskor pedig ısmnııııı-nak; a Iogistdk collegiuıuát így nevez
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lıasoıfılitják, a. ki mitsein J;örö"d-ee-az
kivel, p.eˇăﬁ»l1E§í1 rideg lépüšãﬂiél- háhá

a
az élêätalen iihéüı'iá.k utain-, és ime ınoat elöﬁtünk áll az mg ﬁlfbölcã,
-a
vﬂ
praktikus állam-férﬁ. egész ütlvlıozõz nag§=să.gã.b8.n.!ıı. 5 a míü
Gomperz itt hengoztajt ı azt Ezãz meg :szűz hangnem váltqzatá-

az

ban hirdetik kerterEeˇmlma.k.a„z A=ı*istetele.s-legenda tábeı-ábãil1„
Igen, de hát be- tudta már áh Iiıizongiítani valaki., hogy esekugjwnn meg Ar-ılstufeJ!ee írta ezt-a Kenzron-féle 'áﬂfııvaiıuv -::e)..ı`Teía-Í?

Szó sem lehet eıtöl. ÍMe-ıitíil több értekezés, könyv Meg
tanúlmáuyezikk jeleNik meg e kérdésben euı:ôpaEaeı'te~- annál
Talószinütlenebbé válik az a lföltevés, hagy ezen aiJ§O1:mı'i„IL§'ﬁ5r.ténelmi ınıınlca esakugynıı- Nıˇﬂgínak Ariatotelestıek lehet re a
szellemi termék; és a mi szerfülöﬁt jellemző, hogy esaknem
kizárólag oly tudósok igyekeznek e legújab ban föifedezett szöveg szerzöjéül A1'ıl*;totı=:Iest föltüntetııi, kik több-kevésbbé érdemidús philologoli ugyan, de kik eddigelé- a reálphilologia Íerén
minden egyébbel szoktak úgy hivatásazeriíleg mint üres õráíkban foglalkozni. csak nem politikával, alkotneánytlÖr1;.en.elem;nel,
S nıinden egyéb göräg szerzőről boosátottak m`á,r..közre kisebb.nagjrobb tanűlnıáınyokat -vagy ezöve~
~`a~ﬁtñ kiséıcleteket. csak nem

A1-istoteleaı*ö:l. BatwMéíeitiy Srıiııeﬂíloi-re *j az egyedüli közöttök, a ki e 1`é.ezlpen kivételiq képez, e zmennyihen. ö maıradeııdô
érdemeket eaerzett magának nem csak Aristoteles Íloëzıruıäıfıi-ja,
de egyátalán ez ãllmliltudoıNáNy történelme köilüL Baíııer, Canet.Keﬂ, Schneider, Hansaoullier, Bühl, Dˇiele, Frä„nke1,. Gomperz,
Hulteolı, Sclıöll, Kaibel, Hans, Droyeen, G
Weoh8mııth : .ime
ezek azok -az ërdenıteljee phil.ologiı8ı.i bııvárolt, a kika fôazeifelõ
pet viszik ez idö .Eızerint e Kenyon-fele 'A3Fqv.aE{uu' ::OJLı.*:slEu ífodalmi ınegbeszéleeébenL Tehát oaakugyen túlnyomólag Oiyzfêr-
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ﬁak; .anem esek' hogy nem államtudóeok is a mellett hogy
phílologok, de a kik. nem foglalkoztak Arietotelea-:sel edcligelé
semmiféle teldııtetben 8em.*l Az angol fölezólalók több politiérzêkre vellanak; másfelől e «Claesieal Reviewıı márcziuei
füzete plıilologiai érveléssel is önálló álláspontra bír helyezkeılni, e melylyel sem Diels, sem Goınperz nem voltak képesek
teljes sikerrel megkiizıleni.
Szóval meginılúlt az áraılııt; egy egész iı°mlıı„lonı keletkezett már is e kérdésben, nem ie emlitve a tumérılek szövegjavítási kísérleteket, a melyek közöl az első hely miııılenesetre e
görög szónoklat jeles töılténetiı°ójá.ııak, .B!ass„ul.`. miirie nem
egy tekintetben érvényre emelkedett eziivı-;,*;ia.vitıisi fölezčılıılıisait
illet meg. Csakúgy lıemzsegrıek az ımsgol folyóiı-atok is ez ily
ezövegjavitáei kisérlet-ektöl. Különösen az oxfoı-di egyetem
tanárai és egyéb rangfokú ﬁatalalıb ta-ııeröí tüııııek ki szakértel-

mük által ezekben.
Igen, nem lehet panasz a Iılıílıılog-ziai szakértelem ellen :
annál íııkáblı kell csoclálkozıııınk azııtáıı azon lııitıııwig fölött.
a melylyel neki roııtaııak az imént fölfeılezett 'Á{lnvaiıu'ı :rolursía
méltatáeának oly plıilolngiai szakemberek, kik soha életükben
nem foglalkoztak még ımııakelötte, mint már nımıclám. sem.
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Dislx. Archív f. Gesclıiclıte de Plıilosııplıie, IV., zi-78. kvv.
Sitaımgebericlıte der Königliclıeu Preııssiselıeıı Akıuleıııie dór Wiseeuseluıften ISSN., 387. kvv. - Sclnˇill, Beilage ıleı' Míim-lıııer Allgeıueineıı
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Philcılogie. Neue Folge Bıl. XLVI.

-

-

-

Nro. 10.
Evil. Berliner Plıilulugisclıe \Vılıclıeıısclıı'ift 1891. Nro. 17.
kvv.
SÍ:-ııeíıltı', Wocheusclırift fór Klaeeisclıe Philologie 1891. P. Mr.,
ffultsı-Iı,
528. lıvv.
!*Ir'änı*!re!. Quiılılıisclıe Zeitsclırift. 1*"1l. Heft J.
lVach.-ıııılutfı. Rlıeinisclıee Museuıu,
.Jelırbüclıer f. Philolugie. 1-1-3, 5262.
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á.pı:il-jııl. fűz.
(foıııpcrz, Anzeiger d. \Víener Akademia der Wieeeııechaiter 1891., Nro. XI. és ııgyancsnk c iumpıwz-ııek fölcziczoınâzott. kültõileg ümlengő czikkét. I)eut.8clıe Rııudsclıau XXII.. 219. kvv., mely

mintha csak versenyre akarna. kel ni ez agg Hartlıe'Ieıu.ı; Saíııt-Hílaire
ékesezólé ú.rn.dozñ.saivaI (Revue Bleııe 1891 á.priI-junius). Hrl. Preus(Fauer, Hat Aristcıtelee d e Sclırift
sische Jalırbüclıer 1891 jnııiııs.
Bauer,
vom Stunt der Atlıeneı- geeclırielıen ? Stııttgart. Gösclıen 1891.
I..ıil'eıëe.ı'ische' Und lıisturisclıe Foreehungen zu Arietoteles 'A ãııvziıııv :elıızieıı. München, Beck, 1891 június 5-ãíkérõl le vén keltezve az előszó.
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politikával, alkqtınã.nytörtéN~elemln»e1., eem eggçyâtalán A1-1581-pi.
teleeeel.

Hans Droyeenııek Meg- 'Mag lehet boesıíitani, hogy már kora .
tava8z8zELl~ kiadott egy vékonyka füzetkét, hogy minél elöbb
tájékoztatlıasea a német közönséget a8 újonnan napf.ényr'e
került 'Aı'}1lveíuw ıroktteía tazrtalnnıáfôl éS ennek áitaláno~ jelentősége felől. 0 egész szerényen meg is Maradt azon kereten belül,
melyet ezen törekvóeónek értelmében meg. elé űzött volt.
Nem érzi
agát hivatottnak hozză.8zóllıí sem a]kotmánytórtó`nelmi. sem politikai szempontból e .dolog erdeméhez • tehát
tartózkodik ie magának igény formálrıi ahhoz. hogy döntő ítéletet akarjon monda fi oly kérdésekben, a melyek messze túlfeküezııek az Ö szokott tanúlıná.nyai k ö r é .

Nem feezélyezik az efféle tekintetek a gıazi egyetem rí.
talıá.ılá„t, Adolf Bauer-t. Ö már egy egész kötettel lep meg a
világot. «Líte-r-arisohe u-nd Ink!-orísche Fo~rse}ııııı.gen» ez a eziıne
a 190 lapra terjedő, sűrű nyomtatott nagy 8-adrét kiadványnak. Valóban nagy buzgalonınıal van irva. só nem csak hıızgalommal, de tagaıllıatatlaıı ügyességgel ie. Bauer, ki eddigelé
Herodottal, a görögök hadi történetével s tb. szokott kiválõszn
foglalkozni, előszeretettel vetve közben-közben egy-egy kseeiııtást az ıegypti, lısb.5llom'8.i és a8s3Tisí történelemre is, ebben a

kötetkejében oly t'irtuozitá.ssal állít ja össze az érvek egész
tömeget, hogy képes meggyőzni a legkonokalıb kétkeclöt is a
szóban forgó 'A-8~1]wıíew ıtolırsísı lıstározottau és közvetlenül
aristotelesi eredete felől: föltéve, hogy ez a .konok kétkedö
sohasem olvasta. a valódi Aristoteleeuek sem Holıtzxá-ját, sem
'HÍ-ızá-ját, sem pedig azon elveszett munkájának töredékeit; s.
melyet as 158 állam -alkotınányáröl ir való a. Stsgeiríta. Bauer
nagy hangon beszél kötetkéjének egész folyamán mindvégig :
ssjuos, hogy éı-ve.1geté8e'mek egész lánczolstáu Meglátezik, hús:
bizony Ari8toteles. Hokfxazá-jével csak akkor kezdett komolyablısn foglalkozni, midőn tollat fogott, lıogf megírja szóban forgó
190 Iapnyi kötetkéjét ennek a bebizonyitiisárz, hogy 1-ször IL
Kenyoh-féIle 'A8~'q~.ıaliuıv ﬁolırsfa.-t senki más. neıh is irhazttıı
mint maga Aı-istotelee, és 2-szor, hogy -az sthenˇei törtéNelemngk. egész .eddigi elıı-o.nologiá.jıi„t olevatetleııiíl -föl kell forgatni
ézsˇasûn ez alapos kell ûíiászewezsi, s mely »Less Këﬁsﬂﬂ-fëls
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pııpyros szövegének közvetlen ~zámadataibôl, vagy közvetett
dhronologíai rã.utalása.íból kiokoskodható. Föl is forgıaıdja azután
Bauer a görög történelem, kiilönöseıı pedig az atheııei történelem ehronologiáját teljes fenekestül. Aristeides halálát 4-58-re
teszi, az athenei sereg szégyenteljes vereségét I)rabeskosná.I
459-re, az eurymedoni íitközetet 460-ra; Thenıistokles ostrakizıíltatását, Argosba meııekűlését és távollétében elitéltetését
4:61-re; a delosi szövetségi pénztár âltlıurczoltatását Atheııébe
455/4-re (kapcsolatban a Corpus Iııscriptionııın Atticarum I.,
226. k öv. tételével); Perikles szerinte az eskiidtlıíróságok tagjainak, vagyis a heliastăkııak a zsoldját csak 450. és 44-1. közt
hozta be, Perikles politikai szereplése is csak 453-ban kezdüés így 462-ben az Areiopag lıagzvomáIıyos nagy állanıjogi
jegkörének ıuegdönteséııél sem lehetett meg réce Perikle:-ıııek,
lıeuenı igenis Tlwmístokles volt a szövetséges Eplıialtesnek az
Areiopag állaınjogi jogkörének megdöııtésébeıı. TlıwuislolM-8, a
mint ezt a Kenyon-féle `A{l*qvašwv ::o).:':Ei1 állít ja.
Ilyen ódon alakítja út Bauer a Išeııyon-féle papyros ked
'tféért az atheuei történelem chronologiáiát. Természetesen segtségül veszi mind e mütéteknél Cornelius Nepost. Trogus Pompeiu~ t, Attioust tb. is: a fötámpontja azonban (E kettöbeu tetözik: egyfelől abban, hogy a «Corpııs Iıısoıiptionuın Attícarum u
idézett tétele szerint 4-54--ben ﬁzettetett le elöször a szövetségesek quotája az isten fő kiııcstárába, a mi Köhleı- már több
mint egy évtized elött is ininyzatossággal lıangsulyozott MüllerStübingnek Tania:-féle elméletével szemben; és másodszor
abban, hogy Themistokles, Artaxerxeshez és nem Xerxéslıez
menekült, még pedig csakis 4-61-ben, Artaxerxes pedig akkoız.
midőn Themistokles levele hozzá. erkezett, csak harmadik é vét
-él te még negyven éves uralkodásáııak. Tehát joggal mondhatta
Thnkydídes ıíı; 'âpraıãápâviv vamcrrš 3-ıı:sü«8óo~ı~:oı.*) Ennek a két
tãamıpontnak a segítségével forgatia ki azután Bauer a ehronologiút, csakhogy a Kenyon-féle szöveg adatainak osalhatatlan,
döntő tekintély szerezhessen a görög törtéuelemuek minden
egyéb kűtforrásaval szemben.
Bauer e tekintetben annyi elszáutsággel hadakozik, hogy

-

*) Thncyd. Bell. Peloponıı. I., 137., 2.
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kíjavitja még Alistoteles llolıﬂwá-jăamak

'nevesehs` helyét

nem tű nő tﬁıñuis, a melmek nyit, határozott, semmi
ságtétele egyenesen kizáıja. annak E lehetőségét, howa.Kenyon~
féle papyıns idevonatkozó helyével kı-iﬁksilag öaszbııngsatba
lıozathsseék. Kenyon papyı-usa. szerint Ephıieıiltes Thﬁﬂıistokles'
segítségével dönt meg az Areiopagot : Aristoteles Ilolıeıxúfja.
szerint .Periﬂes segélyével hajt ja ezt végre Ephialtesz Aristafteles
Holırıxá-ja Themislokles-t az Areiopaıg megdöntêsének ötlete-böl nem is említ. Természetesen, mert az Areiapag megdönf
tés 4-62-ben történt. ekkor Pedig Themistoklesnek az eddigi
elıronología szerint .se hír. se hanva. nem volt már Athenében.
Hogy tehát a. Kenyon-féle papyros esalhatatlan tekintélye csorbát ne szenvedjen: ezért kell Theınistoklesnek csak 4-61-beN
menekülnie' a peırsák kiırályához; ezért kell a bírói zsold behozafalának évek hosszú sorával későbbre tetetııíe; ezért kell a szövetsêges pénztár Atlıenébe hurczoltatásánsızk is 4.55-re helyeztetnie: mert hát különben miből ﬁzették volna. s. bíró zsolclot
pl. 4-61-ben Atlıenében a 6000 esküdtbirõnak, ha s. szövetség
pénztára. nem volt még -161-ben Athenében ? Másfelől a .bíró
zsoldot Perikles' hozta be; ha. pedig 461-ben hozta volna be
akkor 462-ben elég tekintélyes férﬁú lehetett volna már
hogy Ephialteenek az A1-eiopag ıııegdöntésében lényeges szoljárt volna el, a..
gázlatokat tegyeıı . úgy de akkor nem helvesen
fú
Kenyon-féle `Á3"ız~ıai(ıw zokzteísı szerzője, Theıní8toI.°les-t nevezvén meg mint fötényezöt és nem B:ı*ăkles-t a kezdeményezőés inditvanyozõ Iﬁvhíaltes mellett. Ezt tehát senuannikêp sem
akar ja megengeflni Bauer. Szerinte Aristoteles eaalatkozhatat-.
la az athenei alkotmánytörtéuelemre nézve, és miután Bauermindenáron-ahhoz mgaszkodik, hogy ezt az 'Aöqvaíııw :akarata-t
saját maga Aıíatoteles irta • tehát el akarváıı hátitani Minãent,
a mi ól~ılísloteZe~; csalatkozhatlanságára csak némikep is árnyékot vethetne: ezért Perikles megjelenését az athenei politíkﬁı
vezényletében majdnem egy évtizeddel lejebb Nyomja, Sőt még
hıauzı is
nem riad vissza attól sem, hogy Aıistoteles llolwıtá-jáläıﬂwﬂ
ki vw jaıräsa a Perikles ne vét Themıetoklesre, ınnáı- t. i. a Holuızıaıi II. könyvének azon a. helyen, a hol az mzondatils, hogy

-

ﬂlﬁgdönPerikles segedkezett Ephítıltes-nek aZ
taében. ıariatoteles Politik II.,_ 9., 3. wird dalieı' Wohl stati;

9
9
Epčıialtes Und HMkles - Ephialtes nnd Tlwtnıästolcles zu lesen
sein, w as auch wegen der folgeııden Wiederholung de~ Namens
in der .-hıgabe, Perikle ha be den Ríclıtersold eingeführt, besser
i s . Denn ch glaube nick, class d e Stelle Politik, aoweit Rivikles in Frage kommt, auf jeııe der Politik (p. 75, 3) na T5fff
I.

'H

'ıñıv '.^\psmı:ı-{ı'ı:6w ëvıa zıapsikato bezogen weı~ılen'ıla.rf. Der ZuEammenbang spricht dnfiir, class es sich an lL*.tzteı'eı' nm Aııtriige
na ch Herbst 4-57 lıandelt.~1) Ezek Bauer tnlaidoıı szava. ıı. melvekben az érvelés alılıan tetözik. hugv Ö, ınáı' t. i. Bııııeı- ıwııı
hiszi- ıulvııvı. ch. qhmbe ııívhl »
az ellenkezőjét annak, n mit
bizoııyitam' akar. Bauer ezen érvelgetC-sénelc semmi. de épenEéggel semmi támpontja sincs a foı-ıl:i8oklıaıı. Nem egyéb ezen
egész érvelgetése, mint leleményes eılÖszııkookoılıi.s. Igen. de lıfitmivel bizonyítja be Bauer. hogy a. Keııyon-féle 'A t}~ı,-zaıiızw noi.:teía-t csakugyan .~lri8loh*les írta ? Nem bizonyítja l e „ıemıııívı-l.
sőt komolyan még csak meg sem kisérli ennek a. lnelıizoı1.\'i1á.sat. ha csak azt nem lehet komoly bebizoııyitási kisérletnek
nevez fi, hogy azoknak érvelését, a. kik Aristoteles szerzöségét
kétségbe vonják, egy:-ızerüleg ﬁgyelumbe nem veendöııek jelent
ki.*'l Cauerre is ezt monda, a. ki szintén nem tart ja elfogıııllıatúnak :lristoteles szerzőségét; az én egész érvelésenıre pedig azt
ınonrlja, hogy «El)ensowenig hat miclı Se-lıvıırcz ılavoıı überzeugt. class de Loncloner Papynıs ein Werk de Denıetrius von
Phaleron enthiiltıﬁı Hogy mennyire felületes az ily beszéd. ezt
mindazok be fogják látni. :L kik tıulomaﬁnıl vették, hogy ín nem
azt állítottam, miszerint a. Kenyon-féle '.\irqvaíıu~z :akarata-t
_

-

csakugyan Dó*m,eh*ios I 'lıızlı'ı°0us irta.: sőt ezt éıtekezéseıubeıı,

valamint annak német kivonatábaıı *'ı is lıatú.ılozottaılı ki is jelentettem; én mindössze csak azt állítottam. hogy a. lšeııyon-féle
'âﬂvaíow ﬂtokırsia-t ıwnı ı'ıllıallu. .--lríRloh'!es, s hogy még Demelrios Pluılcreus-re is inkabb lehet re gondolni. mint magáxa
és ezt saját magam is kiemeltım
Aristotelesre, jóllehet
jóllehet, momlanı. Demetrios Plıalereııs [ämımnıdl töreılékei

-

*} Liter. u. hist.

-

Forselmııgen, p. 76.

*) Liter. u. hist. Forsclıungen p. 187.
ól Ibid. p. 137.

*) L. ıı Deıııokı'(ıtirı czímű müvem II. kötetének bevezetését. {Lı.>ipziıı. Wilhelm Fri(l!rich.
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közt ııincs egyetlen egy is, a mely egybeıâgına a Kenyon-fële

na-q -

»aim-1 Trolzıceía valamelyik helyével. Ezen vallomásonnazt nuuagaı.
Bauer ellenem használja föl, olyaızeképeo nyilatkesváëıı, mintha ö,
t. i. Bauer eszelte volna ki, hogy Demetrios Phaleı-zeus~f<linJuLısunEıdt
töredékei közt és az imént emlitett 'áõwzvaiuw ırolireía közt niNcs
semmiféle szószerinti azonosság. Anal., hogy Deınetríos Plıalereustüzetes munkát író az Atlıeııébeu időről-időre fönnállott alkotmányokról ll:-:pl 1:6.w 'Aı"}*qvqf.ıı ﬁolıırsıõw Ozinı alatt. a mely munkából egyetlen egy töredék sem szállott ugyan korunkra, de a
mely munkám-ak már a czíme is inkább emlékeztet a Kenyon-féle
' z\{}~qvaíuw 'ırolwcsíoı tartalmára, mint bármely egyéb görög munka,
teljességgel nem reﬂectúl, valamint nem reﬂectál erre sem. hogy
Demetrios Phelereus Egyiptomban könyvtárnokoskodott és irt,
tehát ott. a honnan a Kenyon-féle pepyros előkerült, holott

Arietoteles sohasem járt Egyiptomban, (le alig is tudott valami
Egyiptomról, pl. Diodorlıoz képest; azt sem veszi Bauer ﬁgyelemlıe, hogy Demetrios- Phalereus fönmaredt töreăékei államoliınányokból közvetlenül meritö, részletekbe mélyedö államjogi, alkotmánytörténelmi tanúlmányokra vallaııalc, holott Aristotelest, mint makedonlıarát, sőt kémkedéssel gyanúsított pára:.
za;-t valószínűleg be sem eresztették az athenei metroonba, a
mint hogy Arístoteles alkotmánytörlzêııelmi töredékei egyátalán
nem ãrúlnak el oly részletekbe menő szakísmeretet, mint a
min öt egyfelől Demetrios Phalereus fõnmaradt töredékei, másfelől meg a Kenyon-féle 'Atlqvaíow aolwrsi-sr. minden lépten-nyomon mutatnak; nem; Bauer egyszerüleg visszautasitja a De-

metrics Phalereus politikai műveiből és ãllamféıﬁúí -szerepléseböl meó-itlıető tanúlságokat pedig nagyon valószínű, hogy ö

-

Demetrios Plıalereus dolgaival, töredékeivel nem is foglalkozott,
vagy legföleblı csak akkor tekintett tán bele ezen töredékekbe,

mintán már a felől értesült, hogy kortársi közöl Valaki inkább
gondol Deınetrios Pbaleıensra, mint Aristotelesre, midőn arról
van szó, hogy ki is irhatta hát tulsýdonképeıı ezen Kenyon-féle
äüqvaiwv ızolzraía-t? Hogy pedig ilyesmi csakugyan fõltehetõ
Bauenöl, ez kitünik a. többek- közt abból is, hogy ö - a különolyy kevéssé járatos az athenei
ben érdemes reálphílolog
alkotmánytörténelemben, miszerint az
által megdöntött Areiopagot ıAdelsı-aifı ıı-Nak nevez., ekként téveﬁztvëﬂ

-
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~ag;rhe~ õ a Solbn., Klﬁiehenﬂõ és Ariáﬁeirles refDı'm.iai ami lényezeüëe más ﬁezfınéazeiﬁve- Lea Magas aııamfzzsaııaa a. Bolon elötti
Areiepaggal,

»aa ,p8-*lie az Isagcıras által rövicl iﬁlöre újra; fõl-

táauuasztott eupatrida. temáeseéazll Föııtelıb azt mızıııdottam. lıogy
Bauer még csak Meg sem kisërli komelyaıı bebizoııffítani, hogy
a.:Keıiýon-féle 'ãâfqvaˇíoıv ırulwreíeı csakugyan ıuagát Aristo-telest
valla szerzőjének-. Valóban ezt Bauer nem is eselekszí, hanem
e helyett *íí.talá„no8'eă;gban egy ap-:ıphthegm-:it hallat; a mely méltán ıtıeg fegia döbbeııtiıetııi miııdazekat, a kik a görögöli politikai irnãalnıával tüzete:-sbeıı foglalkoztak és azután a részleges
küzdelemben két oly lıypothesist igyekszik .érvén§'ı'e emel fi. a
melyek közöl az egyik mitseııı bizoııyítlıatııa A-risteteles szerzősége mellet, miutıizıı ııganzaz, a mi itt Arietetelea felül sejtelmezget, éppen
állhatna D.eınetrios Plıalereua felül is ; a masik
hypetheeiae aztıııban legföleblı nıcıselyt ébreeztlıet

ıııiııdaznıı

buväırlaˇti lıörükbeıı. a melyek neıfıı csak a. plıilelogiálıoz, de a
politikálıoz is értenek aı11lı;;;it, a meııııyit éıteniök illik azoknak,
a kik az göríig állaıııélet fejlődését ea El giiı-ögök politikai irodalﬂiăt aikaııziäk birálatul: tárgyává teıııii.
Az ältaláno:-isãghnıı kimondott apoplıtlıegına Baııernel így
lıalıgzﬂi° *J «Es iet ferner' zweifellos uııcl auelı von Nioınılı-dem {1} bezweifelt, class wir jene Selııfift vor un lıal}eıı. is-'elelıe
den1.gesa.n:ımt.en W Alterthnm els dús a.ılietotelinL-lıe Bııﬁh über
dió Staatsverfesaung von Athen gegolten lat-» Azt aliaızia ezzel
Bauer monda fi, lı'og.*§,' a Keııyoıı-féle 'iﬂfrfıaıšuı-.« :ı:o}„:1:8i:ıE azonos
azon ';H3*q*z~::ıL!1o*z Eolxrsíaı-vEı.l, a- ınelyet Plutaıelıos, Pollııx, HarPokratiozn és Sopatros PlıOtiosnázl Aıdstoˇtelesııek tulızidoııitottak.

De. hát Plutarclıos, Pollnx, Harpokratioıı és Sopatro:-3 Bauer
3 mint az egész görög čıdouság
.
udas goazemüilıen .annyi,
ez
sauımte Alteı-.thııın ıı - a ıNııga összességélıeıı Pediga nzélııiny késő görög ró tztrtotta azt a bizonyos 'Aı'i-que-íwv :reli-:Eia-t Ayistoteles művének. Még maga Rose is; a ki legújabban kiadta annak töredékeit, lıasonlitlıntlanúl öyztosabban nyilatkozott aıınnk Eızerzöaége felől. ıııíiıt Bauer: oly reálplıilolog pedig, ﬂı ki nem esek a görög nyeivéezethez és imdazlonıtörlgénetlıez, de egyúttal a görög alkotıııänytörténeienıiıez
*}

Luizz. u;

hit. Forschungeu 11- 187;
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fog ja.,
és politikához is ért, az ily reálphilolog egyátalán
hogy a Plutarehos és Pollux által idézet 'Aôqvaimv aoLı::8lčıı-.t~
Tehát.
ugyanazon Aristoteles irlıatta volna., a kia. Ilohcnızi-t
még ha be lenne is bizonyítva, hogy a Kenyon-féle 'Aﬂﬁpıaüou
ırolıreia csakugyan azonos 'a Plutarelıoe által és Pollux által
idézet 'AS-qvaíwı :relıteíız-val: még ez esetben sem ãllan-a aa,
a. mit Bauer következtet, hogy t. i. a Kenyoh-féle '.-tôıpaimv
nolıreia magának Ariatotelesnek a szellemi tennék.
.
Ügy de még az since kimntatva, hogy a Plutarelıos által
idézett '.-\ﬂ'q~ıotioıv aolu-rai.: azonos lenne a Kenyon-féle zoluteimval. daezára azon nagy hasonlatosságnak, sőt itt-ott azonoesãg~

nak, 8ı melyet a. Rose által kiadott töredékek mutatnak azon
'Aôfqvašıov :ro).z1:eía:-val. melyet Kenyon bocsátott világgá. Hogy
pedig még ez sincs kincıutatva, sőt nagyon is kétségbe vonható,
ezt nem csak én állítom, de állít ja más ie. Így többekkõzt a
köııigsbergi egy etemnek kitűnő tanáıa, Frrme Bük! ie, a
alább fog ok tüzetesebben szólani.
Bauernek ezen ãtalúnosságban hangoztatott apophthegmája tehát erő szóvirág, a melylyel ugyan avatott körökben
aligha fog valaki ezen legújabb Aristoteles-legendán-ak megnyerhetni.

De hãt vizsgáljuk egy kissé, mennyire alapoeak Baneriıelı
azon részleges érvei, helyesebben érvelgetései, a melyekkel
érvény vél ~zerezlıetni az ü állítáaáneık 2

Az egyik részleges érvelgetése abból indul ki, hogy ime. a.
Kenyon-féle 'Aâfqvaıímv aolzzaia milyen sokáig időzik a Thraéybııloe-féle amnestiánál, és mennyire, minö ınelegséggel magaeıztalgatja az athenei öﬂpo: eszélyességét és önmérsêkletteljea
tapintatosságiit, azért, mert ez a 8-i;'p.o; a harıhincz zaarnok teljes
leveretése után nem állt bosszút K1-itias összes pártfelein, .sőt
vieszahivta még. a menekiilteket i8.*) Hát az tıagadhatatlnn, hogy
-a Kenyon-féle 'A ãqvaim-J :olzrsía elegen szól a. õﬁpılıiç, illetőleg
a Thraeybııloe győzelmei által víeszaállitott és Arehinos által
bölesen vezényelt demoknatia eszélyesen ııagylelkíí nrıagjatartäëaáról -szemben a. evett oligaı-aha-pá.rtia.kkeI, S ezek közt különösen a menekiíltelıkel: ámde ebböl azt következtet i, hogy a
*) Bauer i. Iı.
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Kenyonõfăle
'i~!„{}~gu':Eiıo~ı :olvasta szerzöje
.e
e .csak azért sz'ô11 ily :fue_.
Í
.§7q~.!..
I éger z8a~ 4§03-dilši aimuëshiárõl és politikai eszélyességröl,
:~
mert
ezáltal a sor ok közt alTa. akar ja. ﬁgyelmeztetni a. 39.9 és 325
közt uralkodott atlıeııei.néppálltot. hogy .baııjék ez is elnézöleg,
_

.

sőt l ı é k ö h ki, osza meg nagylelkííleg az Ö óra-lınat u. mazkedonı
ezt -következtetni .épp annzrira okszerűtlen eliárás
Bauer részéről a saiat szerzõi teleologiája szempontjából, ınint
a mennyire beigazolhatlanúl körnıöııfont é-rx'-kováesolgata8i
riazkﬁtegre vall a. kritika. szempontjából. Hát ugyan mi bizonyitëkot tııd fölhozni Bauer azon állítása mellett, hogy Aristoteles a sor ok kiizí' szokta elmondani az ii politikai tonácsaít az
atlıéneieknek -D Eddigelé Iegaláhlı nem olvasott senki sehol semmit Aristotelesnek ilyenfajta usorotz f.lr5zhı 1negn}'ilo.tlio.zñ puh+
lieietikai működéséről; sőt még a lehető legortlı'oıloKzıhhak is
Arísteteles bálványozöi këzött ecldigelé hatarozottaıı azt t-a1`t.ot`t-ak, hogy Aristot-ﬁles. a~ ki idegen létére Atlıenelıen eszik mint
p.ëronıoı; élhette napjait, teljességgel tavııl tartott :agát Eı. gyakorlati politikától; ha ír is az államrôl, ezt csakis turloınáııyosı
érdekböl, esakis az elmélet érdekeben tette ; de minden bölcseszt
óva intet, hogy ne ártsak be maguk-at a. politikai küzılelnıeklıe.,
hanem szentel ék Ilmgııkat kizárólag a. yon.EloH.lofíó életnek.
De vajon még ha csakugyan a sor ok közt akart volna is
beszélni a Kenyon-féle 'Á3~lrpıalf.ev Tuelzrsšzı szerzője a 403-diki
aııınestia alkalınázból az atlıeııiekhez a 3119 és 3225 közt működő
ınakedonpã.rtiak.iavára: vajon Dı*ın.ı:*.l í`ios I*h:ıím'ı=lus: nem éppen
annyira iııdittatva ërezhette-e
agát az ily sor ok közti politikai .taná.esaclá.sra, miııt akár maga Aı'i.stotelu8 ? Hisz Denıetı-ios
Plıalerens, ki pá.: év múlva Iíassaııdros kegvelmebñl lett
államfő
šıteorsifqç - Atlıenlıen, nem kevésbbé volt makeılonpárti mint Aristotelesz mert ne adhatta volna tehát ö a
Thrasybulo~ -féle amneetia ötletêbül az atheiıei néppártnak
ngyanazt a Békéltető tanácsot, melyet Bauer Aristotelesnek
tulaj(lom't? Nem forog fönn éppenséggel semmiféle köriilmeny,
'a mely ö fölvétet kritikátlanná. tenné: sőt van egy nagy körülMény, a mely éppen Bauer hypothesise ellen és a Demetrios
,P-halereus.-szerzöségenek valószínűsége mellett szól • az a bevégzett ~téı:ıy,~ hogy Demetrios Phalereus nem esak politikaiműveket
irt, de,lmiı:ı.t` sZöuok és gyakorlati áﬂaınfêrﬁ is rêsstvettmár akkor

--
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az athenei államélet ügyeinek tényleges íntéeesëben, holott
Aríatotelee, - fenaeaink szerint, - . valaıeint a` bölesêaaelšet
egyátalán arra intette, hey lıcizáırõlag a. BED; eampqrınõç-nak, a
gOndolkodó életnek ezenteljék magukat és. ne avatkozzanak
bele »a gyakorlati politikába, szintúgy távul igyekezett Í=ﬂzrtani m agát a gyakorlati politikától, a pártkiizdelnıektöl Ö
maga is.
Bauer említett hypotheeiee tehát nem lehet érv Arieteteles
szerzöeége mellett, ha arról van szí, hogy nem írlıattaze a
Kenzvon-fele 'Ašl-qwíeıv f:e.Ju:e{tı'>t inkább Demetríes, mint Arietoteles ?
Mosolygásra 'keeztet azonban bennünket Beııernek másik
hypothesiee. Ez meg -ebben tetözik, hogy miután oly rendkívül
nagy Bú szellemi rokonaıig- Arietoteles és Thııkydiăﬁﬁ kıizt az
elkotmánypolíﬁkai fõlfOgáehnn : a Kenyon-fele 'Á8-ıqvhıieav zel:teíeı; pedig Bauer szerint alkotmánypolitikai szempontból egé-

szen a TIıukydid'e's irá.nyá.r.ﬂ. vall: tehát nem is irhaatta volna. n.
Eenyon-féle 'iflfqvaılmv :ı:o)„ıteˇi1ıl-t más, mint meg AríetOtelee,
a ki a=lketEınán;,-politikai zezempontbôl oly közel szellemi 1*Okeı:ı.eáglıao van Thııkydideeeel.
Velõban az ember nem. tud ja, hogy mi mondjon egy ily
naiv bátoreághoz. .Hát igaz, hogy E- malthemaztikában -at mely
mennyiségek kiilön-külön egy bermaılikkel egyenlők, ezek egymás közt ie egyenlök; eät. megeııgeılem meg azt is, hogy az nlkotmánypolitika.i fölfogáeok .tlolgãhan is szabad talán bizonyee
fokig zet' ã.vaJ\.o1í;f.w ez alapon Okoekodní: de ArietOtelee alkotmánypolitikai fölfogáeát ezonoenak venni a Thukyıclidee alkot.mã;n`ypo1itíkai fölfegesável, ez utóbbi pedig- azonosnak venni az
Iíenyon-féle '~l3-'qvaíeıv 1ı;.olt"':.eía alkotmânypolitíkﬂi ˇ f ö l f á v û :
ni ez körülbelül csak -annyira -alapos- állítás, Mint e mikor
u .-1fleIRı"al'+*iı. u-nek nevez Bauer az Epbielteeék által megeeonkított
Areiopagot.
Ugyan Miben is Éllhâtna Aıtistoteleenek., illetőleg a Kenyonféle *Aı*}*qvaEıuv zniıreia ezerzöjenek ezelleınnokonsăga. Thukýăideeeel az alkotmáııypoliﬁkei fölfogáera nézve.?- Legfölebb ebben,

v
hegy Thukzvdidee
a meg nyolezaelik könjwében a Tlıeraınenee
reformja által. uralomra jutott ötezıee uralom, tehát R heplitazeeneneezl rokoN méreékelt eeneueon alapul tömeguztăälonı eläë
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éveiröl dieaéaiüleg nyiJatkozik.1) a mennyiben annak eezélyes önıııéraékléaét kiemeli, Arietoteles állítólagos llolarsia-jăban Thera-

Inenest a jóindulatú á;lla.1DEıférﬁak közé ~sorozza,*) a. KeNyoiı-féle
'A-Bızvaiınv ırolvcsíu szerzője pedig, a ki Theramenesnek szintén
védelmére kel, nagyjábaıı véve az ötezrea nralomrôl szintén olyan
forman nyilatkozik,'*) mint Tlınkyılides. De hát nem találná.-e
a maga magyaıazatat Ari~totelesnek, a Iloluzzxá szerzőjének kedvező ítélete az ötezres uralom felül már abban az elvi allaspontban, melyet allolauzá szerzője a. középvagyonfokiı állampolgárok

döntő politikai befolyásának kívánatos voltára nézve lıangoztat ?

Es ha megegyeznek is ezen egy -pontra. már t. i. az ötezres uralomra nézve a Ílolwczzá szerzőjének fölfogása a Tiıukyılides e részbei fölfogásával: vajon nem támaszkodik-e Aristoteles, a make(lonbarát Aristoteles ezen elvi álláspontianak kifejtésében, Tlıuky-

didee tekintélyének teljes mellöztével, azon Pseudo-Phokylides
tekintelyére, a kinek a középos ztalyt magasztal versét a I lollzznıában idéz? Pseudo-Phokyliıles ez esetben Keosbeli Prodikos taııát
viszhangozza: tehát ha helyes a Bauer érvelése, akkor Bauer épp
oly logikával, épp oly joggal azt is következtethette volna a föntebbiekből, hogy a Kenyon-féle '.-\í"}*qvalızw zoiwraíaı-t Keosbeli
Prodikos irta, a mi pedig teljes képtelenség, mert Prodikos Pla.ton ﬁatalkorában már meghalt, és így nem irlıatott 'Aı"J*q~míuw
nolıteía.-t 329 és 325 között, vagyis nem irlıatott az atlıenei alkotmánytörténelenıröl hét-nyolcz évtizeddel azután, hogy a. sajat
kihűlt tetemeit a sirjába lefektették volt. Ez tehát na.g.yon szerenesétlen egy okoskodás Bauer részéről; annyival is 'mká.bh,
minthogy Bauer maga bevallja,*) hogy míg Thukydides az
athenei államélet fénykorát (licsöiti a Perikles korıíbaıı: addig a
Kenyon-féle 'Aﬂ*'ıl~ıaiuw ırolwceía szerzője az athenei államélet hanyatlásának, sőt elesenevészeclésének kezdetét már magától az
eakiicltbírák zsoldját belıozó Periklestöl számítja. Végül nem
hagyhatom szó nélkül, hogy Bauer a sor ok már t. i. a Kenyoııféle. görög szöveg kinyomatott sorainak statisztikai méltatásával
*] Thucyd. de Be}l. Pelop. VHI. 97.
*] Arist. ap. Plnfzﬁlch. i. h.
"I 'A3-qvalwv ﬁolztsinı efliteıl bú F. G. Kenyon, 2. Erlition p. 90. H.

*J

Bauer, Literarische

11.

historische Forsclıungeıı, p. 25.
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Összeszáanuitotta ugyanis a szöveg sorSának számít
is
esoportonként a Kaibel és Kiessling német fordítása szerint 'és
így találta, hogy a szöveg első réce, Mely az Othenei államnak
egymásra következett alkohnaáanyaival foglalkozik, mindössze csak
2067 sorból áll, holott a második rész, már t.. i. .a munka megirásával egykorú alkotmánynyal foglalkozó rész sorsának
szám 9.1224 Sona rúg. Levonva már most 2124--bö1 2067-et :
marad különbözetül 57 : vagyis a tényleges alkotmány tárgyaló
kiált
rész 57 sorra hosszabb mint a történelmi ré8z.*) ÍMe!
föl erre egész lıevélylyel Bauer, - íme, tehát nem alkotmánylörtčııelm-I munkával van dolgunk, hanem oly munkával, a mely
csakis a 3929 és 325 közt fönnállott athenei alkotmány ismertetése
*végett iratott; a mit az első részben a szerző a régibb időkben
fönnállott, 8 a történelem folyaınábzm egymásra következett athenei alkotTmá.nyokról mond, az mindcsak holmi bevezetés számba
mehet, a föclolog nem ez a munkában, hanem a tényleges alkotmány ismertetése ! «Die8er Tlıeíl umfasste 2124- Zeilen, er is also
auch äusserlielı (le Hauptsaelıe in de Buche, de er d e gegenwärtige Verfassung no ch ein wenig ausfülırlicher behamdelte a s
der este ihre Jalırhunderte alte Vorgeschiclıte !n**)
De hát mér is örül annyira. ez az érdemes graz tanár Bauer
annak a körülınénynek, hogy a történelmi rész 57, mondd ötvenhét sorra rövidebb a második résznél a Kaibel és Kiessling német
forditásáııak nyomtatási terjedelme szerint ?
Hiah! Bnuernek a ınaıga érvelésében erre az 57 sornyi kiílönbözetre nagyon is szüksége van. És ugan m é r ? Azért,
mert ha a történelmi rész lenne néhány sorra hosszabb a második résznél: no hát akkor még eltalálhatná hinni én nekem
egyik vagy másik reñlplıilolog, hogy ezen Keuyon-féle szövegnek
a ezime, nem mint az orthodox táborban állítják, egyszerüleg
'Aëlvpaímv zolıtsia, hanem flepl rcíw 'A6*hrfıﬁ= arolıreıãw is lehetett,
a mi azután egész komolyan h fogná. zár ni Aristoteles szerzöségét. miután Aristoteles elveszett művei közt egyetlen egy forrásunk ~em ismer ily czimü alkotınanytõrténelmi munkát: hanem
ugyancsak forrásaink tanuságtétele szerint llıpi -:ıiw 'Añfpneı
r

--

*) Bauer, Literaırisclıe n. lıistorisclıe Fotsclıııngen, p. 18-19.

=*') Bauer, Forselıungen, p. 19.
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vıelırsimv ezim alattDemetrioa Plıalereu~ író és neı:nAri8tote1ea.pe-

die éppen ez.az,e~-minek az ellenkezőjét akar ja minden :tróNkimutatnianérdemee graz tanár : tehát nehogy valaki ez én nézetemet
tartsa. valószínűnek, szemben az ertlıodox táborëval : ezért kellett
Bauernek, nem kimélve idő és izzadtaıigteljes fıiradtságrıt, meg el?
vasııi a. szöveg eoreinak számít .: .ezért kellett uıinfleıı Áron a kinyomtatott sor ok etıttistikai mérlegelesélıez folya.n1o{lııie,, csakhogy velamikép kisütlıesse, ıniszeríııt n. második rész lıoseanhlı
és így ló. nıunluu czéljıire nézve foutıısıılılı. ılöntíilılı jeleııtöségli

az elsö. vagyis elkotnıánytörtéııelmí réezáııél
Valóban. nem irígyleın az érvelgetes 11.2011 lıorıleı'e.jét, mely
az ilyfajta milfogăeok virtuozitEi.sá.lııı.ıı nyilatkozik. Üeaíutéıı sajnálııunk lehet re az ily ınüfogásek nlkfılıuxtzıtsıít, még az E:-ıetlıen
is. ha azok eltegadlıatlaıı téı1§'ekllıeıı gj,-'ükeılezı1L3ııek. De *Lnjjnn
van-e ily ıuegvihatlan alap ja a Bınıerék stntíetikai tıı.ktikıi.zıi.sának? Csak kezünkbe kell. vennünk sí Keuzçz:-ıı ıtltııl kiıulfıtt görög
szöveget és azonnal be fogjuk látni, lıııgy Bauer ëı-velgetésenek
altıpjıt e részben sem egyéiı holmi wiiezııkoekodú, kritiliú.t-lını
állítıienúl. Hisz a Kenyon á.lt:ı.l kiadott görög szöveg nem teljes
egész, hanem csonka. valódi t-:'Jı'Hu; lıíú.n8*zík u mű e l e j , velıımíııt
hiányzik a kéziratban a. mű ezíıne és szerzíiiéıııık ne vu is. Az elüttiink fekvő görög szöveg ıı. Iíjrlnn-féle üsszeeelií.ivesıle következett
események fölenıliteséyel kezılüdik és az eziıletti lıelviszıilyuk. lá.zougáeuk meglelıe tüsen rüviıl fülemlitéee után ıızmıııfıl rıitér y Eızeı-íııti lıarııırıdik fejezetlıcııı
.
-- II- 1)ılııkuı:ı ıılkotııııiııyu Kenvon
hoză.sá.rEı..*) Tehát E. 41-dió fej-ezetlıeıı fúleerelt nlketıııı`1ıı;vtüı°ténelıni korezaliek közöl ﬂı lınrıneılíl-I keı~sze.kıle. A szöveg csonka,
lıiányzik ez elejérül nem csak 8. bevezetés. de fl-'?. elsö két alkotmıín}*törtéııelmi lmıezırkııek. mıír t. i. ez len-fele alkntnııíıızvtörtéııelmi kerezeknek és lflı Theseusı.-féle ulkotmá.ııg„=töılténelnıi korezeknek ez íﬂınertetése. Vııjj en azt lıiszi-e az éıld(-ınea graz tanár
Bauer, hogy nem terjedlıetett a híıtıızçzú be vezetés, meg z hiúııyzű
Ion-féle és Tlıeeeııs-fele kerszf-ı.kek méltntáse az eredeti teljes
ezüvegbeu még esek 57 sorra. sem 'P Ezt nem vette fentolčıre
Bauer, midőn e föntelılı emlitett Eta-tistikai müfegázıt vonta bele
az ii ervele~~ebe: ha ﬁgyeleınlıe vette volna, lıegy EL jelen szöveg
=1=) 'áäqvıíıııv r:*o}.ı':zí: aılít. bzı' F. G. Kenzrnn P. 3.
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elejéröl
a bevezetés, hiányzik azIon-féle ălkotﬂıíñıykorszak, hiányzik a Theseue-féle alkotMánykorezak, sőt hiányzik a.
Kylou-féle államesinyea merényletnek leíıcãaa. is, - ha mondom

Bauer mindezt meggondolja, akkor bizonjráqre saját mage is meg
fog ja mosolyogııi az Ö stntistikzıi müíogáﬂﬂ-it; a miNt hogy atárgyhoz ér tő kritika 'meg fog ja mosolyogni Bauer azon ér vét is, a

melyet a. derék gınazi tﬁunıár abból a bevégzett téuyböl vél meríthetni, miszerint a korábbi azlkotmánykorazakokrôl nem ír' oly
terjeılelmesen a görög szöveg szerzője, mint a ké~őbbiekräl, 5
hogy E Dreıkontôl -az Eukleides új korezakáig lezajlott összes alkotınıinytöıténelınni korszakokat egyıittvéve 57 sorral rčivíclebhen
ismertet, mint a legutolsó alkotınãnytörténelmi korszakot egmagát. Természetesen lenne értelme Bauer ezeNérvelgetésének,
ha. Ion vagy legalább Theseus koräban már föl lett volna feﬂezve
a könyvnyomtatıis és ugyanakkor a szellemi- műveltség is legalább is oly magas fokon állott volna Athenében, mint Arietotelee életének végéveiben. Ámde miután Perikles kortársánelı,
Plıerekıutes komcediairőnak korában már á.ı-ptit, rozeot. -pörköltek a. Solon törvénytábláin, agát Soloıı törvényeinek szövegét pedig Demostheııes ,korában már töredékszerıãleg ísalig ismerték: tehát azon sem csodálkozhatik -a derék graz tanár hogy
8 szöveg szerzője nagyobb teıziedelemlıen ír ja. le a 400-as uralom
létrejöt tét, mint a. Drakon vagy Ephialtea alkotınányhozasat.
Végül még egy megjegyzést ılššaner lelkesedésteli érvelgetéaeire. Ha Bauer nem csak akkor kezdte volna behatõbban tanúlmáﬂyozgatm' Aristoteles ﬂolırııá-ját, midőn már elhatârozta
magában, hogy Ö majd hozzá fog szóllaní a Kenyon-féle äı'}'qvaímv

Tmlıreiı szerzőjének kérdéséhez. a mi tekintve a szóban forgó
kézirat fölfedezésének idejét, illetőleg első kiuyomatasát, esakís
úgy a jelen év . tavaszán történhetett, - ha., mondom, Bauer
Nem csak most a. fölmerült alkalom ad táN, de már éve hosszú
sor

óta. alaposan tanuhnnãnyozta volna Ariatoteles. Ilehrıaá-ját •

hát akkor aligha érez re most magában oly ellenállhatlan víazketeget arra, hogy a fontoakodáe kicsinylö hangján azõlljon mindazok érveíröl, a kik nem voltak eddigelé eléggé szerencséSek vele
egyétérthetni a Kenyon-féle 'Athpaaioıv aolwcõía seerzõségéˇt illető*
leg~.Bauererı-e vonatkozólag azt monda,hogy Gomperz eeDiels a
ıûlaseieal Review: -ban fõlh ozott ellenvetéseket már kielégitöleg
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eleazlaitãk. Jellemző, hogy midőn ezt a. tekintély ünnepélyes
haııgj-án monda ki az orthodox tábor megnyugtatásáıﬁa, U8F81U°
akkor bevallja, hogy Ö maga. nem is látta. a :Classical Reviewı-t.
ıDíe Bedenken von philologisclıeı- Seite, d e in einer m r nicht
zugängliclıen engliechen Zeitsehrift (Classical Review. Mãrzheft
1891) niedergelegt sind, haben Gomperz Und l)iels bereíts
ausreiclıend widerlegt».*) Lehet, hogy Ba.ueı` föımidézett intelme
sokakat meg fog nyııgtatni; valószínű, hogy fı. « Classicnl Reviewıı ban fölhozott nyelvezet nehézségek fölött a. különben ıııınyira
nekézkes orhodoxok épp oly könııyüvérrel fogıııık mﬂjıl ezentúl

átsurranni, mint a hogy pár évvel ezelött ıitsurrıuıııak vala. azon
kritikai megjegyzés fölött, a melyben Beloclı az én fejtegetéseimet Tísamenos alkotnıáııypolitikai jeleııtöségéı-öl

részesíteni

méltóztatott. Történt pedig ezen átsurmıııis az ıılkıılomlıól, hogy
Beloclı megtúmadotﬁ) eııgemet azért. Mivulllıo;„*y én a. «Deınokratieıı első kötetében Tisamenosról mint a reformjııyaslatzuk sze]lerni szerzöjéröl és nem mint hagyıııııáuyos szoká.-ı. a lıa.llıl.ıa.l
kisoraolt Eııkleides arelıonról ııevezeııı el az atlıenei a.lkotmű.nytörténelem azon korszakıit, a mely Kr. e. 4-03-tól gesz Ír. ıı.
32122-ig terjed. Ezt nagyon lıelytelennek találta Beloclı. zi nélkül
hogy ezen lıelytelenitését tiizeteseblıen indokolt volna : azonlıaıı

a tüzetesebb iııılokolúe helyett ınegeseleliedte Beloeh azt. lıopzy
egész noivan elıi.ılñlta., miszerint az én erre vmıatkozú érvelesemet el sem olvasta.: mert l á t Be-loclı meg azt sem tudta, midőn engem Tieamenos miatt ınegtáıuıulott. hogy én nem mint Ö monda-ıı, Kr. e. 4-2:2-től lšr. II. 4-03-ig tcriedö iılöközt,
de a. 403-tól 322-ig terieılö idüközt nevezteuı el a Tisamenos alkotınánypolitikui korszakának, idézett müvemlıeııﬁl No, és mit
mondott akkor Boloelı czeıı eljă.ı'á.sñlıoz az ortlıoılox kritika. 'P
Tán szemére vetette Beloclııııık. hogy ö olyıtsıni fölött mond,
tüzetesben nem is indokolt ítéletet. a mit voltııképen el sem
olvasott? Dehogy is vetette ezt szemére Beloclınak az orthorlox
kritika. Nem; ez az ortlıodox kritika, a mely oly lelkiismeretes
szigorral örködik ﬂı p.šv és n pi-4, meg e í:~ én a a különbözö árnya1) Bauer, Forsclmngeıı. p. 187.
"J Beloelı, Attísclıe Politik seit Perikles, p. 343.
H) Hal. e. «DeMOkrMieı I., i. ló.

20
20
latai fölött a szövegiavítási kísérletek ötletébök- ez az orthodex.
kritika ész re sem vette a Beloch ohroNOlogiai têvedését ; az az
ortlıodox kritika egy szerüleg beérte azzal, hogy Beloehot és engemetmint fegyvertársakat tüntetett föl, valahányszor elkövette
Beloclı az orthodoxia irányában azt az eretnekseget, hogy jõnıeık
látta az éıı nézeMimet kölesönvenni és azokat WlmﬂsoW, természetesen a nélkül, hogy az én müvemet, a melyből ily ódon
kölcsönzött, mMt forrást megnevezM volna.')
Valószínűleg hasonló elnézés fog követ fi ezen orhodox
kritika most Bauer emlitett eljárás irányálıaıı is, hogy azután
majd Bauer könyvét is mint tekintély jãtszlıassa ki mñıdazok
irányában, a kik nem találják valami szerfölött megegyezönok
vagy éppen azonosnak a Kenyon-féle 'A Wvaiwv zokmía szemöjének nyelvezetét a llokztzzá szerzőjének, ArisMMlesnek ismeretes
nyelvezetével.

Bizony az oly kritikus, a ki nem csak a phüologñüoz ért,
de a poliüáboz, görög MkotmMıyﬁrWnelemhez is és MsMWlee
ﬂokırmá-ját már korábban is alaposan attanulmányozta és nem
most, a Kenyou -féle kiadvány MﬂmáböI veszi elöször a kezébe
sWtelw llokırıaá-ját, -- bizony mondom, az ily kritikus aligha
fog megyngodni Bauer a l l í á b a n még akkor is, midőn a
szöveg nyelvezetének kérdése forog szóban. Csak eg példát
hoz ok föl : azt hiszem ezen egy példa is elég lesz arra, hogy megértesse, ért nem lehet komolyan velW azok érvelgetését, a kik,

*J A hollandi raâlplıilolog W as volt talán. a ki ıâthenas Demoeıratieı czínıñ tanulmányában legelőször râutalt Beloelıuak iıuintam,
illetőleg mûvem iránti ezen Kyöﬂsëd ﬁgyelınére. (L. ıTijclspiegelı I 88ă.

és Sybels Hist. Zeiteclır. 1886.) W as egyenesen úgy tüntet föl. Beloclıot,
mint ıı ki valóságos tanítváaıyi visazonyban âllnna az én ılleınolfratíeı
cziınü müvem első kötetélıez. Nagyon köszönöm ezt 8 ınegtiazlıeltetáat,

de nem kérek belőle. Másfelől megtörtént az is. hogy a Zıuneke-féle
ıLiterıu'isclıes Ceutralblattı ércleındúı aıııııkıreferenae ııF. R.ı több íıben
lﬂdoıfh :md S:-Iırarczı és ıSclu:-arc: Und Bdochı-ot enıılegetvén. úgy

legyintget meg alkalomadtân, mintha. mi ketten. már t. i. Belodh és
én, csakugyan ıfıqıyvertársakı volnânk a hagyományos ortlıodoxio elleni
kritikai lmdjâıntban! Az ói-damclús referens azonban legliiııbhan
máskčpen nem fog ja 131 azon belső caoreviszony természetét. a melyre
vaillanuk egyfelől Beloelı könyve ıDie Attiseha Politik seit Perikleıı,
másfelől meg az én müvem az atlıenei demokrntiízól.
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ıninte többek közt Bauer is, abból indúlnak ki, hogy a Keııyonfé1e.`*A8-nwılııw ﬁolıreia szövegének nyelvezete azonos a ffolırıxui
szerzőjének, Arietoteleenek nyelvezet-évei. ziwietoteles a H0}.ı1:.ıaciban ezt a kifejezé . t šﬁıeıreztç mint politikai müszőt hrLsznál.Íe, még
pedig ennek a fogelomırııık a jelzésére, hogy „ í z fÍHfı7níigyı?L'fi (ie
al:.ıposa,n ıírtőn, vagyis u .noiHH.rmÍffıy Íﬁlﬁu:ı*Hıı, hogy ııe ınoıııljıun,
:politikai sznJ.'ﬁ:'l!fi'~ı , beleértve terınészeteeeıı :Llka-lomrultáıı a b advezérlet dolgaíbeıı valfı eenkértelmet
Hogy pedig Aristotelee
[L Iiokıroıá-ban az šıııeıxeiç kifejezés mint ınüezút cefılcıısgyaıı ebben ez értelemben veezi. kiılerül ez Hııeeıııilılﬁ gyeiıge Ellenerveléeével szemben, egész kétségiıovoıılıntla-ııíıl e llulıroıai ıniııılazon helyeiböl, a melyekben azon politilcai goııdolknıliılc tunai
ellen küzd, e kik azt követelik, hogy ıı Iegfülılı lıııtıı.loıılı g.vıı.koı'láﬂa se ne a guzdagoknak, se ııe az üsi fi-.ııyf-H eealáılfúvııl bírókNak, se pedig,
g ne & tıınnlatlıın töıııvgzııela ıulııssék óL lcezé-Im
'ré
xûpıov - , hanem hogy va.gyoııılrı., e születésre való tekintet nélkül csakis azok állitteeeaımk az á.llmılı élére. u kik politikai képzettségel lıirnak, -- šrrısızëeıv - , ll- mint lıııgy a lııíz építését is
azért bízzuk az épitönıesterre, mert a hazépítésiıüz Iegiolılızııı ért
az építömesteı-, a földméréslıüz a füldınérñ, IL fııvrılázáslıuz a
4
4

-

fuvolamüvész tb.
Aristnteles nem lıelyesli ezt 11. küvetelméııyt. mint alkotmıínypolítikai t a t * * ) és azt mmıılja, lıngy n legfölılı lııı-taloıu

-

gyakorlás
tb zúpwv - u tömeget, vagyis az állaınpolgú.ı°ok
ñszszessegét illet meg és ııgyaıı ımir csak azért is, mert nincs
szerinte olyan okos ember széles e vilıígıın, a. kinél nlwsalıb ne
lenne az állampolgárok üszszessge, vııgyis az šzzkqcia-lıan egybe gyűl tömeg, ha ıtllanıûgyek iııt{*zésé.rül 1-'all szú és mert szerinte az épitömeeter épít ııgyarı a lıázat. :le azt, hogy vajon az
építöınester jól építette-e föl a húzat: ezt megítélni nem csak az
építöırnester tud ja, de szintúgy meg tııılja ezt itélni az. a ki a házban lakik, sőt még jolılıan meg tud ja itélni ez utóbbi, mint maga
az épitömester. Aristoteles Ilokrızá-júnak nyelvezete szerint te-

*J L. Wnchaıınclıı-. f. Klııss. Philologie ınsõ. Fehr. 25. Suaemihl
ezao gyenge védakezéıﬁııãre azt hiszem elég bőven megfelelt~~m már
ıı Kfiıbik dór Stuııhgjbrıııráıı dús .-lıíatnhfiıwı cızímíi ınüveıııbeıı. [Er'fıırt. Boda
Baomaiatbr 1890.)

Mr] L-. Aristnt. Polif.. HI, fi, I.
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hát šzıeızziç alatt eziNtoly értelneileg. képzett yolítikai eleneekıet
kell érte fi, mint a minöértelıeeilegképzett technikai erő az égitemesteı-, a földmérő, B mint ﬂı mennyire képzett Művészi erö a fuvolamﬂvész eb. Más szavakkal Airietotelee a Ilokırızá-ban-az
šzısızeíz; alatt azokat ért, a kik kellő értelmi minösítvénynyel bírnek az államügyek intézéeéhez
of. E1861-sq.
A Kenyon-féle 'átiıqvaímv zelwıeša is használja e kifejezést

-

šzısızeíç. Da vajon minö értelemben?

„

Hogy erre megfelelheesünk, halljuk esek mi mond a szöveg 26-dik fejezetének hekezdéseﬁ Meră. Bé raüra oıwéliawev
ăvíeoüaı lıălkov rizv ze-kırzíav öıãı zet: zpo{}űp.ıe.*; ö1r]p.z-forgeûvwc.

-

Magyaríıl: «Ezek megtürtênte (vegyi:-1 az Areiopag jogkörének
ınegc~ onkitása) után mindinkább én inkább hanyatlott az államnélet, a minek ok az volt, hogy szenvedélyes emberek lettek a
nép vezetõi
õıãı *ıeûç apa-8úlı.w: 6'qp.a7eı~;eûv-ra; - a görög szöveg azután ekként folytatja: ııwră -(ap zet; zzıpeû; rozizooç ouvé-

-

-:rsea

ııeö' 'íﬁezıéva ëxzw zet; ãıneızeetépeuç, ălzk' aöräıv zpeazrávaıı.

Kipıeva :öv Mıkuáôoe, veıiıtepov öv re za! zpb; víz? zólnı õılıš zpeoel8-ówa, zpbç õš roütoıç šgtffieipıl-az 'E~~be zekloûc narãı zékepev. ıllılegtürtént ugyanis, hogy ezen ídötájban nem is volt [kellő] vezérök,
már t. i. az államélethen, vegyi~ a lıelpolitikában - -rfgv zoltrzíaıv - miután Ki non állott az élökün - t. i. ezen híggadtabb
elemeknek; Ki non pedig akkor még ﬁatalablı volt**) és csak

:=) 'z\.%r,vaí.„1u aelıtsía. Lıl. Kenyon, p. 72.
'.-\5ı3v:.iru'ı zcõıırzie. L cl. Kenyon, p. 72: -ııfízrıgav ővuı. Ezen kife-

W]

jezés fölött -.ııdmpw öv-::ı. nem csak Bauer íı; össze rengeteg ılolgokıt, de
úgy az angol mint ıı.. német reã.lplıilologiã.han egy egész ki seövegjevítú
és ulıronulogiei iı'eclelom keletkezett fölötte. Sclıöüz szintén l~~lıetetlennek
tartie e kifejezé~~t e helyütt, erre utalvíın, lıogl Kiınon 462 után nem
lehetett vaúzapeç, ıniutıín akkor már KiMoıı nıegvítte volt üaezes nagyobb
fontosságú győzedelmee esetăit (I. ızltilüncheu A. Z,u 1891. 107., lO8.J:
ámde mit bizonyitlıat ez e Kenyon-féle 'z\.$ıqv.:Iı„iv ﬁalıııíı .azon állitása.
ellen, miszerint Kiuııon csak később, iddeebb korában kezdet ez állam

beltigyeiı-el foglalkozni ? Nem képesek e. Bauer által föllıozuttak nem
ezen állítás horderejét csak e. legtíwolehbról is ntegingetni: miután tény,
-hogy Milﬁsıles hírneves ﬁı; fényes hnăvezéri tulııjrlenoket örökölt ııgyeıı

'etýjıitôlz de forráeeiıık tenueuăgtătela szerint Kimeıı úgy tűnik fúl, mint
pümpăüi eeiınbore, haeenlíﬂıatlen tábori pejtúe, kiﬁtlnă jó katona, le oly
hõ8, ki szellemi képzetteégre nézve jével eteııtabb állott e vele eg.ykezı-fı
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-

késöbb -kezdet az állam beliigyeivel
npõ: 1:1iv nóixw - foglalkozni' (mintán ezen ifjabb éveiben kizárólag a lmdviselésnek szenızeite volt mag út}; más felől igen nagyon sokan estek el az elöző
hadjáratokban-.n Megjegyzem, hogy a ﬁ*;ep.ó~ı:ı szó helyett, mely
Kenyon megjegyzése szerint is hibás irã.suıó<lı*a, vall, nem csekély
plauaibilitással hozták javoslatba. a -í-fepoyizv szít mint szövegjavítást: egy ily szövegiavitãs horıiereje azoııban a dolog érdemére
nézve mi sem fog ott változtatlıatni, süt csak még joblmıı megerösitené az általam vallott értelmezés. illetőleg fordítás jogosúltsáﬂát.
Álljunk meg mán' most egy kissé ı
Az šıneıxscršpoo: k i fej ezést ıııagya.rú1 ekként ad tar vissza :
eı ( I

h Mgrııﬂııbbvlıunelz'ıi(*I.l.ı Vajjon szulmıl volt-e az šzıeııeorápovıç-t

így forditnnom? Ennek lıeiga-zolásıíın nem lıivııtkozouı részeinröl Kııibelre és Kiessliııgre, a kik ortlıodox plıilolog létökre az
šﬁıeızeorépouç-t szintén nem Aristoteles Ilokwızã-járıalc értelme.ben foılditottá.k. hanem e ki fej ezéssel «-I)iı' ( ü'ıııı?.ssíf}Í(*ı4» adták
vissza a. maguk német foılditá8ă.bıuı.") Rám nézve nem lehetett
iıúnyadó a Kaibel és Kiessling forditá.sa és ugyan mã.ı` csak azért
sem, mert Kaibel és Kiessling eljrirıisııkat semmiféle iıulnkolıíssal nem támogatják; nem ; rám nézve, ıııidöılı e helyütt az ::ıs:~
zaarápooc-t ufıíggııılfııbb ıllı'melılı-kel ad tar vissza. csakis ıızoıı
logikai összefüggés volt iılã.nya.dó, aı mely magából a Kenyoıı-féle
görög szövegből minden kétséget kizárólag kiértlıetö. Ezen logikai összefüggés pedig elfogulatlan kritikus ól szó szoros értelmében csak arra kényszeritlıet. lıogy miután a, bekezdés szövegének
elején El. szvııwılıflyıfs
ırpošl-úpıo; - clemagogok fölülkeıekedésének tulajılonitja a szóban forgó. Keııyon-féle 'A šlıqvaimv ıtolzte Ez
szerzője az athenei állam életııek ez idei lıımya.tlá.sát : tehát csakis
oly értelemben vehet az elfogıılatlmı kritikus az širzsızscrëpauç
kifejezés, a. mely értelem éppen ellentétét jelzi a szeııımfčlrfıes

-

_

xpoâupőız -

demagogiának. A szeııvedélyességnek pedig a poli-

atlienei á.llamfórﬁnkuá.1. (L. ı ﬂvııııılcratiwı cz. müvem I. kötetének HIÚ?
Demulrratíe dús .-íılisW-iflesﬁ cz. fqiozetét és az ehhez szóló jegyzeteket

ii. hh.
×=} Ariatoteles Schrift von Staatswesen de Athener. Verdeutsıclıt von
Georg Kaibel Und Adolf Kieasling. 2-ter Abdruck. Strassburg, Karl. J.
Tı-übner, 1891, p. 43.-
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Zlı

tikúbon sem ellentétes.-'politikai képzetMeg, zsısıkëartelem,
Eı. Jıí§;.r;tu.llLeáq
n.ıë?ı*sékelts'ég ; éppen ezért -zi~ šfrisoıeotšpooc-t
föntebbi összefüggé~~ben csakis- ıhzíggcuıllabb ete-ıekfceln . vagy
« vııčtzékeliebb oletııelrlzelu , nem .pedígﬂ poliâíkeilfıy képzeitekt-kel,
«p`olítı°twei S3ıt{z'ı>'ı'től-.tu-kzel szabad fordítani. Megerösíti ezen forılitá í el :írás helyességet három körülmény. Először: az štzsızíz;
színak átnlıiııos jeleNtősége, mely sokféle értelmén kívül elsösorba-n az engeılékeııyseg, a. körülményekkeli leszámolás fogelmát jelzi az Elzsw, šzı'-E Ezen: igénelcjelentménye alapján: az šzıe
zs; azon értelme, a ınelyben Aristoteles llolırızá-js veszi e mü-

--

szót, csak mint különlegesség. csakis mint sajátos alapon forgalomba. hozott mükifejezés bir j.ogo8últsá,ggs.i. Másodszor : ıniutáıı
fi szöveg azt nıoıııljn, hogy ﬂ.- szóban forgO iclötájhaıı Kimoıı állott.
az êırıszsorspoı él én. Kinıon pedig ifjú lıoı-:then még nem, hanem
csakis késöbb kezdett az állam belügyeivel foglalkozni, vagyis ez.
utólılıia-kkal tüzetesehben Iııegismerliedııi: tehát semmi értelme
sem lenne annak. valóságos logikátlaııság lenne, ha. a Kenyonféle °Ai}-qvaíııw zolzrela szerzője ezt mouıhfáıı. hogy Kímon, a.
politikailag ekkor még nem eléggé képzett fiatal hadvezér állott.
az šnıeızsuıepoı él én, a politikai kesziiltseggel birúkat, El. politikailag képzetteket akaıwáu ezen šfııeızeerspoı alatt ertetni, és nem
a Efe.i.r;ı.;ızfMıIü!ııı vagy ıııln.áı'sı.itleh'elıfıa elemeket, tekintet nélkül
arra. hogy bírt-e egyik *peg másik politikai képzettséggel ezen
«lı.iy.r;mllrı.Mııı, ezen ııır-eitlse'l.:0M>blıu elemek közöl vagy nem ?
Végül, harmaılszor : A Kenyon-féle 'A8-quuu ív :rokırsirı fénnidézett 226-ılíli fejezet első bekezdésének folytatúsában ismét oly
logikai összefüggésben fordul elö az ëmeıxeíç kifejezés, miszerint.
nem is lehet arra. gondolııi, hogy a Keııyon-fele 'A{)T;v:ıEıe~: zoliısieı szerzője e politikailag képzetteliet akarta volna e helyütt az
êfııeızsíç alatt ertetni. Azt monda itt ugyanis a szerző, hogy az
sí nagy esalúdekból származott, de különben ügyetlen hadvezerek hibái folytán minden egyes lıadj á r t két-három ezer athe- .
nei harezo~ életébe kerül. elaıınyira, hogy nagyon megfegyott.
a higgadtabb elemek szína mind a nép alsóbb rétegeiben, mind
pedig a gazdagok között. Igen, de ezen mondatszerkezet - Mc
Tëe orpaceíac 7-:vezetne év tót; :ár zpúvoıg; íz azrelıó-100, *.z`l :ripa`r:°q1iı'.ı.v šcpcatapévmv ăfbefpmv zıšv *Eee zeleaeív 'ı:ı.1.ı.ıep,švew 58 ëei zi:
ızazpıııăç ãóêzc. ez-lel suvë-Íiﬂwev rfiw šﬁıóvzew dvd 3ı01111eu5 iq -rr?.l°1:;-
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1*.iSm; ãõfrlill-ﬂnﬁhı, Eıezte ~"é'E°Jeıl\i<ııt.-ec:{l~a L mű; šfcıeıxsíç -ital *mű 5 - o n
Mi
'Eăirãpıııv`- egy ımertw-tel
Táp
van egybeesatolvs.
e fönt idézet mondat~~zerkezettel és is* ezen most idézet folytatása a szövegnek arra ven hivatvıı, hogy indokolja. illetőleg
beigezolje 8- fejezet első bekezdésének elején mondottakat. Ha ez

--

-

áll, Pedig áll kéteégbevoıılıatlanúl ı akkor ez Šftıeıxsíç-ııek
ezen -(ăp szöcske által odaesatolt ınásoflik ınondııt~ızeı'l<ezetlıeı1
csakis ugyanazt lehet jelenteııie, EL ınit jelentet ezen Šfcıaıﬁsiçnek e eomparativıısıı. - šrrıencscırãpofız - az első m<ıııclntszeı`l-:e-zetben: vagyis csakis oly elemeket lehet jelenteııie. a. melyek
éppen az ellentétét jelentik e s:eıııw*flı*?-ıfes ılenıngugulfıınlë ?tpo8űp.ıııç v8'qp.a1uı7eü~ıta: - tehát az Šıusıxeít; kifejezés ez ııtúblıi
mondetszerlıezetbeıı sem jelentheti H: pul'ıÍHl.rrıiíııq l.lf*'/ı-.„_~ı\'ı'ı'fn..>ıP,
hanem csakis e. lıiqyfrııilfılıíı, nű-'ı -sél„felfı=hlı elemeket mint ilyeneket. tekintet nélkül erra., hogy azonosak-e a lıiggaıltalılı elemek

mint ilyenek a. politikailag képzettekkel s.va.gy pedig több volt-e
a politikııilag lıépzettek szám EL s:ı'ı u.tı'fle'ı'ı;ı:s ılenıegogok párt-

hiveinek táborában ?
Es mi következik mindebhöl '*
Az, hogy a. llokıııză szerzője, Arietoteles egészen más értelemben veszi a politikai kifejezéseket. miııt a Kenynn-féle

'_-\Ü~'qvaLEcu~ı zolıteía; következik az,lıog}' ıı.Iíeııyoıı-féle '.HÍJ*ı;wíızw
ııolızeía szerzője, a ki az šaısızeíç és ëmezzectápooz sziıkkn-l jelölt
politikai elemek háttérbe szonılásáıııık. szıimbelí nagy megfogyatkozásának tulajclonitja az atlıenei állam eletııek ez idei ha.nyatlá.sá.t,
ez a. szerző nem lehet azonos FL llD}.:1::zá szerzüjével,
Áristotelessel, a ki a leghatarozottabbızm küzd az általa, már t. i.

-

Ar-Eefohrlesı által ëınsizeiç-nek nevezett elemek elöterhe tolıísa

ee

döntő politikai tiılsulyra emelkedése ellen.
Másfelől még az esetben is ınegmaızul a két külön nyelvezet
ellentétes jellegzeteeségeinek kiegzveıılitlıetlensége, ha tekintettel a. *28-(lik fejezetre, ez šmencaíç-t nem ıılıiggadtalıbıı ı ıımérsékeltebbıı, de «(z.1L-„.!„z."$ ıWmekkelﬂ acljuk vissza, a. mely értelem ben
Efıısı!-miki is vette az ëırıeızeíç szít Aristoteles lloizırızá-jának forcliliăsa alkalmából, el-ılicht-if; u-gel ad van vissza az šzıeızaiç-t.Ezen
álláepontza .ugyan mi sem kényezeritlıet bennünket kritikai szempontból a Kenyon-fele 'A`ı*}'q~Aaíu.ıv aelwreia 28- dik fejezetének
:iıyelvezetére vonatkozólag, mert hát ezen 228-dik fejezetben -ie
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nenı i8 kbrmıiaıyzãara mg népvazérletre' alltrizímaﬂaıfı ~mlıetelb
kel állít ja szembe a. Kﬂuıyon-féle 'Afâfqvnıtwv 1:d)wı:e'.íEız~ szërzõjë azazkfızt a liitunöségekeíi, akﬂıet Ö êfııeımaíç-nek neırez,-- u. m. Solunt;.

Peisíst1*a;t„08iI, KleiStheııest, Xanthippost, Miltiadest, ki. mint 8z-`
ezlökelök- pártjának vezërét mutat. be, továbbá Themistokleﬁt,
Aristeídest, Ephialtest, Kitııont, Pariklest, Thukydidezst én NikiEst - nem, korántsem olyakkal, a kiket õ tanula.'tlEıııusIıigıEık miatt
Trina talán meg, állít ja szembe a fölsorolt kitünöségeket; nem :
az ellentétet ö itt is amezek áﬂameszélygs õnnıërﬁéklésëlzen,
vagyis mérsékelt pártpolitikai iılányã.ban clomboı-itja csupáN ki
szemben elleıifeleik
pl. Kieoıi és Eleophon - dühõngü, fék-

-

vesztett pártpolitikai szenvedélyességëvel. (zrpıiıtou Táp :őr 1:pn~
Gtăfqv ëlaﬁsv 5 671v0% aiıäıı. EfÍı8mup.uûıf'ı:a rí ﬁapâ rai: Štctstııéctv šfı
Bé rai; *ırpô-:spuv zpó-vet; :Ital õ:a'télou.vˇ ni šrrıeıxéiç â'qˇg.m7ıuToñvrs.c;.Il Epnúáouç 'Bé telıeurﬂoawtoç *rıíıv gıëw šıtıgowzăıv ::posEo':'ıq1f.EE N cntiaç.,
ô év Eıxeling telsutﬁcuıç, 'mű öš õí}p.lau Klšuıv ô Kleawéron, B; `öu.xeE
p..aElzLcrra ëia-rçﬂ-sípa: :öv ôﬁpmı 1:-:tíz õppaıí-:; 'K-:xi npñrcoç, šıct 'toü Bí;p.::ıw; ã*ıé1f.pwtE :ml škoıâopﬁca-co mai ıräpıﬂmzıăzıausﬂg ã61}p„7lTŐp'r;ss, tıiıﬁı
älăkuw év xórıpıp 1E~;6v1:uıv. Elm I.ı.e*ı:ă rnűrouq rıíw gıšv Štépmv Üﬂpaııë.r'tı= ô "'A-fvıuvoc, Too öš ü`.T]p.ou Kleo'pav 6 lupo1:oı.ó.; z. *:. 1.) Ámde

tegyük fül, hogy itt, e 28-dik fejezetben csakugyan a kortrnanyzásra vagy a- nëpveZéılIetıle
ı:peo"ı:.ărqç *mű 6-ﬁaou
alkalmas.
férﬁakat akarta volna is `ëı-tetni az šıtıssıısiç alatt a Kenyon-féle
*Aﬂ-'quaíıuu ﬁolıteía- szerzője: vajon nem jönne-e még ez esetben
is kiegyenlithetlen ellentétbe az õ nyelvezet, Arist`otelesııelı.aIloiwrıxá szerzőjének nyelvezetêvel', e ki
nııiként láttuk
semmi Áron ~em tarja ez.élszerünek,.söt megengedlı.etöne'k sem-`,
hogyazon elemek birjanak döntő befolyással az á-Ilaméletben, a.kiketÜ -már t.i. Aristetelee
nevez šrrıencsíš-nek a lloiwcıaă-ban`?
Hisz ha. semmi Áron eem akar ja Aﬂístoâeles, hogy a döntő befolvaet az áglla-nıéletbeıı .az šıneaıeí;-nek nevezett elemek gyakoroljak: hat akkor ugyan hogy lehet re ugyanezen Avístoﬁešes aszer-` .
zöje ezen Kenyonéféle 'Aönvaímv aolaeia-nak, ~a melyben tün-

-

-

-

tetöleg eırıenıeiç-nek neveztetnek Solontõl~ésPeisiStratOstñllzkezdve
Arísteidesen, Ephialtesen meg alopekei Thulšyãidesen át le egész
Nikiasig mind "azon államférﬁak., a.
athelıei államot oly

fényes; sikerrel kormãnyoztázk, az atheneí népet az
intézésêhen a Kenýon-féle 'AS-wivaíuııı aoleıteíaz szerint oly bñleSuen
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-- ıNindazon ăllamférﬁak, a kiknek a Kenyon-féle
'A8'1lvaíuw ırolxı-:aim szerint az athenei állam a maga naghataloınra jutását és fölvhúgzását első sorban kö8zönheti?*)
Nem ; barmit is mondjon Bauer, magából a ıBritislı Museumı papyrosának nyelvezetéböl is az tűnik ki, hogy aﬁenyonféle 'Aômaíıuv ::o)LL'csía-t nem irlıatta az az Aristoteles, a ki a
Hokırıxã-t írta.
Bam>rn,eI.: az ily kritikai fölfogás iránt nincs meg a kellő
éızéko; a mint hogy nincs meg azon reál-plıilolugoknak sem.
a kik ugyancsak harsáııy hangon hirdetik még nyelvészeti indokolgatással is a Kenyon-féle 'Afrqvaíwv szol.:':sim nyelvezetéııel:
azonosságat Aristoteles llo).ı1:ızá-jának nyelvezetévcl.
De, őszintén szólva, nincs is mi ezen esodálkoznunk. Politikai, vagyis államtudományi és alkotnıánytörtéııelmi tamilmányokat a görög, ııévleg az atiıeuei államélet fölött a Kenyoııféle kiadványnak nyomtatásban megjclente elött. vagyis a múlt
ív Ége elött - mint eddigi szakirodalmi müködésöklıöl kiviláglik, ök egátaláu nem tettek; Arístoteles llalzrzxá-ját tüzetesen nem tanúlıná.nyoztá.k, a mint hogy nem is igen tekintettek
bele tanúlmányozási számléklıól Aristoteles Hokıreíız czímü gyüj
teményének, Theoplırastos, Demetrios Phalereus és ıı későbbi
görög írók politikai töredékeibe sem !
Láttuk, mily gyönge Iá bon áll Bauer érvelgetése, ıııennyire
szüklâtkörü a fölfogása; pedig azon plıilologok közt. a kik
eddigelé azt akarták belıizonyitani. hogy Aristoteles saját maga
irtó a Kenyon-féle 'âﬂvaiuw ı:o).:'csíaz-t. kétségkívül Bauer írta
eddig E legterjedelmesebb és egyuttal legszellemesebb munkálatot az ortiıodox nézet, az Aristoteles szerzösége mellett kardOakodó fõlszôlalás védelnıêre. Mily kevéssé lehetnek tehát
képesek a kérdés megoldani azok, a kik még csak a. Bauer fölfogásának, 8 érvelgetéseinek színvoııalá.t sem érik el n maguk
*re u êrelték

-

'

többé-kevésbbé mesterkéletlen buzgalmú hozzászóllásaikban
Ámde tekintaünk át most már egy kissé az ellentáborba ie,
és vegyük szemügyre annak a reálplıilologiai kitüııőségnek az
L. Aristot. Polit. IIL? - L. `A.&qv:iızı-ı :-:ahızzíı Ed. Keııyon
p. T6-77. Hal. e. ıKı-itik der Staatsformen dús Aristotelesı cz. művemát én a. ıD§mokra.tieı Bú. II., Abth. L, p. -.
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erveit, a ki a legtöbb nyomatékkaızl szôllott eddigelé Ariıatoteleã
szerzösége ellen Németországon. Ez nem kisebb szaktekintëıly,
mint Franz Rúhi, egyetemi tanár Könígsbergben. Államtudomáaıynyal ö sem foglalkozott ugyan eddigelé a szakirodalomban; sőt Aristoteles llokırıxá-jával, 'llo).ı-:stat-jăVal sem a. színak
ıillanıtndományi értelmében ; azon értékteljes tanúlmányaiban
azonban, a melyekkel a görög történetírás, különösen Plutatcbos
életrajzai forrásainak eredetét, természetét. irodalmi kölcsönhatását kritikailag méltatta. lıasoıılitlıatlanúl nagyobb elfogulatlansagnak adta jelét minclenlıa. mint azon plıilologok, a kik,
egész a jelen év kezdetéig, vagyis a.
mint már ınonflıim
Kenyoıı-féle 'A3>nva.iuw :rolıceioı nyomtatásban ınegielentéig,
sohasem foglalkoztak sem politikával, már t. i. görög politikával,
sem egyátalán Aristotelessel, és most mégis egyszerre mindenÁron
azt akaıjúk - per fas et nefas - lıebízonyitani. hogy a Kenyonféle '.-lörlvaimv zolıreía-t senki más, hanem csakis Stageira világtörtéııelnnileg' nevezetes, nagy szülötte, csakis egyes-egyedülmaga
Aristoteles irlıatta..* a
[Manó Iı'ühl,a. ılfheiııisc°lw:~= Mııxeımıı új folyanıának XLVI.

-

-

kötetében
ıı Úber

dió

PON

mint már jelzém

április közepéről keltezve,

.II. Kenyoıı ıverõlÍkuıllíı-Me Sohrif! vom Sl.aa!.e dór

A.Uıı*mrrv ezim alatt egy kritikai taniılmúnyt bocsátott közre, a
melyben határozottan azon végereılményre jut, miszerint a
Kenyon-féle 'Atlıqvaíınv zokırsia-t Arístoteles seınınnikép sem

irhattıı; sőt még ennél is tovább megy Franz Biihl. és egyene-,. I
Az érintett plıilologok. s ıııimlen Áron .-'Lı-istoteles szerzõsége mdlett erõszakoskoıló szııkirorlalmi ílgybanltok közé e helyütt tea-mészet.esan
nem értem bele az ılnutítutı nngyérdemñ tagját, Barthe'h>ııu; SaintHüaíre-t, n ki köztudomásúlag alaposan foglalkozott !ıllı.mtudo0nñ.ııynya1.
meg Ariatotelıasıael is egyirıínt. Hogy a tiszleletre méltó ı jcadııtıíırimı
ılı

politikai tanúlınănyai dacára is oly lıévvel lıarczol Arístoteles szerzõsége mellett: no ez egy ily valóban nagyérdemű tudós aıggııstyán nemes
érzelmektõl áraılozó lelkesedésének megbocsátható. Hisz több mint 60 év óta
fíıradozik õ már Aristoteles összes műveinek fonlítâsán; nem csoda,
ha 8 mélyen tisztelt aggastyán öröm a Kenyon-féle kiadvány napfényre
kerülte fölött sokkal nagyobb volt. mint azon ídõmennyíség. a melyet
ily msıgas életkorban
ő
ezen Kenyoıı-féle kiadványınıak kritikai.
ă.ttanúlı'ınă„nyo7âsăı'a lett volna képes már eddig fordítani. (L. fõntebb Hr.
szövegben.)

-

-
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:sen

Ezen

néıetének ad kifejezés, miszerint ez az `Alı'}p.w=ıíıur

1ı:e}.;:EEa,. melylyel M. Kenyon oly annyira. meglepte a. tudomá-

nyes világet,

csakis oly-késő görögtöl Ezáxmazhatík, a kinek sam
tlí.rgyi~mlerete, sem ítélötehetsége, sem politikai érzéke, sem logikú,ia,. sem elöadáei képessége, sem nyelvezete, 8 elöadásí rou~tinejakomolyan még csak valami magasabb fokú ﬁgyelmet sem
igen éı-demelnek. «Maıı hat te von einer Art Meisterwerk gesproehen. - mond Riíhl - von eiııeııı Típus dór exnteı'iselıeu
Selırifteıı des Aristoteles, welelıe auch durelı d e Art der Deretelluug de Leser gefeseelt lıätten. ııııd as vnrlag. wer d e
mehr ala ıınbeholfene.

Auseinandersetzııııg

eines llíunııes. Eler

ni gelernt lıııtte seíne Gedeııken klór Und dentlielı roı'zııtra.geıı,
'der yen stiliatieelıer Kuuıst keine Ahnnng hete. Man lıatte un
einer Verfassungsgesehielıte Atheus von der Hand eiııes Meisters
geredet, Und in Wirklichkeit l`ııındelt.e es sich um (~inı nicht
immer leiclıt verstiiııdliclıes Duılelıeíııende1° rorı Wielıtigem Und
Unwichtigem, in dem man wesentliclıe Momente vell,qelJene
E-uehte; wir lıatten von einer eiııgehenden Selıilderung de
gliicklíalıen Varfassunga-zustäıııle Athaııa ,ııııter Lluı' I-Imrsııhaft
Alexaııders' gelıört Und wir fandeu eine troeliene Aııfziilıhıııg
thatsächliclıar Nntizzen olıne jedes geiatige Baııâ. ,I}ilettaııt-isnıus
Und Bclıülerhaftiglieiﬂ koızınta Illﬂzll daııı Buche ııaelısııgen.
wanıı ma es mit clamsellıeıı Massstabe ma-sa, dan ma aıı so«Um
viele andere aııtike Autoretı auzıılegen ge-wohnt ist."
dús Resultat vorweg zu nelımen, so bin ch zu dór Ülıerzeuguııg

-

gekummen, class diese 'ı\{}'qvaEu.w Trolvraía ııíclıt von AılistotEles

heıwülırt Und dass s e nur E-in sehr gól-iııges Mass von historiﬁeher Glaubwürdigkeit iıı Aııaprualı ııelıınan daı'f.»*} Te hat az
éles- krítikajarúl méltáıı hírneves laöııigsbergí egy-*tı*uıí ta-ııÉ1`
Riíhl hatã.ı'oz'ottan tagad ja, hogy a. lieııjfon-féle 'Aö~'qva.íıııv :rola'ıaía Aristotelestöl szaı-mazrıék, éS azoııfölíil, hogy ııagzron alan"has fokú terméknek tarja. irodalmi szempontból két nagy
gyarló~ ăgot vél észlellıetni rajta alkotınaııgftöıtéııelmi szempontból is: elöször oly annyira lıézagosnak, s öt oly uımyíra gyatra
anyagûınak tarja azt, hogy Jčnzyegffs mozzanatokat nem is vé!
benne föltalálhatııi; és másodszor, határozottan kimoııdja.
*} Frgııız Büki, Bheinischea Museum XLVI. kötet, p. 1-*Ifi-4-91
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hogy nézete Szerint ez az egész Kenyon-féle 'Aﬂwpıaiew zolııetu,
illetőleg ennek
nagyon, de nagyon csekély történelmi
hitelességgel bir. Ríihl szintén megiitközik azon, a mi én márcziuai értelıezésemben szintén következetlenségnek neveztem,
hogy t. i. a Kenyon-féle
y
A
Aﬁfqvaíuw ﬁokcaía szerzője a 41-dik
fejezetben az alkotmánykorezakokra. vetett visszapillantıisban
oem Thesenssel, de Ionnal nyitj. meg ezen korszakokat és
mégis a. Kenyon-féle összeesküvés eesetelése után rátéı-vén a
Drakon-elötti korszakra, vagyis a 41-dik fejezet szerint a. harmadik elötti, tehát a második korezakı-a, más szóval a Theseua
allıotmúnyának korszakára. ezt, a Tlıeseus-félét és nem az Ionfélét nevez p. 9. f] apıiırq zolııeía-nak, egyebiitt Deãist ăpzaıiz
aalkıteíwnak, mintha ez lett volna a legrégibb politeia Atbenében és nem az, a. melylyel Ion az atlıenei a-lkotmányfejlödést
az õ synoikismosa. révén tulajdonkép megnyitotta. Jˇoggal helytelenítzi Riilıl azt is, hogy míg a Solon és a Peisistratidák korszakairól oly érılekfeszitö adatböséggel emlékezik meg, a tyraunok elíizetósere következett korszakokat nagjýon, de nagyon
soványan beszél el; jóllehet e konszakokba esik a. demokrata
viı'ágzã.8a, mégis alig néhány nevet említ csak föl mindezen
emberöltök történetéből ; pedig - teszi hozzá Rülıl,') - a valódi
Aristotelesnek mindezen dolgokról jóval többet kellett tudnia,
mint a mer nyit itt a. Kenyon-fele 'Awwíuıv aolareia szerzője
elénkbe tálal. Különösen áll ez alopekei Thukydideare, Melesia8
ﬁíra-, z conservativ pıirtvezérre vonatkozólag, a kiről a. British
Museum papyrosa a legnagyobb dicséretet mond ja ugyan, de az
kiről különben sokkal kevesebbet látszik tud ni, mint akár akésü
Plutarehos.")

Ríihl, Bhein. Mua. 11. 0. p. -1,28_
Nic. :L 'Aãqvzšızw ızalzrsíaı Ed. Kenyon 79.: õaxoücı âă oi
i:E'Z*.:w:oı \vs*m~ıš~ıı: 1-B-ı '.\3"ıﬁv3?u: xolıtsuııgıš-ıızıw zıni :o5ı; šaıaíouç Nıııizg ıı*
11)

'2"*I Plut.

Fhuııučíõızç za". 9ı?=:*ë*n;` mi ::ıplı zıêv Xııíau zi: Hcuııuõlõou í:&-na; czıãõ-ı
õ.u<z1o-pău:-ı ãivõpaıg fsyuvšvaı oã 96-:ov ızloiıç xăyaâuüç, illó ól ::u7ıc'tıznlu; zíaú
f; nála; :izgi ﬁatpzxőıç 7_puı;.ıš'ma K. 1. Ă. Figyelrnet érdemel, hogy az Kenyonfél kiadvány szerzője így fejez ki m agát: -:ıõv 'As-ıﬁvızcı uolınuaıgăvwvi

vagis oly m ódon, a. mely 8 De metrios Plıderéus alkotımã.uytõrtű'uel8ni
művének czíıııéra: Hazai :öv ' ' n i * : ı ::olı:eu'óv emlékeztet. .ăıríatotales
lfolıtuıš-jában nem talál fi ily kifejezésre haııouló kapcsolatban.
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Míudebben igaz van Rühlnek. De nem lehetek egynézetén a nagyérdemű këNigsbergi tanárral, midőn hibáztatja, hogy
ez a Kenyon-féle 'A-8-Tpaimv ırohrsia - mint Rühl monda. oly aránytalaınűl bőven tárgyalja a 400-as uralom alkotmányát
valamint a. 30 zaarnok történetét, holott másfelől alkohnánytörténelmileg igen nagy fontosságú eseményeket, mint a minönek
Rühl ~zerint a Hyperbolos ostrakizáltatása is tekinthető, teljes
hallgatássaıl mellözget. n m peloponııesischeıı Kriege weıwlen
d e Verfaesung der Vierhuııdert Und ( l e Geschichte der Dreíssig
mi einer Ausﬁihrlichkeit behandelt. welehe ıuısıser allem Verhältniss zu der verfaseungsgeschiclıtliclıen Und, as d e Dreissig
betriﬁt, auch zu der theoıetisclıen Bedeutuııg diesel' Iliııge
stelıt. während verfassuııgsgeschiclıtlíclı sehr wichtige Vurgänge, wie de Ostrekismos de Hyperbolos, mi Sehweígen
übergaaugen werden. » *) [gy szôll Riilıl, e mit őszintén fog minden
á.llamtudomá.nyila,g szakavatott kritikus sajııá.lııi. Mert az igaz
ugyan, hogy annak e lámpakészitésböl meggezdagodott demagognak, Hyperbolosnak száműzetés fordıılópontot jelez az
atlıenei pártéletben, de az alkotınıínytörtéıı elemre, illetőleg az
alkotmányválság előkészítés re csak közvetve lehetett kihatással.
Nagyon érdekes világitásba fogná. ugyan helyezni az atlıenei
pártélet rugôit. ha közelebbről isınerlıetnñk azon érılekkapesolatokat, a. melyeket mozgúsba kellett lıozniok egyfelől Alldbiaılesnek, e néppel kaezérkodó, népszerliséghajlıászó fényes tehetségű politikai gavallérnak és másfelől Nikiasnak, a túlóvatos és
túlıucıérsékelt dúsgazdag nagy úrnak és pá.ı~tvezéı'nek, arra, hogy
egynutiseal kezet fogva. keresztül vilıessék Hyperbolos ostrakíză.ltatıisát, daezăra. azon óriási népszerüségııek, a melylyel ezen
demagog bír, (laczára azon idcgenkeılésııek, a. melylyel Alkibiades akkori párta, a néppárt Xikias iránt viselteték, és daezára
azon a megvetéssel lıatáros ellenszeııvnek, a melylyel Nikias
cunservativ párta a csélesap Alkibiadesre tekint vala Uszintén
lehet tehát sajnálni, hogy a Kenyon-féle `A3~qvaimv Tcolıreía révén
.sem tudtunk meg többet, mint a mennyi eddigi forrásainkból,
különösen Plutarchosból már amúgy is tudtunk: ámde ha
alkotmánytörténelemröl van szó ı akkor már mégis csak fonto-

-z1 R
JD

Rheiu. Mua. u. o. p. -i-29.
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sabb a. lehető legnéazletesebbeu értesülni a négyazăzms uıwaılom
pá-tpolitikaıi elökészitéaéıföl, a alkotmányjogi megszarvezééáröl,
mint annak a Hyperbolosnak oatrakizá.ltatá.aıíı*6l, a. kinek alkotmánypolitikai reform-eszméiröl eddigelé még soha semmi
sem olvastunk és a ki az ő zsolılemelésre irányzott javaalataival,
és egész politikai magataMisával minden valószínűséggel csakis
egy már emberöltök óta fölszínen levő pártpolitikai iırănyzatntık
volt egyik uagylıangú. szószaporító elölıarczosa.*) És e részben
az, a mi a Kenyon-féle °z\il}-qvaıíıııv ıtolwzaia a 400-as m-adom
alkotmámziogi uıegszervezésérül kiilöııbõzö reformjavaslatok
közzététel által nyújt, tüzetességre nézve fölülmul minden,
a mit kiilönbeıı egyél forrásainkból megtudlıatni,
agát Thuky-

clides VIII. könyvét sem véve ki. Oly körülményességgel van
ezen líeııyoıı-féle Ai}~qvaíow :ıolwcsíaı-Iııın '*) elöadva az Antiphon.
Peisaııclros és Tlıcrameııes által vezényel ulkotınúnyrefoım keresztiilvitele. és ıı Tlıukyıliıles által vázolt államcsinytöl annyira.
elütö uıócloıı van az itt megvilágítva, miszerint az államtudomıtnyi kritika. nem csak hogy nem osztlıatja llülılnek imént emlitett kiesínylö megiegyzését. de lıatá.ı'ozottau csakis arra érezheti m agát iııılittatva, miszerint az összes alkotmáııytörténelıní
részletek közöl, melyeket ıı Kenyoıı-féle 'Aöfqvaíuıv ıtokıteía
kidomlıorít. ezt a 400-as umlomm vouatkozót kell hogy tartsa.
EM leglıecseselıbııek. Nem száııdékom a jelen értekezés keretében
ıı Keııyoıı-fele '.-\§}p.valuw '.':o).ıreia idevonatkozó előadását tüzetes :ılkotmánypolitikai taııúlmány tángyává tenni; sőt meg csak
annak ıı ıııegTizsgá.lásáı°a sem térlıetek ki még ezúttal. hogy hát
miután a Tlıukydides által vázol alkotmıí.ıı.vlıozá.s egészen más
szervezeti fılapvouásokat lıagyott hátra örökül az uztôkone,
mint a minökkel ezen papzmas ez alkotmá.n3Teformot az elöııflá-sã.ba lıeleszött ı'efornıjeva.slatok előtérbe tolása által rajzoljs.,
vaıjjmı hát melyik elöaılásnak adjunk hitelt, a. Tlıukydidesének-e,
avagy annak, a melylyel a Kenyoıı-fele 'Mhqvaimv ırolıısla lep
must meg egész váratlanúl a tudományos világot? Nem hallgat=f`) L. ı Ueumkratiar ez. ınüveuı I. kötetének IV. és VI. fejuutaiﬁ. l
megfelelő jegyzeﬁekkel.
*) í-\äı;-ızšcuaı zaluaiı Ed. Keııyoıı, p. Hlı-w. Hal. e. ıDaılrıolnraﬁaı

Bıi. I, C ap. V. és a hozzá. való jıgyız.
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illatok el azonban eg' megjegyzés : A-ríetoteks éppenséggel nem
dioséri a 40.0-a5 uralomnak sem alkotmaıızvpolitíkai azlapgonrloˇlatát, sem kormányzati eljárását, a mi igen természetes, miután
Aristotelea a llolwıoııá-ban egész vas következetességgel helyez
föléje már elvböl is a mérsékelt censnsoıı ııyııgvó töınegura-lnıat

az ily csekély számú tagokból álló autokratnr ıíllamtestiiletek
uralmának ; nem dioaéri Aristoteles a I lolırnui-lıaıı. sem egyelıütt
Aııtipliont meg Poisandrost. sem sehol mint nlkotmıiııylıolitilnı-

sokat:*] a Keııyon-féle '.~l8~~quaiıu~ı ﬁolztaifı azıınlııın tolies elismeréssel van nem csali a ltésölılı lıo1ılita-oeıısııe mellett lelkeseclö Theramenes íıúnyálıaıı. de Aııtiphoıı és Peinzmılros írıíıızvıiban is. Kieıneli feııkült szellonıöket [ı1E-m miııt Iiailıel és
Kieesling forditjak, elökelö származıísııkat. mert hisz Antiplınrı
nem volt előkelő szăılın{Lzá.sú, sőt lleísıuıılı-us ııﬂgçrrııı is ıılııesıııızr
.~ zú.1lmazásû öszvér-lıajc8á.ı° volt ﬁutnlkollıi.lJıı-ıı'ı : kieıneli élcselınﬁ

.és lıelă.tá.stel.jes voltukat: tó cılfšıııv p.*Jilr.=::oı ';avop.évoı~.ı Íleıoivöpou
wait llvııcpűwroc wxi 6'q,oap.š~.ı0u:, clwılpıíıu mi ';s'(s~.«'qIı.é~.ııuv E5 mi
ooııšoa: mi T'*"3F-Tı ôoxoúwrwv öıwçápe:~.ı.**}
Vajjon föltelıetni-e, hogy ha ﬁılıııııely szerzíi E-kliéııt ııjrilutkozik a 400-as uralom fölıillitásıtnal: eı'ıılite.tt logkiıııııguslñlılı
-elölıaı-czosaiı-öl és értelmi sz(*ı°zñirí.$l: lııít hogy akkor az ily-ıı
-szerző azonos lehet re a Holzrııdı sE~ı'zűjéı°el, .ﬁaistotelossel '1
Valóban meglep, hogy Hülıl nem fektet sıilvt a Išoııjroııfél '.-l 8'q~ıaiuw fıclrceia most idézteıu lıelyére : út-digakét muııkıı.
.ázllásfoglalúsának elvi elleııtéte szembeıı a 401)-as uralom ıılkotmánylıolitikai jeleııtöségével lvgalıílılı is ııılnz;íıla erös tıíıııporıtot
nyújthatott Tolna Hühlnek, ıııint ıızuıı chroııologiııi nelıézségek,
ıı. melyeket éıiek ezé se folyaıııálııııı a Tlıeıııistnkles Aıeiopugellenes ãllamcainyéw nézve kifogáz-ıııl. liúlıl hitelt nem éılcleılılö
történetkének tartja- mindazt, D. mit EL IšEu}'0n-féle °.~l%}TpaImu

*J Hogy .zbistoteles 'flıemtııeııes felől jól ııyilaıknzik, ez csakis ınzért.
történik, mert 'Fheraıııaues ké-sölılı. a Lllı-as ııuılom szétrolıhııııtása után
a. Iwpfíta-censıısou és így ıı. középosztály tﬁlsúlyıiu alapuló töıneg-urab
ıııat állította vissza és még az «Harmiıı.uz» í`émııı-ıılınw alatt is ezen államformának egyedül íiflvöa vcıltıít lıanguztatta a maga véd be zıăăébaıı
Kritiassal szemben. L. Xezıuplı. Hellen. II. p. Hal. e. Aristot. Palit. i. h.
FÉG .ı!„ri8tot„. Plut. Nin. c. Hsl. e. wllennılrrmtien I., ti. fej., ?. fej. jegyz.
W) 'hsquziıw :f:oILıTa~~.:. Ed. Keııyon p. 8 8 8 9 .
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-Erelwceia TheMistûklesnelı i18 Areiepeg jpgkñre megesônltításăbˇan
állitólag viselt eZerenre nézve elbeazél. Miért? Azért, mert
Thukydídea szerint *) Artaxerxes éppen esekislakko.rtájben fog-

lalta el a trónt, midöıı Themietoklea. hozzáia. menekült,
»amott Baczlıeúmv - e kifejezéssel .él Thukydícles Artaxerxeere
vonatkozólag. Miután perlig Artaxerxes 465-ben lépet trónra.
Themistokles pedig a Kenycın-féle 'AÜ*q~.ıaieıu Tcelıreía elbeszélésének értelmében, eseki~ aZ Areíopag jogkörënek megesonkítúse
után, vagyis 462 x' l után, e öt, miután Thenıistoklesnek éppen ezen
iclötájbaıı állanıpert akasztettak e nyakába, FI e miatt Riihl
szerint még legalább egy évig kellett Athenében maradnia,
Aı°grJsha.n tartózkodás és menekülése pedig Riílıl szerint ismét
legalább 1 és fel éve vett igénybe, tehát legfölebb 4-59-ben érhetett el Artexerxes ııdvaızüıa-: Bühl úgy talál ja, hogy ez elıronolegíui képtelenség, mert hát 4-59-lıen Artaxerxes, a ki 4-65-be-n
lépett trónra-, se-mmikép sem volt már temet ﬁaczlxsúuw. Ámde
lhukydiıles, a. esalatlıozlıatatlan Thukydíıles esalıııgyan ezt u.
kifejezést használja a hozzá. menekült Tlıenıistoklest befogadó
.*lrtaxerxesı'öl, hogy veuıuri. fšsuıılkeúew: tehát Rühl hitel nem
érdemlő törtéııetkének jelent ki a Kenyon-féle '.=H}'qvaímv 1zolııeiaı ismeretes eliıeszélését a. Tlıemistokles Areiopag-ellenes azerepléeéröl. B-ühl még flı clıronologiai érveléeek egész s o r t füzi
ezen mozzaııathoz : "l ámde mindezen érvelgetés, valamint az
Arísteides szereplésérűl szóllõ is, nézetemezeriııt, nem all eléggé
erös Iá bon arra, hogy ezért Aristoteles szerzöségét ezen chronot. i. Thukyclídes veuıctl Baoıléuııw-féle kifejezésıe
logiai alapon,
alkotmánypolitikai fölfogasok és alkotınánytörténelmí
Miatt
adatok kiílönhözösëgének, sőt ellentétes voltának oktani mérlegelése nélkül is határozottan vissza lehet re utasitanunk. Az sem
lehet re még magában véve döntő érv Aristoteles Eızeı-zösege
ellen, a mi Riihl Arehestratoacra vonatkozólag mond. ıAIOer ma
hat Úraache erstaunt zıı sein, wenn ma p. 94 plötzlieh lest,

-

azt

--

*) Tlıucyd. de Bell. Pelop. I'ı 135. kar.
**} 'ksqvzäzuv zolıtaía. Ed. Kenyon 11. 431-432ˇ.-i íölemlítvén eggrıfíttaal
i~, hogy Rowe és Mystuxilnles az AischizneSt és Isok-ı~;ı.f.ast kísérő gcigu-

licınbﬁm a 6a}L"ı6:mú.l7i; név helyett már
.
Bauer, L fóntebb.

I`l:is:?3\i§.;-t gyam'tottaik. Hal. ea.
.
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d e Drei~~sig hãtten die- Gesetze des Ephialtea Und Arcbestratos
über die Areopagiten abgeschaﬂt, wă.lırend doch vorhér vaN
solehan Gésetzen des Archestratos gar nicht (le Rede gewesen
íst.» Így kiált föl Biilıl, miután Aıistotelesnek, már t. í. u Hakıııxá
szerzőjének tiszta., világos elíiaıláqát erélyeseıı lmzngsulyozta. volt.
Wohl dürfen wir von einem Schriftstelleı- wie Arístotelı-8 erwazrten, dass er sich fclar unıl veı~stä.nrllíclı mısclı-ückt, sich nicht
im Folgenclen auf Dinge bezielıt, dereıı ír vorlıor nicht Erwiihnuııg gethazn hat Und ılnss ír siclı ııiclıt íıı ılensellıeıı Sclırift
selbst wiılerapriuht. ıı I) A ki tüzcstesen i.sanıeılí A ristutc-les ıılegl.ıü.tã.mzásainak

különbözö könyvoklıeıı (llolırıxá) ide-orlıı. lıtıllıímzó

tartalmă.t az államformá.k:ról: az ezen ér vet sem fogja. vıılıuni
nﬁıgyıın erösnek

tekinteni. Hisz Ili:-stoteles ıı. [lo).ı1::ı1.á-lınıı is

vajmi gynkınn lep meg az olvasó oly vıılıııuivel, a. mi c-sıı.k úgy
lehet re megérteni, ha ö már az Olözméııyelilıeıı ıııııııık szeınč-.l)-'i
vagy tárgyi vmıntkozásait elörflbor-sútvn fölcleritvtte volnn. Ezt

azonban

-

mint más lwlyiitt *ló már úgy lıiszıeııı eleggé ki-

fajtettem, - Aristoteles :L ﬂolıcıxá-bıııı éppen nem szokta, cselekedni. Egyıitaláaı pedig senımikép sem iııılolwlt Biilılııek azon
eljársisaf, miszerint Aristotelesrıek, at llolwcwi szerzčijének elö-

adásút. ııyelwzetét és irályát olybá. kivánjıı t<~kiııtE~tı1i, miııtlıa
az valódi mintakép volna a görögök politikai, vagy ha- úgy tetazik, ú.lIamtudon1á.nyi, vagy akár állıımlıíilcsészotí lırúzájáııak.
Értékteljesebb azon érv. melyet Rülıl Aristııteles ıszerzöaëge
ellen llı Kenyon-féle 'z\mvoıíuw nolıcsía-nak az Areiopag újbóli
fölülkerekedését jelző szavailıúl nıerit. Állam tııcloıIıáııyi mııgasIatra. enıelkeclik e pontra. nézve liiilıl kritikája. Midőn ugyanis
a. legújabban fülfeãezett lšenyon-féle 'zlflnvaímv ﬁolıraiı olyan-»
mi ad lıirül, a mi eddig nem tudtunk, hogy t. i. ;ı.e-ci rí. M-qõıxâl
Tcálıw ifa'/posv 'ü év 'zlpsuufrá-(ıp fšoııiuﬁ xai öufıxsı :Nv 1*:ó}.w : 3) ezen
eınlékezetre méltó lıiraıláﬁăt, -- hogy t. í. a persa háborúk leziqilása után ismét. újból fölülkerekeclett az Areiopag elannyira.,
hogy ismét ezen ıillamtestület koruııinyozta. az államot J

I) Rühl, p. 4-352. k öv.

*) L. IK;-ítík dıvr b!aatsﬁıı'nıı'1ı dús .-lriartotelesı çzímü müvemetErfurt, Budo Bııcnıeiatu 1891.
8) `A3T;vzEı„v zqlzwlar. Ed. Kenyoıı p. 65.
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mondom,.ezen emlékezetre méltó hiıfedăeãçta. Kenyoırfêle 'A

valuw zolıteia
azzá indokolja, hogy ráutgl e 8 ăraolﬂıııníznak fejenkénti kiosztásáuu -a fegyvene, illetőleg a hajôkre kelt
állampolgárok közt, Mint oly mozgató erő re, a mely azután
létrehozta volna mint okozatot az atlıenei államéletben az
Areiopag hateılıcni föliilkerekedését, a Kleisthenes által megszervezett demokrata. rovására. Nagyon jól, nagyon találölag jegyzi

meg erre Rühl, a ki egyúttal a 6ıı§nı.Eı kifejezésnek mint állaın~
jogi müazonak határozott taxtalomnélkiiliséget, ingatag, többfélekép magyarázható volát is helyesen kifogá.solja,*) mondom
nagyon talălólag jegyzi meg erre Rúhl, hogy a KenyoN-féle
'Allfpaicov wrolwcsía-nak ezen hely semmiképen sem méltó
Aristoteleshez, a Üolwcıxá szerzöjéhöz, miután Aristoteles a
llolzrıxá-baıı az Areiopagnal: azidétti fokozott befolyását. egér
zen máskép domboritja ki és sokkal alaposabb alkotmánytörténelmi világításba helyez, mint a Kenyon-féle 'Mlııvoiiuıv
urolwteía. Aristoteles ugyanis koránt sem monda a lIo).:1:o:á-ban
azt, hogy a. 8 dıaehınának fejeııkéııti kiosztás a maga. okozataí'ban képes volt az Areiopag kezeíbe juttatni újból az állam kormá.nyă.t; nem; Aristoteles a. Ílolırızá-ban azt monda, hogy az
a hírnév, melyre az Areiopag a. persa lıáborúban szert töıı, meg-

-

érösitöleg hatott az atheııei államéletre
eűõozznﬁaaaa év rai;
auwovmtépav šﬁoíqaev
de azután hozzáteszi,
hogy majd azután a. hajõsok, illetőleg a haditengerészet terén
jeleskedö lıaiósok tömege aratván a győzelmet Salamisnál, meg
is szerezte magának a tengeri hatalom által a fölény az -allamügyek fölött
és eröteljesebbé tette a demokratiát - za! záˇkıv
ô veıuuxôç 8110; 7evó;ısvoç oűtıo; zi; napi Xalazıíva víwq; ami
õıá raűrıqç rí: `íy~(E;.ı.ovEa.; õıă. 1ıäv xată öálawav čóvagııv ﬂ}v 8131.0ıtpatiwa izzuporépav š1:óí'qasv.**)
Tökéletesen igaz van Rülıhıck,midőn Arietoteles ﬂolıtıxájáııak E helyére hivja. föl a kritika ﬁgyelmét, szembenaKenyonféle 'Aı")1]vaiuw ırollıtaiaı idézett helyével. Aristoteles, a ki mindenesetre jóval korábban irta meg a maga llokıruzi-ját mint a hogy a
Kenyon-féle 'A bvpaímv ıroluteia megiratott, okvetetlen későbbre

Mvﬁız~iç

-

-

--

*D
**)

Rülıl, Rheinischa8 Museum, i. h. P- 46=It-435.
Azizuzz. pzzıiz. v. 3, õ.

ı
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esvén ez. utőbbinalc megiratása még Bauer és egyéb orthuâoxpk

szeaint is 329-nél, sőt valószínűleg lenynlván egész 325-ig. ha
-nem egész 323-ig- hangsulyozom, Aristotelea, ki oly részletes
ráutalässal világitotta meg az athenei alkotmánytörténelemnek
ezen phasísát a llolwcızá-lıan, nem irbatta. azon `A 8~1qvaıíuw
zıolwcsía-t, a. melyben
mint csak imént láttuk
nem történik
a legcsekélyebb utalás sem a vavıtızó: äzloq lıatalmi növekedésére, hanem csakis ogyolılalıilag az Areinpaı.: újbóli föliilkerekedése csak amúgy félhomúlyos áta.lă.nossã.gba.ıı juleztetik
kapcsolatban ól. fejeııkénti 8 draelıma. lciosztıisıiııak ıillitûlagos

-

-

politikai hatásával.
A mi Rülıl a Peisistrazti(lúk rí(ılıid Í viszonyaibúl. leirásából,
valamint ı.4ı.ı-oııolııqiııi eltérésekböl akar Aristotc--les szerzösége
ellen kiokoskodni, az komolyan tá.mpontılıt ııézetem szerint sem
egy, sem más irányban nem nyújthat; sokkal lıonyolıiltııbh
kérdés ez, semhogy tisztába lelıı-tııe lıozııi; süt még ha sikerülne is ez, még ez esetben sem birlıatııa közvetlen bizonyít
erővel Aristnteles szerzösége ellen. De ismét fontos és allamtndománıyi szempont ıııagaslatára

uınelkeılík azon elleııvetés.

melyet Rühl ott igyekszik érvényre emel fi, a hol a Peisístratos
és a Peisistnıt-iılák tyrmıııisáııa-k ió vagy rossz twmészetéröl
van szó egyfelől Aristoteles llokztıxai-jıilızııı, ımísfelöl meg ıı. Kenyon-féle 'Aﬂfqvoıiıov Trolıraia-lıan.') Aristoteles éppen nem nmga-sztaljıı a. Feísistratos es ﬁııinak tyrõı-ıınisá.t: legfıilelıb elismeri,
hogy mérsékelt szellemben ııralkoıltaılc és sok tekintetben tiszteletben tartották a. törvények ııralmát - mi; ăpzogıšvozc gıstpiwz
šzpãwm wzi ﬁoiăxâı -:ošz ~ıóp.oı; švšoókssıov, a, mint hogy fölemliti
Aristoteles a Ilo).mw.ai-lıan azt is, hogy egy alkııloıumal személyesen jelent meg maga Peisistrzıtos -- a nag.vlıata.lnlú tyran
nos - az Areiopag elött. hogy ıııagát ıı lıiróaúg elött gyilkossági
vád alól tisztíizlıassa; ezentúl nem terjeıl Aristoteles elismerése :
süt ugyancsak a. Ilolwıxá ötödik könyvében egyenesen azon

-

zsarnokok közé számitja Peisístratost, a. kiknek kormányzási elvök rendesen oda irányul vala, hogy lehetőleg szegénységre juttaasák az állıımpolgárokat; az Olympieioııt is

*J Ariatot Polit. V.. 921., V., sı,, 4-.
ııyon p. -HQ-4-441.

-

'Aăıyıaífııv nolırsčz.

Ed. Ke~
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azért építtette volNa Peisistratoë- hogy
un~Ii'í„yal `fogle.lkoz<1;8.s8a, H-délclral 8ııj.tlıe,sea. és elszegényithesae `az"-ãllıaıınupolgárokat,
és. így ellenállás .erejéltet megˇtörheeee. Minderről hallgat, mé*

l e n hallgat a Ken voiıı-féle °Aê}~qvaLit.u'4 Ttoleteitı. Föleﬂiliti ugyan
ez utóbbi a tizerlet *J -- ã.E1e.á.vq 4-, de ezt is mint oly renılezabályt, mely míg egyfelől E földrnüvelés elümozditãsrázıra.. tett intéz-

kedésekkel áll mint ösztönző, ösztökélö nelıezék kapcsolatban. másfelől ıhegzz állempˇéznztárba; folytán, csakis këzliaeznfı
ozêlokra, ez athenei állam hatalmának és dicsőségének emelésére szokott renclszeriııt fordíttetııi. A .Eeııyon-féle '.~\õ*T;vaiow

-

ﬁokıraia szerzője oly vüágitásba helyez - monda. H-ülıl
Peieistratoet és a. Peieistılatidá.ka.t. mint E ıNin-öbe helyez az
úialıb tõı`téneti1`á„s- Fireııze nagvezeı-üleg haladáS-barát uılııl.ko~
ılûit, a Merlieieket : "J hogy irhattsı. volna tehát e z t . Kenyoıv
fél

'Aü-qvatiuw 1ı:0lE"EEeıL-t ngyzınaz az Aristçıteles, a ki oly gyü-

löletes szinben. zı ııépeauyergató és népbııtitó zsııxnold öNzés
Olzit aljas színében tüntet föl az Olynfıpieiont és a âeııoi'Dli-t ól
maga Üolırıxá-júlıan ? lfliilıl éı-velése ide megyeıı ki, habár- nemvezet is keresztül mi-nılvégig ezt a genrlolatot. Biilılıcıek igaza
van. Aristoteles. ıı lloJ\.ı.1::xă szerzője, nem irhattzı. a Peisistrates
és ﬁainak tyıa-nılieá.ıla azt a magasztaláet, mely oly r elegen
áraclozik a lienyon-féle- `Aı'")-Tjvaiwv Tielırzínı eoraíbûl ama t§Tan-nla
emlékezetére; és ha A1-ietotelee azoNos lett volııa a Kenyoırféle.
'Á{l-Tiveıiurı E-cokzreíaı ezerzöjéfcfel: ez esetben ismer fi kellett yolna
a Peieisiratee fülılnıüv-el éet e'lüıuozcli=té érclerızıeit: mit ha Aristoteles "ismer vala, lJizoııj§*aıla nem hallgatja el a. l.lelw:ıxáL-lıan,
ezen -k-iakııázlıatatlan kineees banz,'á.já.lıan az antik politikai böleseeégnek, a ıııeljçfbeıı annyi tur beszélni a földmüveiñk népe
által koılmanyzott állaııı nıintaezerü bold-.ogaagarfıll Mellesleg.
meg kell jegyezııem, hogy P.iihl ezen liiilöıılıen teljesen helyes
érvelgetése közben. illetőleg ezt megelőzöleg, nézetem szerint
aajnálatraméltólag téves kirohaııăst tesz a Platoıınak tulajdoni-

*J Tlıııkydides nem tizedet, (le husz8dot :Íz-0711: említ Hivpiaq koı'á.b6l. {Tlı1LwzpEl. Ball, Pblopouu. VI, 54.) A Kënfııı»féle 'Ă.%ﬁva.Értıv
.nalıvzãzz azbnlıaın nem ı~'eﬂeﬁt.ă1 Thııkzvılirlesı' ezen aﬂıı-tára. lıogy azt bahizonyítaa.
Ríihl, ZEU.ıeim'sı:IıE:E Miıseıım, p. 4411.
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totó "1:rrrapzo;. párbeszéd *) ellen. Rühl .ezen PeisisUuüda-barát
dialog hatâsáııak ııyomaít vél fölisnıarlıetni a. Kenyon-féle
'áëqvaiıov 1:o).:'cEía fönnemlitett helyén is, és éınelyt gerjesztõnek
moudia ezen Peisistratos-cııltust, ıı melylyel ö - lšülıl - a
régi jó idõk cdtusăt vél egyúttal azouosithııtııi. Eblıeıı azonlıım lıatázrozottıın téved Rülıl; mert a ıı í~-ıfqi jó ı'ıló'l.`» cultusa. a
görög irodalonıban csakis a VOıısı'ı'ıvıI{ı°ı° lcöltíilmél. töıtéııetíróknál, lıölcsészekııél tıılállıató föl, ezek ıızıııılızııı Puizziz-ıtıla.tost, a. ki
letiportıı az eıı!mtridúkut és belıoztıı., vas lıövetkezetességgel
lieılesatül is vitte a törvéııy elötti egyeıılöséget, ezeıı Peisistıutost 8. eonservativ' iroılıılom sulııı. sem szokta az í*ııılıeı°isêg jóltevöi közé számtani. Gı'ulı*, a. lilıeralis Grotv sem te-szi Ezt.
sőt lıajlaııdú miııılazt, a mi "l:r::apy_o;-lmıı a. l'(-isist.ılııtiılák
ırıízlımMó' pu!ÍlíI„'ıljáıl(íl mouılııtik, egyeııeseıı gıiıımıııh' vuınıi ı
ıímıle Rülalııek ııııgyoıı kár volt Gı°oteıl:ı. ıniııt e téı-un is tekintéljvre lıivııtkozııiıı.: mert mint ezt ıı. «I)ı'ıımL'ı'ıfıIÍı'» czímü
uıüveıu elsö kötetélıeıı tüzeteslıeıı kimııtııttıım. Grote semuıikép sem igazolt he, sőt még csak koıuıılyaıı Meg sem is
liisérlette lıeigıızolui azon sajnıilatı-ıı.ıuıÍ~ltı8la.g clfogúlt ıillúspoııtját, melyet ıı. nem egy tekiııtctbeıı énle-ıuıliıs töılténetiıló :L Feisist~ı'n.tos és ıı Peísistı°ııtidıí.k tyı'ııııııisıiıııı.k euılélwzetével szem-

ben elfoglııl.
Nevezetes kiirülıuéııy, lıngy ıı. Rusı' ıiltııl kiadott awistotelesi

töreılékek *I azon lıelye. mely ıı Pui8istı~a.tiılzíl< ıflüzetézõéröl széllván, II Faıxóﬁoöaç-t említ föl. ııeııı fımlıil vlö ıı. Keııyoıı-féle
' .-Hlwyıaıim-z 7:oJu-:sim ıncgfelelö lıel.\'éıı; tó-ljus j<.ıggıı.l utal erre
.Hii.M.") a. ki e pmıtoıı is lımıgsúlyıızlıııttu. vnlııa. hogy telııít még
aenı egészeıı ıızunos a. lienyou-féle 'Aüıq-ıaíıw zolıreía azon
Aı'istotelu8ııeli

tula.'idoııítot.t

'.-\M-ıašuıv

:ro).'raEa-val,

melyet

Plutn-ı'clıos, Didyrııos. Sopıltıns tb. láttak, és a ıııı+lylıöl az isme1-utas aristotelesi töredékek szıirıııazııak.
Hatá.ılozott=ııı kimoııcljaı. azuulıaıı lı'ı'i.M.4) hogy a Keuyoııfüle 'Ã-t}Tp.aiw~ı zolzraía neııı lehet azonos azon :48~°q~ıalw°ı :oktala-

*J

Rillıl, liheiııisches Musemıı, p. -í„'š').
394-.. Rose.
='| Rﬂlll. Rlıeinísclıes Mıısõeııııı. p. H-3.

*ı Fragın.

4ı Rñhl p. -HÍ.
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val, a melyet Plutarehos, illetőleg Didymos még láttuk, sőt fölhasználtak, határozottan kimondja. ezt .Rûhl a DraıkoTl~fŐÍ&
alkotmány-reform ismertetésének alkalmából. Meó8
hogy
Rıthl nem fektet súly arra., a mire én sújt, még pedig .igen
nagy sújt fektetni szükségesnek tartottamﬁ) hogy t. i. Aristoleles a maga [lolıwıá-jában 1)ruJ.lon-t csakis mint büntetőjogi
eodiﬁoatort ismer , m g másfelől egyenesen oda nyilatkozik, hogy Drakon nem reformálta, hanem továbbra is föntarë
totta az ö codiﬁcatori, már t. i. büntetőjogi eodiﬁeatori fölléptéig érvényben volt alkotmány. Rülıl, mondom, nem fektet
erre súly, és ugyan -- úgy látszik - azért ııem, mert Bühhıek
eszébe jut e helyütt, hogy hiszen léteznek szövegkritíkusok, a
kik nem tartják hitelesnek Aristoteles Holınxá-jának azon szakaszát, a melyben a Drakon törvényhozására vonatkozó szavak
foglaltatnak. Ez azonban csakis oly phjlologok magánnézete, a
kik szemlátomást az Aristoteles-legenda iránti elfogúltságból
vetemecltek erre az Önkényszerü hypothesisre, a nélkül, hogy
be tudták volna igazolni ezen önkényszerüleg túlkegyeletes fõltevésöket. Beigazolni e nézetet Rüh! sem igazolja be, csak fölemlíti; e helyütt mindazáltal beleköt a Kcnymı-féle "A31]vaEmv
zoixıreía azon helyeibe, a melyek tisztviselők választására, ille
töleg kísorsolására vonatkoznak a Dra.kon~féle alkotmányjog
alapján. E pontra. nézve nem bír döntő súlyú eredményre jut ni,
minden fáradságteljes ide-oda érvelgetése daczára sem ;*) annál
fontosabb, a mit kapcsolatban míndezekkel Rühl a timol.`rrıliui osztál!I:ılıl behozatalának kérdésében mond szemben

-

egyfelől Aristoteles [lolstıxá-jával. illetőleg a Plntarclıos által
látott, 8 fölhasznált '.-\8~q-:aim-A :oh Eía-val, másfelől pedig il.Kenyon által kiadott 'Atlmaıiıııv zroluteía-val. :N un kommt etwas

wáhrlıaft Phänomenales - ltíált fel Rüh1.8) - r itten in
diesen Verfassungsbestímmungen stelııt der folgende Paxalgraph :
Wenn aber einer von den Buleuten eine Sitztmg des Raths oder
Volksversanımıılung versäumte, ward er, wenn er ein Pentakosiomeıliwmıe war, um drei Draelımen gestraft, wenn er ein Hippens,
*) ıDemohatíeı Bú. II, Abth. 1. p.
2) Riihl. Rheinisehes Museum, p. 444-446.
B) Rühl, n. o. p. 4-á-15.
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ím z-wei, wemı ein Zeugit, uM eine. Dara-ua haben begeišterﬁe

Thyr8.o8tı:ä.ger geıaelılosaen, Drakon hehe d e tiınokratisehe Klasaeneintheilung eingeführt, Solon lıabe ihn. nur eopirt. Wer B0
echliesst, hat zwar d e einzelnen Kapitel der 'áﬁvaíıov xnlıısía,

aber nicht dús Bueh geleseıını Így kezd rá. R-üfıl, és azután kífejti, hogy Hnlııwzhos mitsem tud n.rı'ól, hogy a ümolcrfıtif.:i
osztályzat már Solon.
alkotnıánylıozása
ıflőlf is föııııúllntt volna.
90
y
az atlıenei állaınéletben, pedig Pluhnwhos egyeııeseıı .-lı'ılsfoh.'h*s
'Aﬁnvaíwv rrokıraia-jálıól idéz 1) Dídymns után azt. a mi ott
e Solon timokratíai osztályzatıíról elmond: azt következtet

tehát Büki, hogy legıılább is szerfölött kétséges, vetijmı a. lienyon-féle 'âñvgvaíuvı :ok-:siet egyá.talá.n azoııus-0 azzal zu: 'Mül~.*aEuw nolırsia-vıtl, melyet Plularrrlmx tán még látott. de mindeneı-ıetre részben még ismert. mert idéz Diılıfmus közleınéııyeiböl? uE>ı entsteht denach sogar der ernstliche Zweifel. oh dió
aristotelische 'Aﬁvaiıov zokzreša d e Plıdaı-r-I: Und l)ı'ılynıo8
kannten. dieselbe gewesen s e . welche Mr. Keııyoıı heı~ıı.u:-ıgegeben lıat?ı") Legyen bárhogy, ha Soloıı elött létezett már timokratia Atlıenében, akár Dınkoıı által lıozatott be, akár. mint
Biilıl akarná. kiérteni a Kenyon-féle 'zlthqvašıov Trolzreiac egyikmásik helyéböl, jóval korıíblıaıı, az ion plıylékkcl egyidejűleg.
tehát ősrégi időkben keletkezett az 3) : egyik esetben sem irlıatta
Aríetoteleu, a. ﬂolızızá szerzője, ól Keııyoıı-féle '.-ltlrryzaíıuv :elıtsíaı-t és ugyanazon egyszerű. de ııatyyoıı is nyoınatékos okból
nem: mert Aristoteles egyeııuseıı Sulon-nak tulujılonitja a limokrııtírı belıezatalát. Állanıtuılıııııáııyi érzékre vall Rûlıl részéről,
hogy nem t a r j a Ö:-ıszeegyeztetlıetőneli ıı !ímoÁ.'ı'rılčılil sem sí. nemzetsêgi állanıınal, - « Gv8ı.~lı.lvc'lı(ersluıdıı, - sem oly állammal.
a. melynek még nincsenek Írott törvényei; miııtlıogy pedig Dru.kon előtt esakugyaıı nenzızetségi állam volt az atlıenei állam és

nem is voltak még akkor írott törvényei: tehát helyesen következteti Rühl azt is, hogy ősrégi időkben. pl. az Ion plızylék megszervezésének vagy Theseusnek korában nem is hozatlıatott be

a timokratia. «An eine

I;

80

alte Ceıısuseinrichtung in einem Ge-

Pltıtııclı. Solon p. --.
H) Rum, Rlıeinisches Museum, p. 446-447.
3} Rülıl, p. 44-7.
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„zhle.@h1z~eıe1zeez wird zehweızıieh Jemeñd glauhen ier-nicht-muëz,
Und wir dízil fen eueli web! dió. Frage -aufwerfen, -oh ein süieher
Gen-eus ~eilıg.e-fiihrt weıjcleıı kqpnte, eiie es- gesehriebeı-me Gesetae
geiı?-ıı A kérclêe csak aZ: 'E Eenyeıı-"féle DH}'q$rlarE1ıãv 1'Dû}„:teígE 8391-

zöje -volt-.e jobban ér teeülve .E :timokreˇtie beliOZetakiiuek -.epe.eh„@i.e
felül, avagy Aristotelee? Ez Soionnek tulaj ıioııítj-a, amaz Drekonııek. -Senuırui esetre sem szabad 'azonban oda.. érvelııi, mint
Hű-;Í.*?`. a ki szerint mintlıügfi' .öigszee egyéb foııtásaink sziıltčıgj=
SoIün.~rí2ı.k és nem JJılrJ-kon-na.k tıılajdoııitják e timokratiıii behezetalát és Arístoteies La: tehát zı. Kenyeıı-féle °A8--.q-uaíuw 'null'caíaç, a ki I}ı*alzlon.-nak és nem Sülﬂn-nek tuleidunitja azt, ııeın
volt jól ertesiilire és; így lıitelt neﬁı érdeMelhet. Aristoteles nem
az ~-8 esﬂăetkozhetaﬂeıı tekintély, az 'kinek öt Biitıl tarja; nem
ie oly ıniııtııezeríiieg fegyelınmezett 'és nıeeteriíeg- dispenıílt az Ö
elöaclása, mint Rüiıllel együ-tt csak azok fuglıfıtjıík ı:á,- -az kik
Arietutelee Ile).ı'cıx-at-ját esek 11. legújebbanˇ kezdik vala. t.a.1:ı111máıızwüzııig hisz a Hali-tax-ai szerkezeti iıibãfit fčilismertëk miııä-

ıızoiı, .ıı kik kénytelenek yoltak hitet ad ni ezen lıagyományee
Tereiõnalr., ıı. mely szerint Áristoteles IIe}«.;ı::aá-jázııak jelen szövege nem is- Stageirz nagynevű ﬁfítûl zzâlrnız-zik, hanem annak
tznítvã.nyn.itô1. akár előadásai után irt fíizelsek -- ıı CollegieııJıefılru -- 'ı`=ı.la.lgiã,ban. akár nıãsliépeng sőt fflí kritika kénytelen
vet, éppen csak hegy e szerkezeti lıiãnyokat vzlzınikép kímﬂgvﬁe
rázlıasza, még azon ~hilıln~e]§ iz hitel ad ni. hogv azon egyetlenegy üsrégi kézirztoıı, a. nıelynek révén a llelırızá az ntõkerrz.
száll, ug.vzznezzk nevezetes rágezâlást vittek vég fez az egereli
Skepeiz piııczéjében. Oıı.eJlleH. neın kevésbbé leiggfekzzilš Szá.nıelni a maga «ArEstoă~elız' S:fa„rı.z'.~:lelı.-ı'zıı czimü jeles-nıııNkfliâhzn
e lıiraztllásoli lıorclereiével, mint Ariz.tet.elez legjelentékenveblı
elö =~szövegj.a.vitója, kiadó ja, kritikai enmınenlíztnra íZ néıııziõre
~fordít4'5jz, ıSrıee~ırılilı.l.
Másfelől fönmzrad még ıninrlig az El. lehetőség ez ã.l1:aı.:ı0Eı-.
tııduınZngri kri-tilc.á'„nz.k, hogy z. Kenyen-féle. *Aönvai-.mv" T:0i~1ıë$.Lë=@
szöfregëbíil 11e azt olvzeez ki, hegzv már nııEıgá.t.& ýıfı-ızﬂñvfı-šíáñheizﬁa
be Dızilirın, haNem esek azt, hogy Drzkeu idejében íZ
fönnállúttali azín vagyonfokí osztályok - ':L;.Eígp.aL1:nr -a melyek szerint
ı-

ez
ﬁﬂlvﬂlgãmli peutakoaianıedímııcﬁﬂkrai. hipp@1IHčã*ëı'H§ mű*
. . Qálló

gitălvra
T-ı-tál@-1 E: tán tlıetelire ﬁEz'tatlta]E. -vohıa be, a ı;iéI]:iiI,- h '
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wugyonfbkıik aıúhyúbun í`éazeltette volna öket az akkori - már
t. i. aDrazkon által reformál - atheuei áll8mjog a politikai jog ok
kisebb-nagyobb .mêrvü gyakorcılhatásábzın. Ez esetben a :ı!.ı.'f1p.aı':0:
sZervezetét már ))rukDn.-tól vette volna át .S uhu de a politikai
jog ok kisebb-nagyobb ınérvben gyakoılollıatásút mégis S alma.
kötötte volna. Össze a 'cıgıfıgıara szewezetévol ı í`mís szızı.val<kıLl :
a. timokratia mégsem I)ra.kout, de Solont vallaııú tnlajrloııképoni megalkotójáıızık.
A szöveg a Keııyon-féle 'ziwvaíıııv zolıteiıi-lızııı tel.ieseıı
fö1.iogo8it ily föltE~vésı'e: mert ezen szöveg ıı I.yı'1ılu.ııı elötti alkotmá„ı1vkoı'szak1'a vonatkozólag még uoııı, lıaııenı csak ıı D}'nf.'ım
alkotmáııy-ı'ofoı'ınjıi.va.l kapcsolatosaıı hozza vlıiöbelı elö a
:ıp:iH.ı.a:a-t. Itt suwıılıaıı nem :E va1,gyoııt'ı)klıoz kötött kisolılıııagyolılı politikai jogokról van még szó, lıaneni (-sok ıızıııı
xfogyoııfoki osztályokıOl, a. ıııelyek szerint a tıııııiosiiléselı lzilııgiıtá.~sıi.t ollınnyagoló bııleııtúk mogbiıságolása törtéııik : el ãá rí; :üıv
[$oıı1\srıtúı~a 8:ow ëãpcı Ítookq;
šaıkııaâoıç ii, êzksíıroı :fa orãvoõou,
5ı1:š':wov 6 zıšv ::evrcıxoozop.áv8ılı.vo; Tpeíç öpazpáç, 6 ôš íırfrsüç õúo.
Ea*„ı-;í':lq; õă p.iow.*ı
Ezen va.g.voııfoki osztıíl§„'oză„8 va.lósziılıülc~g ıı megııılúzt-ııtás
ozéljáut lehetett életlıeléptetw még oly iılöbeıı, ıni(löıı a politikai jogokııııli vaııııfok a.1'á.n}'á.l)aLll kiosztá.sá„ı'ı.ı.. kinıéı'ésúıle még
nem is gondolt az ııtlıonci ulkııtmıtııylıozáﬁ, é-8 lııı I.)ı'zıkoıı ıı
kötelességmulasztó bııleııtfik ıııızgbiılsiigolá„~uit is ezoıı vagyon.fokí
scfılúıtı fektotto: ıig.v cblıöl meg nem kiivetkezila, lıogy :-ıziııtieıı
ııgya.nosıılc ıııúı' magıiımk !)ı`ııl.?wı.ıı(ıl.' kellett ııkvetleniil behozni

+i

":} 'J\.&'q~ı::Šııı~ı z4izﬁašz. Ed. Keııyou p. 1.1. L. hozzá. Keuycm jeggmetét.
Böekhre lıivııtkozik, de e helyütt Eı. kérdés črdeıutivel nem foglalkozik. L. xlntroılııctiouı p. XXV.: 'Flıcre
as alreaıly in existeuce ıı
classiﬁcaıtion of t-ha people according to tlıeíı' prupurt.y, wlıiclı waısı ııo
doubt ııaall for purposes of taxaıtioıı. This Soloıı uılupted for hiú politieııl purposes [sic ımıl xwcordiııg to u ıııfı.n's position in ne or otlıer
of these four classes. sııelı
as his share in the govorument of the
.coıu:ıtry.ı Hal. ö. Bauer i. ııı. Sokkal jobb Ifnufon ıueg.iegyzése p. 17-18.
hol azonbıııı csak ııuıııyit mer lıatúı-ozottıızu állítani, hogy ıbut Solon
w as probabiy the ﬁıet to eıuploy this clııssiﬁcation as a bass fór the
political oıganisnﬁon of the staten. Ügyes védelemben részesít itt Kenynn
Harpokrationt is a zaı.*5r.::Ep õıýpgta Riz zpátapw miatt: de bármennyire
Üﬁäfaá is ezen vıãflelem, ﬁaztâba h o n i semmikép sem biızia az iigyet:
llı ki
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agát a tiıı10kılatiá.t is. Ez utóbbi a Kenyon-féle 'A ö^qvoıíuı~ı :olz'csia is Soloımı látszik visszavezetni mint kezdeményez re e
sza.vaklJﬂ.ıı : ::;ı'ŐpaTm ãıeíkaıv sí; Tčrrapı tákq, xaﬂfaiﬁap õıﬁpﬁru ami
ﬁpótspív tó. mely szít Rühl téveseıı vfıııatkoztat EL Drakon elötti

id ük re1. EE; 1:E*ıToLxo'Jıop.éč:;ı.~.«o*ı :ni ífrıršfı ami Csv)';irlqv ami 3-lı]°a. 'ı'iE~'
P-Š? oõv ăpzâıg ânršvsısv äpzsıv '8'A zs~ırmzosıop.Ef8í;Lvuı~ı ıeıi Errırámv ami
CEu"{:'cıíıv, -:oüç ëvvéat šIp7o~.»*:ac*
z * 7. E szöveg
l
z 3 szer n t t e ha 't S0011
/_

.

is ııgvaıııazmı vagyııııfııki ıısztályoklııı osztotta hí az államlı(ılszárokat. a melyelche aııııııkı-lı'5tt(* - mi Trpõrspov
is lıcosztvzı voltak !I)ı'aknn! idqiébe-11, de :4„ lciseblı-ıla,Q'vollılı ÍHlnılı!ııhıl.` +-lıı\=eı'hetését SoIon kötötte ezen vagvrıııfokí osztályozaíslınz. I\'E'„.í;OııL
ip. l?ı E1 fölött töp
preııg. hogy föl sz:ı.baıl-e teıınüıık, miszerint
Suloıı ftiı ıtaılt-ottn a Dı~ııl.lon vagyon fok í)sztzilyozását, nıiııtáıı
az vaıı 111oııdvıı Soloııról lp. I f i . lırıgv eltekintve Dı'n.l.'onn.fız'.` a
gyilkfısságı
51'ﬂ. wıııfıtkozú törvényeitöl, pI(íı'()'Hv I)ı':Ll{oııııak iJ.~:s:ıIs
t.íiı'ı.'éınlE~it - _ rai; õš Apáıwzro: i+s':p.«*zš; sxcıD':1:~.»*:o zpwp.Ev*§*
Z,0.f'~) :ív *s o'm«LGw
tehát el kellett. tó;iılÖlni O I.)mlintııııı,k a. Tıprﬁ
':).1'ﬂ'l'ﬂ. voııatkozó töıwéııyeit is. Sfılıase ti}lıılL~ııgielı e fölött
M r . Kvınfrııı .` ıııeg ké-ıwlés ıı;.{.vaııís, hogy {r`iı^ıw*'ıı.ı;+>Llııı.*I.T ııewzték-e az illﬁtci l`ollılások. š}a':;ı.č„:-szE=ılíi tün'ıãııveliııeli t-Eliiııtc-t-ték-E
ııbhaıı az id ı'illıcıı, azon iılük lı:ı;„f\~omá.ıı\'os állauıi()gi. helvesE-bı)l*!1 közm'ı.pi ııyı-Iván az ily allintmáııyjngi iııtúzkcılë-sı~liL~t-? I{ılıg:§r
ﬂsagıb' aló-tt ıí-lla.ıııju,.f{i„ alkntıııziııyiogi tÖllyényt értetek volııa.
Eıbbzm az idö] wıı : ezt maın lehet lıeiguznlııí.
Föflr)log az. hogy ól ıai}á:rsp ŠL'ﬁo°q':o za* 1::pó1spov szıwali nem
zilla-ııa.k Tıeıııı Hz1ı°pokr:1.tioı1lnm (v. azzá:) • `.%p1Tlo':á).lq; J'š*:
`.l 3"q*ıaíııılı T:o}.ı:sí'J$ qrqﬁiv öt: \`ó).ıulı ez: tátzozpa õıaíls :škq tó : í v

-

-

ı

:}.`§t}o*

ˇ.-l Ü-'qvflíu.ılı, ::s~r:0ızo1ıogı.eŠ~'gı.~zo°ı* wză

Lﬁzázç zac? CEWETOE; mi

üﬁraç. Azután pedig (v. :s~.ı":0axo'::op.é8'!J.~ıo-/l- čr: 6 ':á?~.'q =f:oš'qasl.ı

`.ló}~r,lıaiıı>-z oırrcivruw .fzóluoıv -- õsõüıııza-z

`.l p:'s'co:á}.°rI: ív `Á ffqvoıíuı-1

:simsíqﬂlä-use Fıl2ı.,qm. 850.). Miután pedig Haılpnl:ı'atzioıılı:1-ıı neııı
ıillıızııak benn ezek ím szıwıık xathíıfrsp čLlﬁp'ql:o ami ﬁpótspov: tehaízt
ól-:á„ı` iııtEı'pola.tio ez utóbbi. aliár nem, ömııagıítól elesík ıuíııdaz,
El. mi
Išeııyoıı és Rülıl belőle kövutkeztetııek.
nem lévén
visszavezetlıetö mëıgáı'a Aılistotelu81l(~ azon lıíıla„ılal=i.s, nıely szerint
ıuulı- Scılon elött be lett volna. lıozva. halıázı' csak aılôztatási ezé[okból is, a peııtakosioıııediınnosokra, lıíppeusökre, zeugitákra és
tlıetıíkra tııgolčı vagyoııfoki oszt-ıílyozăs. A miııt hogy nem tekint-
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hettiárvnek Heló.: -azon fñlkiáltáea sem, hogy: így járt Tolna -el

egy Ajlíetotelee? Csak meet a Sülôn-féle alketmãtız; tárgyaláeúnál eınlítette volna föl elsö -ízben ezeıı ve,gyenfeki osztúlyezáet,
daezára, hogy tudta, miszerint ezen vegyeııfoki esztEilz„*ezá.e rengetegü
'äolon alkotmá„ı1j:ıí.ıııíl "P - Meıınz,-'ire kellene eügul régibb S

lyednie Aríetotelesnek a mi yéleıııéıııyüııklıen, ha föl ızızahatlııu.
tenııiitik felöle ilyesmi! u Und HD soll Aristotelee veı-falıreıı
sein?
Wie tief ıııüeete ír iıı ııın-ıereı' Meinung eínkeu, weıııı
hm deegleiehen zııtı'eueılı dürfteıı ı„ U.
Azon bevëgzett tény, ınely szerint Aristetelee ıı Enzaúç-öket
nem a máeedilf, lmneın a. harmıidik ı„'ııgyeııfoki nsztá-lylnı. lıelyezi,
a Ceu~;f.':'ﬂ:-eket pedig nem ól lıarıuııılik, de tl ıııáseıiili osztıilylın II
maga. [lak-Eızi-jábaıı :*) ezen lıevégzett tó~ıı.\.' ııeııı eszi-: ezt
mutat ja., hogy ihístotelezııek lieıúııteem voltak el}lıııııı}liıln eza.-

-

bate~ ismeretei az ııtlıerıei allıotınıiıwjogı,f tüıltéııeleınııL-~li ıegílılı
kerszakei felül. ıniııt azt liühl. Bauer és ez öeezee ert-lınıluxul-1

philolegiai degmıikéııt hiszik; ezen lıeıreggzutt tény egyúttııl alegnagyobb herdeınjü lıizeııjıitek az ellen ló föltevıäs ellen. miııtlıa
Arietoteles irlıetta. volna. a Keııyuıı-fele '.\?}-qvaıiuw ııelıreioı-t, fl-

mint ezt már mftreziuei ertelcezeeemhmı is lııiııgeiılzreztem. ltülıl
nem is érint e ııevezetes tény a dolog erdemére ııézvv: pedig
mindenesetre lıasnıılitlıatlu.ılúI erüeelıb e-.ı'*.'et uıeritlıetett volıııı.
lıelöle Aristeteles ezerzöeége ellen, mint ii míuö ervet neki ıı
Diplıilee képéröl szóló pentauıe terek 31 az Ö kezeügzvélıe juttatlıutnek. Mert hát még lıa. Aııtlıeınieıı ıı„hl.Íá.t kell is ertemütik Diplıilee
alatt ama peııtauıeterekheıı : azért ehlıöl még korıﬂtıtsem következik, hegy a Kenyoıı-félı~ `.i§hf*ve:iuı~ı selıraía szerzője képtelenséget mondott, és mert l~:epteleılıséget ıııoııflett. tehát nem lehet Bühl szerint -- semmikepsn sem azeııes Aristetelessel. Nem
következik ez a ezóbau forgó helyből ip. 51.01: mert azért, hogy
valaki a thétıili sorából emelkedett is lıippeusae, már az atya is

lehetett valamikor lıippeus és csak azért szállhatott le a tlıéták
vagyonfoki raııgesztalyãba, Mert öröklött, vagy szerzet jelenté*] Rithl, RhaíniSclııas Mııscııru, p. 458.
"J Ariatut. P elit. II. 9, «i«. lısl. õ. Böeklı. Btaatalıaııslıalt der Atlıe*IIB! 1, P. :`8Ü*$; hal;
Pelluı. VIII, I 3Ü.
==} 'z\:ıı,vıiı.zv nolıısša. Ed. Kauyen p. 213, és Rülıl. Rheiııisehes Museum

p. us.
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kenó
igen; -nem : ú t idiëhözhën eI*E'ezz1ietí:.e. Ha
'eh-át
dãaérvel,
E mit-a.Kenyon-felé ' Aãqva-ionI zäkzzeiuımond; az Ntferö këptelensêg, Miuűín. ~ıfJen:ıand,- de ann .einem
Theten ein Hippens wird, kan nicht wehl dió Status- színes
Vatera mit einem Rﬂﬁﬁ dzneb-en ﬁu.f8tellenu.1J.: úgy Biihl még.
ezen érvelgetészel semmi t.ek'1tıtetben semjárult hozzá a. Kenyonféle 'áıãëqvZiuıu ~z§kLteíe Ezerzöjˇének k-iıleritéséhez. Sokkal ereãmé
nyesebb lett yelna. Rühlre nézve is nem az iciézett peııtnılıeteı-ek

íﬁzá:-E, de az Arietotelez Ilolzrııai-jsínak i-::T:ei.»;-a. és a Bõckíı *}
I1rıraig-a körül kııtntgztni. Hosszas kritikai fejtegeˇtézek tergyá.~.+á:
teszi Büki 8. Kenyon-féle

'zäilnvaiwv Tzulııre Ea azon szakaszt is,

z mely Soloıınak I:özgazdnsá.gil~refeı1njaivel, a-zpscíw ă1:m:o1rﬁ~va1,
Uaıaoçzfieia-val foglalkozik. M`nıd e ~Moz.zanaÍhDkbó1igyekszik ér vet.
.Meriteııi .â.1lietolteie.a szerzösége elleN. Nem Sikerül, a mint hagy
il? bnnycıdzlmas, kritikailag még keilőieg egyátalán nem tisztázott anyaggal ezembe.na.1.ig sikeriillıet ez búrlıinek is.
Jön a 1ıÍče*5sHıE>ıl.e.~? alkotmáııjmeformja-. A szöveg elöadását Rühl itt is homályosnak monda, Rí szerző clispoeitiüjátz
meg már éppen nyornorú~eã.goenak. «Da tıleﬂ*en wiı: vn'~eder auf

lauteı' Unldarheiten Und auf .elendste Dispositionm H) Megvallom, reezehırˇöl teljességgel ııeM oezthatoM e pontra nézve-Riíhl
kífogáeait

ı

mert az âcvapíčaı ﬁozılõpevüç öﬁm; petáozwe-111 T:3„eioo.ı;

tíz: fıolıteíaıç (p. 53) haeonlíthatlanúl

tisztábba-n, világosabban van
mondva, mint Aristotelesnek .igen sok etylforclnlata; mindenki-.
ınegértheti, 8 ki csak az athenei alkotmánytörténelemıNel valaha
behatõbban foglalkozott: holott az a mondat, a melyet míntáúl,
követendő példaként állít- föl B-iilıl Aristoteles ll~olı':nu=E-.i'ã;böL
anny-ra. gyarló van monda, hogy egész kis szakiroda.1om kelet
kenett Már ugyan annak értelMe fölött, de még Ma 'äince egéezbiztoesággal tisztában fölötte sem az államtudomáhy, sem -a
reálphilologia -~ ertem Arietotelee azon nevezetes hiraăáeät, a
mely szerint -az aLkotmá'.nylıoz.ô.Kleiethehee ﬁxelkoö; vie ëgvulsš11 Hﬁiıl, p. MS.
3} L. Büﬂkh, Staatshaíıalıalt dór thuner, I, p. 304. kVv; ...TenerAhschnitt dús Pollııx YHI, 130 .ív., dan Bneeídı so sëhaxfsinnig erlăuteﬂháti monda. ~R[1l1ı1 {p.- 4éB=I: de hát ea csak mqgériııtése a dnlogﬁgk-,
iôbif lett vﬂlnm nnzıu8ăéıral Ekërdéãﬁëi is. fzüzaﬁéãbaıi išaglıılkozniz..
"J Čliülıl, Rheinisizhes- Mugeıım, ~p. iiãl.
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:Eu-,Qs Eéuooç xacfäaúlsovx; gıecoixouç. *) Rülıl a Kenyon-féle

'Mhzvuıiew zolııaiq azon helyéböl, a hol ennek azerzöje (p. 54) azt.
Magyarıizgatja, hogy ért nem osztotta be Kleisthenes az állampolgárságot 12 pbylébe, hanem csak H) plıylébe - õ1-5: -coüco ëš
oăx. si; âıšıõeua cpulăc covéračsv - gyanít merít még azon lehetőség
iılányá.l'ıan is, mely szerint ezen egész Kenymı-féle 'X thqvaiıov :roh'rsíaı-t jóvalkésöbb irlmtta. valaki. mint A1-istoteles halála elött., oly
időben t. i., midőn már nem 10, de 1:2 plıylébo volt beosztva.
Atlıenében az állampolgáıwig. De hát ligyolemlıv vette-o ló-iilıl.
midőn e sejtelmének adott ki fej ezést. hogy csakis 307 utáıı :illították fül a. l:.* plıylét Atlıenébeıı és ugyan ıı l l-díket Antigoııos
király s 8. 12-diket ennek ﬁa. Denıetrios PıJlÍoı'liet-(- *S tiszteletére ? - Hogy történhetett volna. a.zutá.ıı, hogy a Keııynn-féle
34.8-TlvaEıu~ı ı:o).ı-rsía szerzője mi sem tud még sem :lılH}utflJ'ı.~S
(3221, sem Polysperclıon (3381, sem I)ı'ıııclıliux Pfıfılı-ıwıs alkot-

mı1ııyrel'ormjaiı-ól, hanem úgy beszél az ('l`i8ameıms-féle) restılzurúlt demokmtiúról, mintha ez még folyton aznkaılııtlaıı. lıı`i.lıoı°itlan folytonosságban állott volna fönn még akkor, miıiön a mű vét
megírta? Nem is kellett volna Rülılnek egyélıre gmıılolnia
Elsö sorban, csak azon inılokolásra. ló ıııelvlvul a szöveg a I " plıyle
behozatalanak mellözését igyekszik érthetővé tenni, ıııiılün H,
uuvšraﬁsu (p. 54-) szó után hozzá. teszi. hogy öﬁmç OLŠREI :I.'ii 'w!ı[im lóg zıepíãew xară tó: fcpoözapzoúfsaıç rpırtüc. 'ãowı °(ăp 814. 6 'çuluiıv
ôıûõsxa mıﬂűeç, Íôot' nő cuváaıacev »iz-ıap.io-gaatlaı tb T:)„lı]ö-o;.
Kleístheııes nem akarta, hogy a régi trittysök számával easék
össze az új plıylék szám.. nehogy egy ily száınlıeli azoıınssıtg
föltartóztatólag hassoıı a. régi keretek teljes érvéııyeıı kivül
helyezésére, a. mi az ö nagy czéljat, az ıillaıııpolgıirság összevegyitését és így egységesitését is ınegakaMilyozhassa: ezért mellözte Kleisthenes a. 12 plıvle belıozatıılát. Tisztán, vilú.gosa.n van
ez elöaılva és egyúttal oly mófloıı is van beigazolva, hogy azt
minıleıı politikai taıııılınã.ııyozó könnyű szerel megértheti.

.

Nincs tehát arra ok, hogy Demetrios Poliorketes korába, vagy

*ı Aríswt. Polit. 111, 1. 19. Hal. Ö. ıDemokratieı cz.. müveın
I. kötetének - . l. és 8 Iıozzâvaló jegyzeteket; továbbá Gilbert, Gríech.
Stnatsalterthíímer L p. 1-'M-. Oncken, Aristotçlea Staatslehre tb. Hermann
GT. A. i. h. Schõrnanıı Gr. A. 1, ii. lıh.
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még ennél is későbbi.idökbe helyezzüka szöveg epoehãját. Anynyival inkabb nincs, nıintázn a 12 számot az esztendő beosztása
is ötletbe hozathatta szerzövel, a mint a Rose által -egybe-.
gyűjtött, állitólag Aﬁstotelea-féle töredékek egyke is (Fırgm.
385) ııtalni látszik erre, 8. mi egyébiránt Rühl maga is tudomıisúl vett.*)

Mellözöm azon határozatlan tartalıfnú kifogás, melyet
Riilıl a Kenyon-féle 'âävgvačıov tcoãuzsia-nak a. zatdı öﬁgıouc kap-.
eaán a xaıl 'făp ab; 6`iIp.oo: ăıvti Túra vauıpapuöv ëıcoč-qosv-re (p. 65

kv.) tesz :*) de lehetetlen komoly é n e k vennem Aristoteles
szerzösége ellen a szöveg azon helyre tett megjegyzést, a melyben a Kleisthenes reformja által érintetlenül hagyott intézményeket említ föl az ismeretlen szerző. A szöveg szerint 'rá ãš
'gšvq -:at 'cfãıq çpızpia: mi Isposóva: ei'aosv (már t. i. Kleistlıenes)
ëzsw šzáorou: za-câı rá zárpıa. Rühl a szöveg e helyt szembe-

állítja Aristoteles Ilolıtıxá-.Íáuak azon helyévelﬁ) a mely a VI.
könyv 9-dik fejezetében fölemliti: *rá :oıaüta xacaoıeuáozzara
oi: Kksıoöãvq: 'ce °A{'!*íjv1qoıv šypﬁoato Išoológısvoc aõâﬂoan 1:1)~ı õ1;p.o.-

-

zpzırícw xoıl :cs pi Kupﬁvqv ×. c. Ă. és azután fölkiált: es wäre höclıst
sonderbar, wenn Aristoteles hier Kleiethenes angeführt lıãtte,
uııd dieser (loch bloss wie a s unserer Stelle hervorgelıen

würde, d e Phylen geäudert hiitte!°) Igen ám, de nem szabad
felerlnünk, hogy a Holırıxá szerzője e helyütt együttleg szôll úgy
a Kleistheııes mint a kznenei néppıirtiak reformjárôl és a plıylék,
phı'atriá.k és a rá. :ıiw iõiuw íepãıv mellett még a 'éıepaı ırorq-náci.
ﬁlsiouç kapcsán megemlithette volna nyíltan a. âﬂzıoç-ok beho-

zatalát is a. vauzpapia-k helyett: az érv Aristotelee szerzösége
ellen tehát itt nem abban áll, a mi Bühl mond, hanem abban,
hogy a llolwcıxâ szerzője jóval kevesebbet tud Kleietlıeneenek a.
öv]p.o:-ok behozatalával létrejött reformjáról mint a Kenyon-féle
'Athqvaiıov nokıtala szerzője és nem is látszik sejteni, hogy éppen
e demosok megszervezése és jogkörük fölállitása az új k örök
kretén belül volt az, a mi a leghatékonyabb reform-módozatnak
3-rI.
bizonyUl az összes állampolgăızágnak egyeégesitésére

-

*) Rﬂhl, Rlıeinischas Museum, p. 4-52.
I) Hsl. ö. Bowie, Ati~~totolis frııgmentı, p. 270.
') Rülıl, Rheiniıchos Museum, p. Ã-62. Hal. õ. Karl Friedrich Hermann Gr. Staatsalt. §. 11-1, Nrc. 8.; hal. 6. Gilbeırt- Gr. Sí. Alt. .L 14-2.
kw. és 192. kvv.
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päilfMzı. čv#pıx%5: .ılrniwaç ăllñlozç, at *õë aovﬁösıaı õıaäeoyﬁãızoı
dó ırpôzzpov, miként ınnﬂzgãt a lloltıuwıi szerzője lrifejeziﬁ)
A çuloﬁnaıleíç-ekröl (p. 453) mondottak nem szolgãltathatnak komolvabb ér vet Aristoteles szerzösége ellen mint az imént
idézettak ; hasonlít kell monılaııuıık azon köııyvszerkezetí
g_ç*aJ@lósá„gokrôl, melyeket Biibl a delosi szövetség végmégszeıwozése és Arísteides politikája tárgyábaıı elöarlottakrıı nézve a szö-

vogben fölfedezhetni ó l . Rülıl nıimlig abból indul ki, hogy Aristotelos tisztáhban, világosabb, jobb logikai reıııllıeu adta Tolna
elö mindezeket: tehát- ez a Bíilıl következtet se -- A1-istotoles
nem írhatta ezt a Keııyou-féle "A8-qwıiuw zolo-:aša.-t. Ez nem szároot tevő érv: ha Hıˇilıl közelebbről foglalkozott volna, A1-istote-les
llolıtıză-jával. maga, is belátlıá.. hogy ilyen fajta szerkezeti. Flöacláaí gyarlósăgok ugancsak bőven fordúlııak elö R Stageirilao

118483 nıüvében is. Hogy 'a bíró zsolclot sziııtêıı a ıleınos :po§:'í1+
árak kategoríái közé sorozza a szöveg, Ez igaz : de hogy olt' idöszakra v.onatkozÕla,g mondaná ezt út szöveg. a melybeıı még nem

vala behozni a bíró zsold: ezt aligha tudná. Rülıl lıeigazolııi."I
Hiihl azért sem hajlandó Aristntelest tartani a szõreg.szerzöjének, mert nem tarja lelıetségesnek. hogy az Ephialtes halálára
következett évek folyamatban merőben tehetség és képzettség
nélküli hadvezérek állottak yolna az atlıeneí hadak él én -tl- kiknek ügyetleıısége folytán.
čiteipmv zıšv roõ ::o).sp.ei.ˇv
mint ezt a Kenyon-féle '.-\3"ı]"ıaČluV ::o}„ıt:sI-1 állít ja. - - minılen
egyes hadjárat két-lıãroın ezer lıarez.osá.nak életébe kerül yolııa
az athenei Eí.llamna.k.8) Szerinte Ai-istoteles ily képtelenséget nem
állíthatott: tehát nem is irhatta a szöveget' Részemről ezt az
okoskodást ismét nem tekinthetem komoly érvelésnek Aristoteles
szerzösége ellen.Etnlékezzünk csak vissza, mi történt valamivelko rábbaııEionnál,Doriskosnál és azután ezen idötájban Ennea Hodoíliá1,Drabeskosná.l' Doriskos ellentizenegyszer vezettek rohamot
-

_

--

az athenei hadvezéı-ek : de az erőd parancsnok .llııslcumes oly hösileg és-egy-»úttal olvügesen véd te az erődít hogy mind a tizenalkalommal visszaverték az athenei hadak rohamãzt. Igen,
*} Aıistot. Polit. VI, Š, II.

ii

EüM, p. 453.
=} Riihl. Rhıeinisclıas Museum, p. 454-.
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iszonyú vereséget szenvedtek az etheneiek még haxezi -aieeõeëgõız

e fénykorában is- 'ezer meg ezer hoplit-a haigyita ott fog át e *piszszaVeﬂı rohan ok alkalmáVal e vár síneZ-ărkeiben. Ennea Hocloinál, Drnbeskosnál a esatavereség ezen iszonyú mérvei ismétläﬂ-

tek • nem kevesebb, mint tízezer atheneit konezoltak föl

8 'th-11í.k.
törzsek marozona harczosaã ezen telepitő h8,djăıratban.*) Vajjon
nem jut-e ez. eszébe Rííhlnek, midőn képtelenségnek monilje a*
Kenyon-féle 'A &`q*JoEíow ﬁolıte Ea állítását' a. 2-3000 heiottrﬂ,
nézve? "Es is welır - ınondja Ršihl - Ennea Hocloi Und
Aegypten haben vele Mensehen gekostet, alleín TVEHII unser
AntNr Reeht lıãﬁnte, se hä„tte` in IO Jahre-n d e Bürgersehnft-E18 801«
Che ziemlich anfgehöıt haben.» E szerint - ınonrljn. Rühl
'ez képtelenség- minthogy pedig Aristoteles nem irhatott ily képtelen s éget, telıádı nem is írhatta ezt :L szöveget.
Igen, de hát ha. Doriskosra., Eíoıım, Drebeskosra emlékszik.
vissza egy kissé ez erdemes köııigsbergí tanár: hát akkor mindjárt nem fog ennyire keptelennelc látszani elötte a Kenyon-féle
'A ı'Šl*'q-Aaíaw sokraEa Szövegének előadása sem; és ha rágondol a..
M:5.*r.onides seregëre, talan még valószínűnek is fog ja tartani,

hogy bizony két-lıároınezer ló o'p]itázııalc az életébe belekerälhetett
egy-egy lıacljaratz még az Epbialtes halálára köve.tkezet.t évek
folyamãban is. Avagy talan nem erő õregemberekböl és sihéfl-.er
ifjııkbõl állott-e a fliaflalmas Myroniıleszeerege Oinophytainál

r erő öregeklıöl és- merő sihederekböl csak azért, -mert a ﬁatal
férﬁak, a középkoríı férfiak és a. meglett korú férﬁak nemzedékenek tagjai a folytonos csatáýrozásban akkor már mai dhem mind ellınllottalt ? Azután. ha 20,000-30,000 kıšztingadozott.. az atiıenei
alóla-mpolgárok s á r a ebben az időtıíjban ı az, ha évenkintﬂ 3000lıoplíta esett volna i8 el a lıaroZtúren; nagyon kemény csapás volt
ngywan az atlıeııei nepre nézve-: (le semmiesetre sem fogta még
azért szükségkép maga után von ni az egész állampolgár~~agıak
tíz év alatti teljes 'tü'kêllete8 megsemmi~ülését ı mert igaz ugyan,

*) Herod. IX, 90: kv v. 100-106.; Thucyﬂ. I, 9S,- IÜÜ.: õšszãâpıqsa-ı
ãu .ipnıﬁeu-zffı zzjz 'IJõ.o.vııﬁ ûaã 1ﬁ'ı*.ı Hpauõv gy.. 1. 2. Harocl. VII, 106, 107.: tó:
šš ŠD âopímıqı ÃÍIG'-ıăiıızäı oüšaçıoi 'xw šöuvăaâqaxv .*ŠEE1.8'F.lı, T:U)J.L?rJ as:p1,w..ııëﬁııııv„

Plut. Cím. 14.; Thucyﬂ. WE; .62.; Sehol. Aesch. de faló. iegııt. öuzpıããı?=ı==!=i* r.. `:. Ă. P8usaij, YIII-, S, 2,; Harnd. vﬂ, 113. HE1. Ö. ıDamlı1:f`aﬁíB.ıi-

1, P* 622.
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hegylû-ezer 9..'0ÜÜ: az -20,000 és 10-szer 3000: az 30,00Ü: de Bühlnek nem lett volna szabad kífeledııi a ezamitáehôl, hogy minden
é b e n újabb meg ıiiahb k'eresztá.ly ııött bele a lıaılkñtelee sorba
és így 3000 hoplita eleete 10 ver át meg nem tehette teljesen
tönkre a metiekekból s tb. is szaporodó athenei allıtmpeigáreăget.
Az nem érv Aríetetelee szerz-ﬁeége ellen. hogy a szöveg Anytest említ, mint a ki elsö ízheıı adott velııa példát a bíróság
tagjainak tömeges megreaztegeteséı-e -- ëísxieoıç Te ãıxacsnﬁpıev
ă1:ë:pelev.*! ı`4 EÍl1 Vergang - monda rí Rülıl
ein \z'oılgııııg.
der 4-Ü Jahre apitter epielte: eellte Aríatot-elea eeleheı-E Zeng gesehrieiıeıı Iıabenl*:ı Valóba.n, nem ertem. mert ütközik meg e fölött ennyire az érdem--e könígsbergi tanár! Hisz Aıızcteet ismer
mint a bírák hírhedt ınegveaztegetíijét Aieelıiııes eehelíastıiia ie,
mondván: Šëšxzﬁau eűu ãıšcpﬂ-eıpsv âtp-fupiıp tea; õız*ı::oE;. "llpča.te
aa- :eü reıeúreıı ırpıíıtec ".~\w.ıre:;. `$!ue;.1.:i*:ıfl~-ı] ăä Tó Éewiﬁsw erre r e )

-

âéxa E:-ıvLo:zlJ.ë~.feu; IJ.:eﬁepv8Ev

ív '::ó}ze:.'3} Isnıertelı ez ki

ie gııııyel-

ták ugyanezt az Aııytest még a ktmııız-diairúk ie. lıahı$,ı° kétes.
va..ijon ugyrıııosok Anytoet. Aııtlıeınion iiıit ,~zılın}'oltıı,-e 5gı.ﬁáôa~.ı
osúfnéwel Tlıooponıpos Irparıulıﬂõeç
ezimít sziıı(ln.tla.lı.iıthfı.ıı,

Arolıíppos pedig 'lzli-Tia: oziıuü politílıfıi lııılıúzfıtıilıa-n ? Ha
Ez tehát ııenı komoly érv, valamiııt az sem, hogy mert elopekei Tlıııkyrliıles müküıleeét, netı'akizá.ita„tá.ısá.t ııenı említ föl :L
szöveg, holott a l*lııta.rolfıoe arietoteleei iclúzetelıen ez az alapekei Tlıukyıliıles nıiııt az :ttlıeııei államfeı-ﬁEı.k egyik leglcitiınñlıhike
ugyııııceek ki van flieeëı-ve: telııít Aríetotelee nem lehet e szöveg
szerzője. Nagyolılı ııyonııit-ıëkkııl hír Hiilıl azon ellenveteee. hogy
(I szöveg H`*ı'íf.'Iesııı=..tc úgy egyénieégével, mint egész politikai
nıüküıléeével ol.y rüviılon, ınnnı'llıEı.tıli ﬂ.ııılı.j„'iılı+„ kelletlenül lıáııik

el, holott a Nikonıaelıi n fiYı'ı.íLlıí »-lıeu köztııılomás szerint olybıí
tüntet föl Aristotelee Perikleet mint a. gapd-~np.eı: mintzkepet. Ez
mindenesetre ﬁgyolomre méltó megjegrzés, valamint az is, hogy
sem a. klerılolıiá.l<ı'ûl. eeın ﬂı lıallıatatlıuı emléliezetü középitkezéeekrül nem ezúll egy szít sem a szöveg, miılön Perikles kor át
tárgyalja., sem egyelıiittﬁl Pedig ez már csakugyan beillett volna
'jó `z\$qf~ıııı:ı„~ı :u}.ı:$š:. Eıl. Kenyun p. 76.
"t Sciınl. Aesclıiıı.

"iı L.

L

BT. Urat. Attic. II, -1-EIFI.

Sclıcıliaat. Platz ápol. Scıcr. p. 830.
'] ':\31'1'ı3:'{u~J :E.-lrraíı. Eıl. Kenyon, p. - . és Rühl, p. «i*F>=i
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-abba a szakaszba is, a hol a nép tűplűlıásătôl, a de mos etetéséről,
helyesebben kiteırtásăzrôl
'rpoqaﬂ *mű õ'ízp.oD - van szí. Hogy
Aristotelee nem hallgatta Volna el sem 8. lıleruchiăkat, sem a
lcözépitkezéseket, midőn Perikles kor át kellett volna ee~~etelni :
ez bizonyos. Kitetszik ez a [lolwtzıá hasontermészetü helyeibül
is. És itt önkéntelenül ismét eszünkbe jut Demetrios Pholereus,
a ki megrótta a Pefrílrles pazarlásaít, a melyeket szerinte a középitkezéseknél elkövetett. ızDemetrius Phalereus, qui Períclem,

--

principenı G1-ıeciae vítuperat, quod tantam pecuniaın in praeelazıa

illa propylaea confecerit etc.ı Mond ja Cicero a «De Ofﬁeiisn
czimzett művének második könyvébenﬁ) Az, a ki ekként gondolkozott a Perikles középitkezéseiı-öl, nagyon természetes, hogy
nem tartott szükségesnek kiteızieszkedni a Perikles középítkezéseire egy alkotmánytörténelmi munka keretében.
Hogy nem
említ a szöveg Arísteiıles azon nagy fontosságú psephismaját, a
mely 477-ben, a plataiai csata után megnyitotta az arclıoni álloınásokai. vagyonfokra való tekintet nélkül az összes állampolgárok 8ză.má.ı'a,") -hogy mondom, nem említ föl a szöveg ezen
pseplıismát, hanem csak azt monda, hogy hat évvel Ephíııltes
leılöfetése után jelöltek az atheneiek elsö ízben az arehoni méltóságra a zeugiták közöl, s hogy e jelölés - zpozpívsoüaı - folytán azután a sors .llıwsílhcídesw e s e t : ez is feltűnő mozzanat :
a. mi szintén könnyebben lehet kiınagyaráznunk, ha Demetriost
tartjuk a szöveg szerzőjének, mint ha Aristotelest: mert míg egy.felõl Plutarclıos az Aristeides. pseplıísmıíjâra vonatkozó adatot
valószinűleg Aristoteles elveszett művéből vette. addig Demetrios
Plıalereusnak nagyon is érdekében állott ellıallgatnia ezen peeplıismát, miután Ö elvi ellensége volt az ily nagymérvű jogkiterjesztésnek, a mint hogy azután epimelet korában el is vette az
állampolgár jogot mindazon atheníektöl, a kiknek kevesebbet
tett ki az értékök 1000 clrachmá.ná.l.°) Rülıl nem jön ugyan a
maga. érvelésében ezen gonclolatra, ámde azt helyesen jegyzimeg, hogy kemény szemrehányıist érclemelhet az oly szerző, a ki

-

'l Cic. De Oüo. H. 1. hl. 8. Plut. Reip. bnna garend. prmc. c;
I) Plııtarch. Arist. 22. : ıoıvüv a'ı-nu Éﬁ! E Q A L E JJ ínin Tai, ãˇıpyf_mıT:; 'fú
'Á-'šnvuíııw í:âv':uw aipsídãzı. Hıl. E. ıﬁııııokratíeı ,czíınű müvam I. k öv. p.
.
.) L. .Dzz„„ı„„ﬁz» 1. i. 11.

`

=
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mint a jelen 'szöveg szerzője is, elmulssztja fölenıılitení az atheııei
H-lliotınmiııcıy történelméről írott munkájában azon korszakalkotó
időpontot, a. melyben megszünt a pentakosiomedimnosok egyedãinılagos kiváltsága az arcboni állomások elfoglalására.
Nem vallhat logikailag következetes itélkezésı-e az az érvelés sem, a melyet Rübl a Kleoplıonról és Tlıeramenesröl mondottakból vel meritlıetııi.') Hisz ıniııö jogczimeu állíthatja Rűhl.
hogy Aristotele nek jobban kellett értesülve lenııie a Kleopiıon
halálának okairól, követelményeiről, mint a mennyire értesűltnek
mondhatja m agát e kérdésben a. Kenyon-féle 'Aﬂ~q-ıaiıuv RDF.:'csíaı
szerzője? Hat das Aristoteles gezsclırieben
kérd egész emplıasissal Hübl - hat das Aristoteles gesclırieben, so haben wir in
Zukunft alle Veranlassıuıg, nicht nur seiııem politisclıen Úrtlıeil

-

a s parteiisclı zu misstrauen, sondem un auch vorzuselıen. Ob er
nicht Tiıatsaelıeıı. d e ibm unbequeın ind, arglistig verkleinert.u *°) Csodálatos, hogy Rülıl csak ettöl az esettöl teszi függővé
e részlıeli ítéletét! Hisz la. nem lıagyta volna ﬁ,.,ﬂyelınen kivül
azon magatartás, melyet Aristoteles szemben a Pytlıagoras tanitványainak tanaival és Platon tanaival még a szelicllelkü,

gyöngérlen itélkezö Barthélemy Saint Hilaire szerint is követ :
úgy bizonyáıa még akkor is tartózkoılólılı kritikai álláspontot
foglalt volna el Aristotelessel szemben. ha Kleoplıoıı lıalá.lá.ılúl e
szöveg máskép nyilatkozik. «Mit (le \vˇertraueıı, (la wir bisher
seinen Berielıten entgegenbraclıteıı, müsste es zıı Ende s i n . D
Teszi hozzá Rühl föııtelılıi szavailıoz. De lııít mért iWlkezü enynﬂe erôsen egy ily zava.ros, 8 amíg is jelentéktelen kérdésben
stoteles csMatknzhatlans
fölött. lıolott sokkal több o k . lett
volna a korholásm. úg* a. Dmkoıı alkoMányhozüa. mint a.
nóxpıraç-ok alkalmából ?
Hogy az arginuseí lıaclvezérek perét is egészen más ﬁlágíWba helyez a szöveg (p. 91) mint akár LysMs, akár Xenophon :
.ez M@ılhaMtl8n: ámde ebböl nem következik még, hogy ez okból sem írhatta Aristoteles a Kenyon-féle 'Ahvaimv zolıreía-t.
De ismét nyomatékos érv, 8 melyet Bühl azon kõriilnuênyböl
meñt, boy a. szöveg szerzője oly hévvel támad ja meg Kleoplıont
rí' Ríilıl u. o. p. -Í-56.
RülıI„ p. 4-57.
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éS KallilerateSt ezért, mert bát e ăemagogok két oboloeıa emelik
vala a theoırikont egy-oboloaı-öl, holott Aıcistoteles idejében már
egy egész drsehınát tesz vala ki a theorikon.*)
Fontos az a ﬁgyelmezteté~ is, melylyel Rühl út ııupia ülésdijainak alkalmából utal a szöveg számbeli adataira. Mıeûozpopeüoı ôé 1:p.ã>1cov 1.ı.äv ô

ötıl.°= sat; gıev čílúvıı.-; šxıûvqaíuıç

ãpaxgrhv,

ti; öS xepíq. êwéex. Ezt olvassuk a legújabban fölfedezett 'Aõfquafcev
ﬁolıteša-nak Kenyon által kiadott sZövegében (p. 154 kv.). Magyacrűl: Egy draehmát kap rak az állampolgárok, vslslıányszor a
közönséges ekklesiai ülésekben megjelennek; ha pedig rész vessnek az ekklesiănak alapvető felségjogot gyakorló - xepid üléeében, kileneset minden egyes ülésért. Vajjon küencs drach..máról van-e itten szó. avagy kilenc obolosrôl csupán, vagyis
11/s drachmáról ?
Oriási a különbözet mindenesetre: mert ha kilenez drachmát kapott volna. üléspéuzfil, vagyis napi dijúl minden egyes
atlıenei állampolgár valahányszor csak ıwpía-t tartottak Athenében: hisz ez egyetértelmü lett volna az állampénztár közpénzeinek őrjöngő szétlıarácsolásával. Kileııcz draehmáért egy közepes minőségű üszöt vásárolhatott volna magának minden egyes

xupía ülés után minden egyes atlıeııei állampolgár. És még sem
mondhatja. rá. e lıiradásra föltétlenül a. kritika., hogy ez erő képtelenség; hogy ilyesmi meg sem is történhetett Athenébeıı.
329 és 39.75 közt történhetett volna. csak ez meg, a mely évek
folyamában e szöveg keletkezett -- ha. ugyan csakugyan megtörtént. Igen de hát merőben képtelenség-e, a mi itt állittatik ?
Ly lırıırgos kitűnő pénzügyi politikája 11200 talentoura eMelte
volt már ekkor ismét az atlıenei állam évi jövedelmet; más
felől, hogy ıcıuily nagy volt ezidétt a szegénység az atheuei
társadalom alsó, sőt középrétegeiben. mutat ja azon bevégZett
tény, hogy pár évvel késöbb, 322-ben, midőn A-ııtipatros 2000
drachma tőke-értékhez kötötte az állsmpolgársãgot, illetőleg a
politikai jog ok gyskorolhatását az athenei állambáıı, csak 9000
athenei vált be ez alapon -- E2000 drachma tökeértékkel, vagy
ennél nagyobb vagyoNnál .-ă.lla.ııııpolgárúl: 21,000 állampolgár,
más ok szerint pedig 12,000 állampolgár kénytelen volt AtlıenéEühı, p.
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"b öl Tlırakiıiba kivãndorolni. Nem lehetetlen tehát, hogy a népszerűséget hajhászó clemagogok 39.9-3E22 közt csakugyan keresztíilvilıettek egy oly indítváııyt, mely 9 (lnıchmára emelte a *xupla
után járó napidijat, hogy segítsenek a lıadjáratok folyamatban
nagyon elezegényedett tömegeıı. Kenyon (p. 155ı olıoloet akar
nem draclımãt a ukilem~z» - êwáa - alatt érteııi : de éppenséggel nem tud ja. lıeigazolni e feltevés, süt még csak meg sem
kisérli azt komolyan.
Legyen lıárlıogy : akár 9 draelımáxól. akár 'D nlıolosröl, va;;,vyie
1 *ín drachmáról legyen is itt a. szó, Aı-ístoteles nem említ elılıöz
hasonló napidíjakat az šxxlcqcia-t látogató á.llu.ınpolgă.ı'olc ezámára sehol a. maga. llolwcıxi-júbaıı. pedig azt mıiı' essıkııgyaıı
nem lehet föltenni, hogy ha lett volna tuılomászı. Arístntelesııel:
-erröl, ııe említette volna föl ezt a Ilolırıxá-lıan. Másfelől az is
azembeszökö, hogy a lienyoıı-féle '.*\Ü'°qVClÍw'/ 1:o1.ı:sla szeılzöje a.

~1» I -dik fejezetben csak azon 3 obolost említ föl, a melyre az ekkleﬁizıstilinnt Agyıwhios emelte volt. Ámde Agyrrlıios Išr. e. 378 körül viıúgzott, itt pedig a 32!)-325, illetőleg J`29- 392 közti idösza-król van szó. Nem lelıetetleıı tehát. hogy mégis csakugyaıı
'I' drachmát kell érte f i a szövegben. H. mely roppaııt napidíj azonlıau csakis szerfölött rövid ideig ma.radlıatott érvéııylıeıı.
Nem bizonyít Aristoteles szerzösége ellen a-z. a mi Riilıl a
.lugistázkra vonatkozó lıelvhöl akar kiokoskodııi ı n. szöveghe interpfılatió csúszlıatott l e szintúgy. mint a Lexikon rlıetoricuınlıa.
(p. 676) és amúgy is nagyon lıoıı.\'odalnııı,:-a, sokkal boııyodalınasabb ezen egész érvelgetése Rülılııeli. semhogy bárki is meggyözhetııe.
Igen fontos azonl.ıaı'ı az, ıı. mire lliılıl a. lıoldévre és :L nap~évı`e voııatkozólag ﬁgyelmezteti út lcılitikã.t : m i ﬁskip-qv 76=ı° ä';oDGW

:öv ë~.ıwt.u~ı:6~.ı monda a szöveg, ott lıol ıı. lııytııııeiák megtartıi-

ﬁáııak idejéröl lıeszél.') «A hold jáılá.sa szerint szıímitiák az
évetıı - azaz hıılıiıñwl lıaszııálnak. Igen de hát mi szüksége volt
a szerzőnek ezen ınegjegyzésre: la. meggondoljıık. hogy alıoldév
-szerinti számítás volt akkor még mindig szokáslıaıı majdııem az
egész görög világban Í* Csak akkor lett volna, értelme az ily megjegirzésnek, ha- a Metoıı-féle ııapévi idöszáınitıís már erő vett
I

:|:

1 '.\8ı2-ızüzw ::zI~.r:aE:. Ed. Keuyon, p. 110. kv.

56
56
volna a holdévín ~a tényleges
ez azonban. aligha.
történt meg. legalább nem a pwıf,-ız. nézve. Ezt a megjegyzés
tehát caak oly szerző tehette, a ki közelebbről ismerte az
tiek napévét és azon intézményeket, a melyek ezen ıegypti napëvnek görög földre átûltetése következtében itt-ott az előrehaladottabb görög államok egynémelyikében keletkeztek. Helyesen
monda e tekintetben Bülıl :1) cAl8o k a n dieser Satz nicht von
Aristoteles herrülıreıı; er kan nur von Jemandem gesehríeben
sein, der in einem Iande oder zu einer Zeit lebte, wo ein freies
Sonnenjahr gebränehlieh wan!

Tisztelt akadémia !
Hosszadalmasan foglalkoztam azon kifogáaokkal a melyeket
emelt Aristoteles szerzőség ellen: ámde azt hiszem, megérdemelte a fáradságot. miutáarı lfühl königsbergi egyetemi rendes tanár előkelő állást foglal el a történelmi kritikát gyakorló
reálplıilologiai tııdományossagban. Ha tehát egy ily jelentékeny
szakember oly határozottan száll síkra Aristoteles szerzöaége ellen: akkor lehetetlen tüzetesbben nem foglalkoznıuık az Ö érveivel. Ezen érvek
mint kimutattam
nem meggyőzök mínden ponton, - különösen nem meggyőzök ott, hol az irály,
az előadás, a szerkezet állítólagos gyarlóságaibõl akar ja kiokoskodni azt, hogy nem irlıatta Aristoteles ezt a szöveget.
Rendkívül magasztalják ugyan Aristoteles irályát nem csak
(„icero, az ki azt monda felőle, hogy ııﬂunıeıı oratíoııis (mreıım.fundensı és ékesszólásănak hihetetlen erejét ea kellemét emlegeti,*)
de Dionysios Halikarnassosból 'D szintén. Ámde helyesen jegyzi
meg Oneken,*) hogy ez a dicséret éppen nem vonatkozhatik Aris-

-

-

1) Rühl, p. -1-62.
2) Cic. Acad. H, 1l9; Top. l. diceııdi increılibili quadsm cum
copin tum atiam sımvitate. Hsl. e. De orat I, 49.: Aıristotales eloqıınnıı
et in dicendo suavis atqııe oruams. Hsl. e. De invcnt. II, 2, Brut. 31. ;
.Ad Attic. II, ep. 1. De ﬁnib. I. 5, 14.
*'ı Dionys. Eılicırn. Thucyd. jııd. ii-. De verb. cop. Qt.: Toúuıı-ı
t&? ëtšçouç Eägıãi-ı i:*1ãx,=*0`» šg.s:'oov ıspãıız-nu; Tobg lôyouç. Dó cena. vet.
acriptf 1-.: özwótızta; zá Ti; cıaızvsíaç mi :oi ízõíııg.
`
^) Oneken, Staatslehıne de Aıisloteles. I. p- 41.: .Auf unséı-en,

A1-ishoteles paasen ăiese LnlısprñChe nıın Und nirumer, Und auf dia
ethisçlıen Und politischeu Sehrifhen ím allerw=enigıpızm.»
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totaíes azon müveíre, ﬂı melyek korıınkra szállottak; legfölebb az
Ó' ësluessett (I~íılıloq;lelıiı-ez vonııtknzlıatik, a. melyeknek azonosaágát
.Bemrays és Hcit:*) annyi elmeéllel és szakavatottsıiggal igyekeztek megvﬂăgítani. Bon.íû2,'1 Aristoteles müveiııek ezen érdemdús. elfogulatlan phílologiaí búvára. színtáıı megrovólııpç Tıyílatkozik a Btageiríta ránk szállutt iroılalıni ha.g.yatékáıııı.k irályıiról.
MAD zahlreíchen Stellen dór aılístı:ıtelísclıeıı Sclıı-íften is es
schwer, d e riclıtíge Inteıpıınctioıı zıı setzeıı, oder. w as classellıe
i s , dió gta-mmatíselıe Satzfiigııııg siclıeı' zıı erkoıııwıı. - Dór
Gmnd hievon liegt einuıwsíts iıı dór Sıwlıe sí-lbst. Dió sı!ítls:'í>:ı-ı'ıyvıvíss ııivfı! :H 1-lﬁhııı.ı'ırıh* Mıı,niE~1` dús .*!ı1'ist{ıt(*lıes. in Eiııem
lıegrünclenrleıı oıler lıedíııgeııılen Satz zıı dEıı Hıııılıtglivılf-ı°ıı les
Beweisgıınges Eı'lä.:ıterııılıgen oder Lıııteıızıëuı-ılııetc lšvgı'iiııılıırıgıan
hínzııfügerı. mııclıt es lıiiııﬁg z weifcllınft, Wu duıııı tlff t' Naclı sııtz
hegiııne, oder oh vielleicht ülıuı' dió-= zastrenenıle Aıısılelıııuııg

-

Vurclersatzes d e grzımmatisclıe Forın, iıı wolchı.=ı° ír lıegıııı
n e , Und somít dús Eılfoı-rleılrıíss, ilın dıırch ciııvıı Nıuslısııtz nhzııEehliessen, gıııız in Veıgesseıılwit geratheıı se. l1'*i Így ítéli meg
Bonita Aristoteleﬂ írúlyát. Boııitz, ll kín ok a tekínté-ly'út ııgyııııcsak ápolgat.iák és méltáıı ló ı`pá.l1)lıilolıiıgíıL oı~t-lıoılnx tı=í.boı'ddeI-1

baıı is !
Mindezt tízet-oıshen is ﬁ.téılı*zziik. ha ﬁg}'elııııEs(-ıı végig tanıılmányfızzuk Aristnteles ﬂolaınxá-.iÉt. Nﬂgyoıı téved liíilıl, :nidűn ııdılıúl a ıııegdölıbı-ııtíi fültevıˇwdıíil indul ki. ıııiııtlın. Aı`iEt-Dtelen vnhımi kiınagasló ıníııtaliépét ıı8'1ı.itıi.ııá. úgy ﬂı ııyelvezetnek,
mint a EzeılkuzetnE-lc és Elönddszi tülcélynelı :L nıııgıı. füıımaradt
politikai ıuíiveilıeıi: pedig ha. azemi'ıgyı'o vette volna Rülıl úgy
.

*`=} Beruays Diıllııgu '.íf'3. és 1.ı. i-F-'Fı-IM. Oııckeıı I. l-'ı.- Heitz.
IT!!-!$'I. iılézve Llucken ılltııfl is ıı. o.
*1=**l lioııitz. Aılistot(:lisı:lıe Htııılieıı II. [Sit-zııtıgsbeı'ichte der Wiener
Akaıluıııie der Wisseıısclııı-flen. Plıil. lıiıatnr. Clıwse 1811.i, Bıl. -1-1. p. 3?9.)
Oncken szintén idéz limıitz ezeıı eııılékezutre mélıó kritikai megjegyzéEét fõnıııemlítetM nagy ııııınkñ.júlırı.ıı. {.Sta.al;slelıı'e de Aristoteles. I. p. 513.)
Valóban csak csuılıilkozlııılui, hogy ııııpj:ı.iııkbıı.n még ıuıuyi philolug
rajong Aristutelas irályáért! Túl-múﬂzuteaeu ezen rajııngûa legújabban caııkis
azon alkalomból tört ki. mert ﬂı Keuyoıı-féle 'AE-qvıízw zulırzíı odıı.

-

karült 8. könyvpiaczm.. Rühl épp ellenkező indokból vél tâmaszkodlıatu i
Aristntzales írâlyânak állitólag ıııesturi voltára.. Dó hogy ü i téved, az

bizonyos.

.
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a nyelvezetnek, mint a szeı-kezetnek, az irálynak úgy mint as.
elöaúásnak azokat a nagyon is saenıbeszökö fogyatkozásait, e m8~
lyek AristoteleS ﬂolturzsá-ját, az ăillamfornnak tanú, föleg pedig
az ăpıoroxparía-ra és az b3.ı1ap)(Ea-ra vonatkozó fejtegetéseit anynyira eltorzítják: bizonyára nem jutlıatott volna eszébe Biihlnek
a Kenyoıı-féle szöveg nyelvezetének. szerkezetének gyarlósagaiból Ariatoteles szerzösége ellen érvel fi. Szintén nem meggyözök
e Bühl érvei, a mennyiben a szöveg által hiú-üladott események
hitelességét vél megtámadhatní. Aristoteleesel, a Iloltıuıtol szerzõ-

jével szemben, a, kí a iırnáç-t teszi lıarnıadik vagyonfoki oeZtalylyáes e ki mit sem tud a ırpóapııoç-ok intézményéröl, - mondom
Arístotelessel szemben az ily érvelé nek csak akkor lehet re értelme, ha Híihl egyúttal azt ie kimutatta volna, hogy Aristotelesnél jobb, tüzete:-sebb, szabatosabiı ertesiilést már senki nem ie
szerezlıetett volna magának az atlıenei alkotınánytörténelem oly
időbeli ınozzanatai felől sem, n melyeket Ari toteles mint szemtanu saját maga. meg sem fıgyellıetett, S a melyek felül tüzetes
érteeülést, hiteles alakban, maga Aristoteles is csak azon esetben
ezerezlıetett volna meg magának, ha Ö a makedonbarat, Nagy
Sándor volt novelöje, egyszerű pıácwsoc, tehát még csak nem is
állompolgáı- Atlıeuében, egész nyugodt känyelemmel tanúlnıáf
nyozlıatta volna. végig s régiblı keletű athenei ıi.lla,1nokıná.nyokat
s

E

is az annyira féltélıenyen őrzött Metroonban. Hogy azonban ez
nlegtörténlıetett, ezt Bühl épp oly kevéssé mutatta ki, mint s o k ,
kik lıatá1'osotta.n Aristotelest vallják 8. Kenyon»t'élo 'Aı"hqvaEu.w

ırokırsíoc szerzöjének. Mindezek dsozára nyomatélıos érveket
hozott föl Biíhl Arietotolee szersösëge ellen, sőt megiııgatta még
n o n híedelmet is, mely szerint aPlutarcho8 által használt és Aristotelesnek tulajdonított 'Aı*}'qvaEuıv ırolıraia csakugvan azonos
kiadásá1enne azon °Aı*)-qvaíuw ırolwre ﬁa-val, nıelvı Mr. Kenvon
ı
lmıı pár hét elött már második kiadásban jelenvén meg, mint
*En-laıneljz sensationális esemény foglelkoztatia Coimhrútól Oäes-

sfiig és Upsalától Palermôíg a tudós világot E
Az eredmény tehát oda megy ki, hogy ma már hasonlitlıatlanúl nyomatékosabb ok ok szóllnazl-1 Arístotelss szerzösége ellen,
mint a minökkel az Aristoteles-legenda föltétlen híve Aristotelea
szerzöeégét annyi nemes lıéwel, a öt R. rajoıugással határos lelkesedés ékesszöüúsával tftmogatııi bírják.
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rí:

IsZik .un"ˇdMk~ bajnokok, hogy midőn 'ezt cselekszik;
eeelıieazonkegyel-et adóját ríják le, a melylyel Aristoteles emlékezetének te.ztolzik ez utókor !
TéVeclnek.
-Aristoteles k~~teégbevonlıatlan lıitele~~eégü művei sokkal na-

gyobb szolgálatot tettek az emberiségnek, semhogy az elfogulatlah kegyelet méltán meg ne ütközhetnék, midőn azt tapasztalja..
hogy különben nagy érrlemü plıílologok Szemet lıuııynak a kritika legelemibh követelményei elött és készek h adat izenni a legjobb hiteleeségíí forráeaink tenııságtëtelének is, eeeklıogv erőszakos okoekodáseikkezl az õ kedvenc fült.evésökııelı a valószínűség
némi látszatát rövid dőre megszerezheesek.
Valóban nem tesznek ez által szolgálatot sem a tııılomftnzrnak, sem a lıellen szellemvilág emlékezetének. Ez utóbbi ezt
követel, hogy fölismeıziiik azon értelmi munka jelentőségét, melyet a helle nép ﬁai, bá.ı-kik voltak is ök, úgy kuı'tá.rsa.ik, mint
az utókor számára végeztek: amaz, a tudomáııy érdeke pedig
arra. int, how ne akarjunk erőszakot ejteni az emberi szellem
fejlődésének történelméu, még akkor sem, ha. egy világtörténelmileg nagy névnek emellıetnük is ez által n.fenyét, de beigazellıatatlan Íogczimeıı.
Legyen azonban bárhogy, szármnzzék a Keuyon által kiadott 'Azhvaimv nolıre Ea akár Demetrios Phalereustöl, kár bárki
mástól Aristotelee vagy Tlıeophrastos tanítványai közöl : e szaktudomány művelöinek föladatıt szemben az elöttiinlı fekvő szöveggel nyit és félreiemerhetlen. Foglalkozzunk e szöveggel
és anırııık tartalmával mentüi behntöbban ~és. a mi a. legfõbb, méltaseuk azt úg rêszleteilıen Mnt egészében oly kritikai
áttanﬂmányozüra, hogy általa. a tudomány érdekelt
8i, e
ezek közt az ﬂlamtudomáııy ie az abban feglﬂt adatkészlet
Mnewihez képest ne csak meelı anüailng garapodjék, de elméleti tanúlságaiban i~ megWmékenyülheeeen.
í*ıı

Máı-cziusi értekezé~~emben tüzeteshen csak a papyros. tartalmának első felé, a korábbi alkotmıínytörtéııelmi korszakokra
vonatkozó mısızzanatokat mutattaıU he; de már akkor voltam
bátor kilátásba helyëzni, hogy be fogmıi mutat fi a t, Akadémiá-
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nak a második észt is, s. mely az atheneí ãllanıııszervezetsteeseteli azEukleides arehonsága alatt helyreállított demokmtis alkotmányjogának alapján - körülbelül a. Kr. e. 325-ig, ~öt valószínüleg tán egész az Antipstros-féle katastropháig, E melyek idöõ
pont ja 322-re esik, de mindenesetre már a 329-en innen -eső.
valamely időpontig, mintán ezen évnek az arehonja a.. szövegben
már jelezve van.
Legyen szabad már most, a t. Akadémia kegyes engedélmével, fõlhinom a szaktudõsok ﬁgyelmét a mııisodik résznek
legalább egynémely fontosabb szakaszán., hvwisy ezután alka.
lomadtán a még lıátıralevökre nézve is beválthassan majd,
csak a t. Akadémia kegyes engedelmével, tiszteletteljes ígéretemet.
A papyros tartalmának második réce a Kenyon fõlosztása'
szerint a 4-2-ik fejezettel kezdődik.
„ A jelenleg érvényben levő államrendı *) _. így kezd a.
na. következőket foglalja magában. Észt a politikai
szöveg
jog ok gyakorlasá.l>an - zrolaceíac - csak azok vehetnek, a kiknek
már mind atyjok, mind anyjok bír (athenei) állampolgár
joggal
äorıíw.
Beiı-atnak a közsegenkénti állampolgárok -

_

-

-

-

ól-qaórız;
névjegyzék be az atlıeneiek akkor, midőn tizennyolczadik életévüket betöltötték. A beíıatás alkalmával az illető
kõzségbeli állampolgárok eskü alatt lıatároznak
ôıwjnppíﬁov-

-

-

ra:
fölöttõk, hogy vajon elérték-e már azt az életkor, melyet a. törvény megszalı? Ha nem, akkor visszautaeittatnak a.

-

-

kiskorúak korosztályába
í)„ıxla'J.
Azután megállapitják,
hogy az illető szabaılember-e
šlsóâapou --? Ha 8ı kõzségbelí
állampolgárok gyülése azt monda ki, hogy az illető nem született szabaılembernek: akkor az illető netán sérelmével az
esküdtbirósághoz
önıao1.lﬁpıo~ı
folyamodhatik, a mely esetben azután a. községbeli állampolgárok gyüléee
5nn6rat öt
közvárllót - ıırq-fópouç - választ a saját kebeléböl a vád
föntartására. Ha az esküdtbíıñóság hozaNdott ítéletében azt

-

--

-

-

-

monda ki, hogy az illető csakugyan nem született szabadember-

.D

z:z | A szövegben ez a kifejezés . âﬂ: i vív ıı:ű~:::;aı; fišç ﬁulızašg; -~
.
mely kifejezés csak megaıűaiti a Peíkíštrıtidýk utıılnııăvnl ím első rász-

'bın

ıaršuırnııuç -kifejezés jelentményéıñl monãott nőzaûeınnıefﬂ
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Nek: akkor az állam az illető ıabazolgıiúl ada el. Ha azonban
az 'elleııkezöt monda. ki az eaküdtbiröság: úgy ez esetben az
'illető tartoznak beiratní a községbeli állampolgárok e névjegy-zékbe. Ezután az államtanács - lšoolvﬁ - tart föliihizsgálatot -- õozıpáﬁsı - és ha úgy talál ja, hogy tizenııyolcz évesnél
ﬁatalabbak lettek a. névjegyzékbe fölvéfre: ez esetben az államtanács ınegbiıeágolja azon közegeket, kik az ily töı-véııyellenes
beiı'ă.1-ıt elkövették. Mílıelyt
y a f0lul1„liz8gála.t
z
äoxL;ı.zoíl~úıo:~.~ megtörtént, IL 18-dik évöket betöltött és beirt ífjaknak, kik ettöl
fogva ephebosoknak - ëK=zB°= - ıwveztetııek. atzlziai Iılıyléıılieııt
egybegyülnek és eskü alatt baron jelöltet Tá.lEı.sztaııa.k a plıyléhez tartozó. legalább -zl-Ü éves államlıolgarolc közül. még pedig
ı

-

.ı

olyakat,') a kiket a legderekabbakııak és. az ifjúság goıı[lıızı'iaaı'n
iea legalkalmasalıbakııak tartanak; - š1:Lt1göewc0i1o'ı; - ııınııılja
a szöveg és nem šzıstxzotdtouç - a souveraíııe nepgvíilea -5ﬂ1ıoç *")
azutáıı e l`ıá.rom jelölt közül kézfölemelıissel zztpotovaí
minden egyes plıyle ı'éHzeröl egy sollılıı'oııistá.t.
vagyis fegyelınezöt
omfppovtoríı-4 - és a többi :Ltlıeııei államvalıEı.8zt az
polgárok közöl egy fögoudnolzot
ã1::IJ.s}.-rIv
összes eplıebok számára, tekintet nélkül arra, lıogy melyik
plıylélıez tartoznak. Ezen tisztviselők azzal kezdik ınliköılesíiket, hogy elsőben iz elvezetik az ephebokatz az egyes lıazııí szentélyekhez és azután levonúlnak 11 1'eiı'ııicusbe; ınıı.jcl meg ürségi szolgalatba osztatııak be, egy 1'éHze Muıı}'clıiallıan. a másik
rész pedig a tengerpartlıoz.. Yalaazt meg ezeıı föliil ıı. fi*-fiIı.0:.

-

_

-

-

már t. i. az ëzzl.'q:ıE=rı-ban kézföleıneléseel

-

zaıpo:o~ıeE- az

ephebok szã.nıá.ı°a két torııatanitót -- zaıöorpíﬁaq,

- továbbá

tan-itökat, a kik öket arra tanítják, hogyan kell a ııelıéz fegy*') Azaz, olyat. is válnsztiıat-ııak a plıylálıez tn„ı'tozók közöl. E kinek
nincsen ﬁa az aplıebok közt. ıı. mi a véglıől történhetett, Dehogy az atyai
szeretet igıızsűgjıulaııűl elnézñvıă tegye ezen küzegeket ıı saját eplıebosi
ñlloınânyban szolgáló ﬂııik irñ.uyû.lıa.ıı. avagy igazsăgtalanúl tűluzigorűvă.,
fondnrkoclóvá. a más ok ephebnsi úllnmiuybun azıılgúló ﬁııinak ı'ovú.să.ra.
3. szöveg nem használ O részben ñălreisıııerlıetlauűl tiszta, világos kifqiaııásakat. Moılartı ıillnmjogi szerzü vagy alkotmıínytürtéuetíró bizonyára
köriılınényeaebbun igyekezet volna az ügyben a követelményeket- kidoınborítnai.
**) A ëﬁ;ıo; alatt nem érialıetııi itt a községet. a mint ez az összeﬂiggëabül íz 1-ıiclcrül.
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verve] bán ni, hogyan kell a nyﬂat meg a hsjitõdárdát kezel fi

és a. katapeltázkat kilöni. Adnak pedig zsoldot és ugyan élelMezési kõltségre a. sophroınistăknak naponként egy draıohmât, Minden egyes soplıronistánek külön-külön, az ephebosoknak pedig
négy-nësy obolost naponkintz mind ez összegeket a. phyle
sopbronistája veszi kézhez az illető pbyle eplıebosainak szá.mára; Ö. a phyle sophtonistája teszi az illető phyle ephebosai
-számára az összes bevásárlásukat: mert hát az ephebosok phylénként közösen étkeznek - cusoıroõoı, - valaminthogy a
soplıronista fedez az ephebosok minden egyéb költségeit is
azon összegből. mely, mint említettük, az Ö kezéhez ﬁzettetik. Így telik el az ephebosok életében az első esztendő.
A második ében ekklesia tartatik a színházban, a mely
alkalommal az eplıebok bemutatják taktikai gyakorlataikat és
ezután megkapván a pajzsot és a lánılzsát az államtól, őrjárati
szolgálatra vonUlnak ki a. vidékre, ez öı-házakban le vén mint
kaszárnyákba betelepıtve. Ezen két évi öı-járati szolgálat alatt
egyenrnlıát
zkaqıú: - viselnek és ezen két év alatt semmiféle állami telıerviselésre nem köteleztetnek; sem be nem perellıetök, sem per nem indithatnak, kivéve azon eseteket, ha öröklési ügyekben van eligazítaui valójuk, vagy valamely Ági örökséget nyerő lánynak ellátăsáról van szó, vagy pedig ha valamely
eplıebosımpapi tiszt száll nemzetség jogezimen. E két év lefolyta
után belépnek a. többi állampolgárok sorba. ı
Kétség kivül nem egy ú j adatot tarteılnnaz az állampolgár
névjegyzékbe való fölvétel alkeılmıiból is az ephebok kiképzése
körül követett eljárásnak ezen eesetelése. Sem Karl Friedrich
Hemıasıın és Schömann, sem Gilbert nem birhatták e két kérdést ily részletesen megfejteni ; másfelől kiderül a szöveg elöadásábõl az is. hogy nem egészen helyes irányban tapogatózott
Lorenz von Stein sem, midőn a maga. elméletét - a most napfényre került adatokra természetesen nem támaszkodhatván
még
a korábbiakbôl fölállitani megkisérlette. Nevezetes az
állampolgár telıervíseléstöl és egyéb tisztek betöltésétöl való mentesség, melyet az ephebok az örjărati két év folyamában élveznek: de még sokkal nevezetesebb, hogy az előttünk fekvő szövegből minden félreértést teljesen kizáró világossággal kiderül
az is, a mi részemről mára ıDemokratieı czímü muNkám első

--

_

6633
ötetében ăllitottaın, hogy t. i. Athenében az állam, migosak a
demokı-atíai á.llan1forma fönaillott, valamint az ezt megelőző
időkben is-, osakis a testi nevolésröl, testi iigvességok kikép«zé~
sérül gondoSkodott, és hogy szellemi tanfolyamokrél és ennek
folytán egy vagy más alakban műveltségi minösítvéııyek beigazolásarõl szó sem lehetett, még o Kt. e. 4-ik század végével
sem Atheııében. Som az ăvánpıoiç-nél, sem a. 3oz.Ep.r:oEsı~ııă.l nem
vizsgálták az illető állami küzegeli, hogy vajon sz eplıelıiálıa
belépő athenei ifjú tud-e irni-lolvasni. ismeri-e az e,-tlıenei allaın
törvéııyeit? Vagy hogy' ismeri-e az atlıenei ıillanı és a tobbi allamok harlerejének, állami lıaztartélsáııak akáı' csak legfõbb mozzanatait is, ﬂı mint pedig Ezt Sokrates ugyancsak megkívánt-a
volna Xenopiıonnál ınindazoktól, kik politikai jog ok gyaliorláSára, öt a népııralom értelmében bannely magas állami hivatai betöltésére is különlıen képesitve érezhették maguliat, ıı.

mint ezt Xenoplıonnál a Glankoıı silıeıler példája is ımıtaija?
Mindezen követolnıények kielégitésérül szú sem fordiılt elö sem
.az dváıoıç-nél, sem a öoxqıaoia-ııál az Aristoteles-féle papyros
szövegének híradáısa szerint ; ugyan ez oklıOl szemben e hiradassal elesik mjndama lıypöthesis, melyet a szellemi képesítvényekröl Oneken és masek az athenei demokıatia nagyolıb
diesögére oly ezellemeaen kieszeltek volt. Föltünik végre is
hiıaıláslıaıı még. az is, hogy 4- nbnlos jutott az ephebosoknak
mintegy napídijııl, beleértve a közös étkezés -- syssitia - külteégeinek fedezését is. Ez, tekintve az atlıeuei élet a'.rszıı.b8sat.
meglehetősen magas összeg vet. Ámde erröl nıaid alabb fog ok
szöllani. kapcsolatban a tisztviselők ılijainak, valamiııt sz ézzl-q
aıaatızév fölemelt összegének kérdésével.
A ephebosokrčıl szóló vázlat tán a. szöveg a hivatalokra
tér út. La rendes közigazgatás - é-fzúzlaıev öıeEz'qo'r.v - összes
hivatali állomásait sellslıúzı'í.s útján töltik he, kivéve sz követkeTaniea rırpztımwuíw,
az
zőket: u. m. a hadi péııztámnok
íšınnepélvekre szánt pénzek pénztarncıka
Suti fzãw ösmpızúı-4 állomáés a kutak genclnoka -~ uíw zp-qvıíw äaıaekqıaö
-sait. Ez iıtöhbiakat kézfölemeléssel választják, s egyik Panathenáítöl a másik Panathenáig maradnak hivatalban. Ügyaıı.ezen m ódon, t. i. kézföleıneléssel, választják a hadsereg összes

-

-

tzisztjeít ÍEl,u

-
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4
AZ ötszăzaa ãıllanıtanees tagjait -sorahûzas útján hely ik
be, még pedig akkênt, hogy minden egyes phyléı-e ötven tag
jusson. Az ügyeket
egy-egy plıyle vezet, még pedig azon
sorrend szerint, melyet a eoıelıúzás állapít mag. Az első- négy
36, a többi hat 35 napon át. miután az atheneí év holdév nem aeltﬁvtpı -pimp :lI1eoEn~.ı :öv švıau-:óv

-

vagyis 354 napból áll,

Állami költeegen ebéılelnek a tlıolosban az eeetröl-esetre ügyvezető plıyle (tanácsbeli) tagjai, a. kik prytanoknak neveztetnek ;
ök iıitfják össze úgy az államtanács teljes üléseit, mint az ekklesíút: és ugıı-ıı az államtanács naponként, kivéve az ünnepeket, az ekklesia pedig legalabb négyszer tart ülést egy-egy prytaııeia alatt. Hogy mely tárgyak kerüljenek az államtanács elé.
és hogy melyik napon mely tá.ı°gyak?-valamint azt is, hogy
mely tárgyak nem veendök fül tă„rgyalá.sı-u (vagy mint mi mouclanúk, a uapiı°enclıle}, ök, a pı'ytnnok állapítják meg előzetesen - Trpoqfpiﬂpooeı. - Színtigy állapıtják meg már előzetesen
az ekkleeia üiéeeinek napiremijét is, különösen az úgynevezett
felsegjogot gyakorló
1t'.ıpie.
ekklesiúnak a. napireııdjét is.
Ezen :copin-nak nevezett ekklesíának illetékességi körbe tartozik: szavazússııl dönteni a fölött, hogy vajon a. tisztviselők köz-

-

--

-

nıegelégedésre töltik-e be lıivatalaikati'
Tâız; ë=pxë== Šınzsıporoveiv si õoxoûur. 'K.eE?.űı: ãipzer.~ı.*) Ugyancsak a xupia-nak nevezett
ekklesia illetékességi körébe tartoznak minclazoıı tárgyak, melyek
n- galınakészletekre és az ország lıiztoılı8úgá.ı'a vonatkoznak. Ügyan

-

-

és az államra
ide tartoznak a politikai vádak
eisa-ﬁakía
visszaeső birtokokrsı. vonatkozó ügyek, továbbá., az örökségi
ügyekben az archonhoz intézett beadványok, űgyaziııtén a Ági
örökséget nyerő lanyok ügyei, hogy mindenki azonnal értesülve
lehessen. mihelyt valamely vagyon gazdátlarıná. válik. A hatodik
prytaneiıı. folyamálıan kerül
a föntebbieken kivül - az
el-ıkleeia elé azon kérdé~ is, vajon forog-E fönn -R szükség
annak, hogy valamely állampolgár ostrakiemus alá vetteseék ?
Szintigy ezen prytaneia folyaınaban kerülnek az ekklesia elé a

-

*I A politikai felelősség elvének ismeretes antik alakban való megtestesítč-se, a melyből azonban csak nagyon átszűrűdve és így is csak kerülő
utakon szivárgott út az olasz kõztárseságokba ez alapesznıe, hogy innét
azután részint; Arazgoniáben, részint Angliában nzıăs nlekben Nyer jen
újra éltet.
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eykopha.u1=ăklrıak prıejudieialis értelemben eldöntendő ügyei zpeflokei, - legyenek ezen 8ykoplıanták akár állampolgárok,
akár csak metoikokz de csakis 3-3-nak az ügye kerülhet ekkor
napirendre mindkét kategoriából. Ügyancsak ekkor -- a hatoyt
kerüllıetııek ııapirendıe azok íšıgyei
dik prytaııeia
folya.má.ban
is. a. kik megszeﬂtêk azon igéretöket, melyet az âllmnııak t-ettek
(vagyis az állammal szemben elvállalt kötelezettségökııek eleget
nem tettekm

-

ıA második ekklesiai gyűlés elé a. folyıımuılványok (kérveııvek) tartoznak • ezen gyüléstől szabaıl lıárkiııek is kérelıııezni,
voııatkozzek az ö kérelme akár magá.ııügyı'e. akár pedig közügyre. Joga van ekkor a kérvényezöııek a ıııagzı kúwéııyét a
gyűlés elött inılokolni is. ıı
KA másik két ;.5-'ülés ııapirendjet azután (egy-élı ügyek képezik, csakhogy a töı-véııyek azt reııdelik - xaksúouTv, oi vógıoı. hogy lıáronı tárgynak az isteni tiszteletre, hıíronııızık állami belüg.s`ekre.* ) lıáromııak pedig lıirııöki vagy követség jeleııtésekre
kell voııatkozııiu. Néha az ekklesia oly tárgy fölött is vitzıtkozík
és dönt, a mely fölött nem történt meg az előzetes kérdés föltevése - ::poze:pcrcow:a. - A lıirnökök és követek elöször is a
prytauokuak tartoznak bemutatni magukat; sziııtigy a futóárok
a sürgönyöket ll prytanoknak tartoznak kézbesiteııi. ıı
«A prytaııok közöl sorslııizás útján egy az elnöki széket
êıznıárqç
foglalja. el. Ezen elnök tartozik teljes lıuszoıınégy
órán át. éjjel-nappal az elnöki szekben nıaraıluí. sem tovább
mint lıuszonnégjv óráig, sem pedig egysze-rnél többször nem
szabad elnökölııie. Ezen elnök kapa kezeibe azon szeııtélyek
kulesait. a melyekben a közpeuzek és az ıtllauıi okınáııyok -1'páp.;.ı.ı':a
:róka
öriztetnek: ö nála van az állami pecsét
és folyton a Tlıolosban kell tartózis - âvzgıoošav oçpaqiöz
korlnia, sziııtigy folyton vele kell a Tlıolosban ınaraılniok a prytanok egylıarnıadrészeııek is. Hogy mely prytımok tartozzanak
ezen lıarınadrészlıez: azt az elnök állapítja meg saját lıelátása
-szerint. \-ˇalaháııyszor egybelıivják a prytanok az államtauá.
csot
fsookﬁ
vagy az ekklesiıit. ıııiudannyiszor sorshúzás

-

-

- - .

-

-

--

*) A štl-uv egylıâzi vagyon jelentene ugyan;
leg srupsıxosíıını állt, a mi lelıetetlenség !

-

tl. liêzirııtban eredeti-
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útján kilenez
bizottságotszemelıuelı
Ezek az ,űgyınıevﬁZëMi
zpóeüpoı,
elöiilök. lﬁıuıden egyes plıylébõl egy ily elöülñ
Sorsoltatik ki, kivëvén a„zonlplıylét, .a mely
a
Ekkor a pıytımeia elnök - êınorárqç - a nnár sors.húzás útján kiszemelt 9 proeăros vagyis elöülö közöl elnököt
šzıu-cárqe; -~ sz eme] ki, ugyancsak sorshúzás útján és azután
átadja a már megállapított kész napírenıiet - z:pó1'plop.pzı:ı
ezen kilenc tagú bizottságnak. Ezen bizottság tiszte zıanrxtaíıs 8.
tsnáeskozások, valamint az gesz eljárás szebályszerüségét -föntartﬂni; ezen bizottság nyitj meg af vitát a ıšZöeăznogıinç
ııyegre kerülő tárgyak fölött, ez monda ki a szava ~ásolt eredınényét, ez intézkedil:
öıozıoôow - minden tekintetben a.
gyűlés alatt és ez van jogositva. a. vitát bezártnaık kijelenteni.
E bizottság elnöke senki sem lehet többször mint csakis egyetlen egyszer az év folyamában, tag ja lehet azonban az illető
egyszer minden egyes prytımeía -alatt. 1
«A strategok, hippsrchok, valamint a hadsereg többi- tisztjel - 'uíw zpb: 'cıiıv 7:õ)LEp.ov ăpxıíw - az ekklesiában válssztatnak és ugyan mindenkor azon határozat értelmében, melyet at
nép - âﬁpoç -- erre vonatkozólag hozott. Ezen határozat
végrehajtása a hatodik prytaneiãra következö azon prytagnokăt
illet meg, 8 kik alett kedvező
elek
eõo'qp.ia - mutatkoznak. De ez ügyben is csak államtanáesi javaslat - ırpolioúleap.:
alapján tõrténhetik intézkedés.:
ıltégebben az államtanácsnak jogãhan állott esetről esetre

--

-

_

-

--

megbínságolni, béklyökba veretııi, sőt ki is végeztetni az állam-

polgáı'okat. Ámde az állaımrıtanáea ezen. jog át azóta elvesztette.
Történt peılig ez kõvetkezőképen. Egy ﬁıllıwılonnıııial a.
(valamely) Lyaimachos (nevü) állampolgár (halálra ítélte 8)
a bakôhoz hurezoltatta volt, midőn Eumeleidea Alopekéhűl
azt
(odarohant a vesztőhelyre és) kiszabaılitotta Lvısıimaehost
ysım
mondván, hogy nem szabad az esküdtbítóaág ítélet nélkül
čvsu âııaoırqpíoo Tvúoemç
(atheneí) állaıNpolgámalı kivëoztetnie. Föl is mentette- az esküdtbirõ-ság Lyaímachoat; a :kit
:uzávoo --=~,
azntánûgy hittek, hogy ıLysiııııa„choe a. véıpadıwõlı
ez ekklesiában egybzgyõiı nép pedig uzegfelazızmz az

_

-

-

eset azon jogtıãl, hogy bíırsıiggal sújthmou, béklyõba. veunethessen vagy kivégeztethesaen
és
E nap tör.-
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zëﬂrﬁzıkõwz- 'Jó18.ﬁz Íčﬂeta,

_

mely ezt Tenăeli,hogy Ha Vázlaliit.
äizﬂ államtanács töñénysêıtée Miatt elítél vagy birsăggal sııjt,
~ıı.~ theamotlıetáık (hivatalból) tartozzanak az államtanács ezen
ătélkazéaét és birsãgoláeát -az eaküdtbirôsághoz fölehbezni: és
az az-itéletlegyenzazután jogerős, a melyet ez ügyben az esküdt-

bíróság fogott hoz ni. u
«Biı-áekodást gyakorol az államtanács a legtöbb állami
hivatal fölött is, különösen azon hivatalııokok fölött. EL kik penzkezeléeeel vannak megbízva. De az államtzııácsnnk ily ügyekben sem végérvényeeen döntő
wıpieı -- az ítélkezése, hımeın
fölebbezhetö az esküdtbirõeághoz - éçãoıpog EE; tb ñıızorﬂpıov. - ılfagán ıíüatnpolgá-:°ok is .joyo.~:ı?.vn ı~uıı.:m.ñ' az fillnım-

--

fmıácshoz I`Ő{jelL*ııl'zıísı' hami bırírmely h.a.tósrEy ellen tó:-r tı*'ıı.ı;sp'ı~.!ıăe

m i - t t : :le az áIla.rııztn.nács1ıaÃ: ily T'i.gyekIu=ıı hízott :nóta ellen. is
meg ufuı fıılıfft Ez lölehbesási jog az esÍılı'tflı'bitl(í>:ríy1ı.0`. - ëâeorı
öš ami rai; löııiıtfııı; s?.o*z~;~{éJLl.sw 'Qv ív Boúluwraı "tãw ăpzõw pi;
zpﬁoäaı 'ıoíç uãnoıç' Éfçsaıç õš :ól toűroıç šﬁriv sí: :čı ãszaoriipıw
šâw aûtñw fiouicﬁ zaı:*:ıE1l.*qı.n

'íz

:Az államtanács tart fölülvizegálat-ot

--

50:-ı:IJ.áCe: -~ azon
allampolgárok fölött, a kik a következö év re letek az allamtanáos tagjaivá. kisorsolva, valamint a lóilenez arolıon fölött is.
Annak elötte jogaban állott az á.1lamtanáosnak megsemmisíteni
ily fölíílvizsgálat folytán a történt kisorsolásokat - aˇnoôozıpaoaı
zupa - , most azonban ez esetben fölelıhezési joggal élhetní az
esküdtbiróaágboz
šıç -zö âıxaofﬁpıov.
Te hat ezen ügyekben
az ãllamtanã.c8 nem gfakorol többé soııverain hatalmat ãízopoç.
Másfelől azonban az allamtaııaoz .jelenleg is elökészíti az ö javaslatai altal
ırpojãoulsúE1.-- az ekklesía hozandõ
határozatait és az ekklesia nem szavazhat le semmi tárgybası, a
melyre vonatkozólag nem fekszik már elötte az államtanács
javaslat - čapoﬁoúlkeurov - és a mit a prytanok nem teızje8z«pi] npoqpcMıuıaw. tettek megazavaztatás végett az ekklesia elé
A ki ezen (államjogil szabványok claozára visz valami keresztül
az ekklesiában, az alkotmanyellenes hatarozathozatzl iııditvanyozása miatt v o j a magam a közvádat - ëvozóç êonv vızﬁ ca; -Ipa3e-Q

--

-

-

-

-

1vııpa\ióp.uw.u

Az államtanács viszi a fölíigyeletet - Štrıgıeleiwı. a haditeııgerészet lıăromevezöz hajóinak építése, fölszerelése. és hajóI Í Č B

..
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vsuıee Eıuuıı, - azˇállamtanaes-rendeli el B. hajôépitöknél az új hírem- -és négyevezö~ hajók
'ı:s"ı:f;'í1pe'ı,ç - ` építését. fölszerelıásét' és hajôhă.zait~ is, a zen határezatek alapjan. a
melyeket e részben az ekkleeia kézíölemslëssel hozott
zsiis az
porovﬁEı-9. - A hajűepítümeetereket - -rlıpzvıszrõvzç
ekklesia választja kézfölemelSssel. Ha az ă.lll'amtaııá.cs nem ad
út mindent teljesen kész állapotban az ekként megıemlelt hadi
hajók. készleteik és lıajôházaik delgában a kü've.tk.ezü. allamh á z i fölött -

-

-

.

taııaesııak úgy ez esetben nem kapa meg Hı koszorút jutalmul,
hanem csak a rákövetkező alla-mtaııaee alatt kaphatja meg,
A lıáronıevezös hajók építése végett tiztagíı hajúëpitézsi bizottsúget- 'cprqpefcozıi - vala~zt az összes állampolgárok közöl
ëã ăzdw-:wv šlogıávlq.
Az összes ıíllaıu pitkezéseket
elznﬁegıﬁpata ãﬂpúaız -- is fülügjfelet alatt és ellenőrzés ščsráﬁeı
alatt tarja az államtanács és ha valami helytelenséget
ăôızaív - vesz ész re, az illető vizsgálat alá. helyez,
följelentést - ãzoçaívsı- te vén az el-zklesiıinalc és ha vëtkesııek
talál ja - atszelgált-atja az esküvltlıirúeagnak. » hz ăllamtaııacs
közre űködik a legtühh hatóság eljárasálıan- így a eeralıúzıis
által választott kinestárnokei Atlıeııének is ezek közé tartoznak,
ıı. kik miııdeıı egyes plı3*lél.ıö1 egy-egy, a még must ie érvényben
levü eeleııi törvéııy alapján H: peutekoeiomeeiimnesek köréből
lıelyeztetııek be lıivetelaikbe
ërı -fãıp 5 vúgıeç ıtúpıóq šczrw
de az, a ki re e sors éppen esik. mégis elfoglalja és betölti hivatelát bıi.ı-meııııyire szegény is
zäv ne vu ıréwlc 'Íi - Ezen
ldııeetárııekök
talJ.EaEL - » veszik át az á.lla„mtenáeE íilésébﬂn
(kilépett) lıivııta-lbeli elödeiktöl Atiıeue clis~zszobrá.t - äfmkpa ıı gzrözeleın ieteuıı öjéııek ezolıroeekáit és ıı többi kincset valamint
a szeııtély kiııcaeit is. Azután
z
E paloták
T:tuII:ı;'1:dı.E
]
.jönnek
számra. tízen, ıııimleıı phzflâböl egy-egy [even serehuzáe~~al
lıelıelzrezﬁfe. Az ii tzieztjöklıöz tartozik szerződéseket köt ni az
állami herletekre veııatkezólag; ök adják heezenherbe a b'ányá-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

ka-t és az úlle-ıııjöw.-'edékeket - *Eălvq - e hadi zeold pénztárnokánek és az íiııııepélgrpenzek kezelésére TLfála.eztott hetöeãgnak
közrenıüködesével, az ı'i]la.mtızıı:ıá,es valamelyik iileeében, a ıueíkoı:
is azután azzal kötnek üzletet, e ki mellett az álleuıtaııãie kézı

1

fölemeleesel n;;ila.tkozík. Különben a mi ez államtanács- wﬁelıëıimelyik iilêeelıen -herlıea-dett. lıãııjfăzket illet, legyenek .eZek
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akár jelenleg. is munkálat alatt, te hat olyanok, 8.- melyek 3 éyre,
akár pedig kimerült és. fölhagyott bányák, .a. melyek - év re
szoktak bérbea(la.tni, 8ı szerződés úgyszintén az Areíopag által
elítélt büntettesek elkobzott yagyoııáıa vonatkozólag is nem ök,
hanem a kilenez arelıon ratiﬁeálja - zaızııupueeı-A.
Az állami
-

_

jöveclékzeket, melyeket egy év re adnak bér be. fčiljegyzik a bérlők
neveivel és a bérösszeggel együtt a poletá-k megfelıeritett fehérre festett
kekeuampéve *;pap.p.aTEEa
fıttáblakra. n melyeket azııtăaı az ãüamtanaes elé terjesztenek. Azokat. H. melyek
tíz részletben esedékesek R. leﬁzetesre - miıııleıı pryt-a.neí:1.b.a.ıı
egy-egy - tíz külön iratlıan
1peEp.p.e1:eEaı - kiiııyvelik el, az
É? végével esedékes összegeket pedig külön iratlıaıı, valalıanyszor ﬁzetés történik; végül meg azon összegeket ktiııyvelík el,
a. melyek fizetés ﬂı kileııezedik pıytaneial)aıı esedékes. Színtúgy köuywfelili
el
az eslıiídtbiı-úság üléy
.fi-Jeypeifpesıeı
ében lıérlıeadott és eladott házakat és telkeket, mert ezek ellirıı-sitãsa is az ü tisztj öklıüz. tartozik ; a lázak véte.laraııak üsz-

-

-

-

szege 5, a. telkek vételă.rá.ııak összege pedig.: ıo évi részlet-ben
ﬁzeteıııiü le, a mely részletek a kíleıfwzeılík prytfı.neiá.lıaıı esedékesek. Ha meggontloljıık,
hogy a templomjavak haszoıılııëı-leteig
vonatkozólag az sıwrzüdést- a. basileııs-arclıoıı
b öl - a. melyekre
y
ratiﬁealia, aki is fehéritett táblakon könyvel el azokat -lıeÍloI}'ú
összegeket, tíz éwöl tíz é v e Eulatzáıı e jószagok bér be. szintén a

kileııezeﬂikprytaneia folyamabaıı kelllıeszrılgıiltatni és meg fogjuk
érte fi, hogy különösen ezen iıat.ã.ı'iılöre minö nagy összegek szoktak befolyni. A ﬁz.e1;'ési lıatá.ı*ııapokkal jelzett. tablaeskákat az államtanács helyisëgébe szállítják át. EL hol is az állaıntanacs rovatValanoha - čı 5-qpóozoç
veszi azokat örizet alá. - tepsi.
hányszor fizetés hatúrnap van, ezen közeg,
ralıszolgaz s ; ăzoöšzruııç
irııok .és nem tisztviselő az ﬁtpöılektzãkııak
csakis az ezen hat.ıíı'Iıapokra *Jon atkozó okmá.ıı:!;okat ada. át,
esakis ezekeﬁ voııvaıı elö az okuıánytárlıûl, hogy az ezen napon
törlesztet összegek a.z illetzö okınaııyokon azonnal letöröltessenek - a többi okmány .ériıcıtetleııiil marad az okmánytáı-baıı
mindadclig, m g az illető ﬁzetési hatarnapok el nem érkeznek,
nehngy törlés történjék a lıataı-nap elött. Ti zen vannak az apo
(laktak, sorslıuzás útján minden egyes phjtléböl egy-egjrbeıíllítva.
Ök veszik át az okmányokat és a leﬁzetett összegeket az allam-

-

-

--
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tanács helyiségében és az á;1lamtan'ăšes jelenlétében (azonna-1) letörlik, hogy azután .-az állanrıtanűes rovatnokămık -

ëT,p.6oLof;

-

visszaadják az okmányokat.

Ha

valaki

hátra-

lékban marad tertozásával: úgy ez följeggçteZtetik -a liátra1'ékba.n
maradás okával együtt ı a, lıáitralék leﬁzetesének kíilönbeni fogsãgbüntetés terhe alatt kell megtörténnie, miután az állam-

tanácsnak jogaban áll ezen hátralékokatbekövetelni és az adózati- roöz.
sokat fogságba lıelvezni, a törvények értelmébeN
Még azon a napon, a melyen a beﬁzetett összegeket
võgıooc.
kézhöz vették, az egyes hatóságok pénztáıaihoz utalványozzák
ki azokat: e következö napon azután benyııjtjıfik mindezen kiutalvá'.nyozá.eokat egyııgyanazoıı táblára jegyezve és "összegezve
fölolvassák az összegeket az államtanács- helyiségében - [toués azon kérdés teszik föl az államtanács iiiésébeu,
leu:-qpiıp

--

-

hog vajjon a jelenvalók közt Van-e valaki ekként értesiilve, hogy
szabálytalan ág követtetett el egyik vagy másik kiutalvúnyozásnál vala.mel8' hatóság, vagy valamely nıagáııszállitő ál-

tal ? - Eë8:ıírı:1qu. - És ha van valaki, a ki ekként van értesülve,
akkor szavazás által döntenek a kerdes fölött. Az államtanács
tagiai továbbá, saját kebelökböl soıelınzás útján biaottëıágot alakita„nak,`tiz tagból állít, a kik logistıíknak neve-ztetnlek iz0l7:o:aí,
és a kiknek kötelességök minden egyes prytaneia ala-tt folallitaıii
a szanıadás okat az egyes líatóSágok számáıa -- iwıoopzãveuç Sorshuzás útján alakítják meg az eutlıynok
mi: ăpzaiç.
eöüúvoııç - egy-egy tagot minden egyes plıyle
bizottságát is
részéről, két-két ülnököt - ıcapéöpeeç - renrlelvén minden
egyes enthyn os mellé, a kik ott taıtozna-k ül ni a saját phyléjök
nemtöjenek - ä1:u8ıvup.ov - ezohıa mellett. Ha azután valaki
egy-egy tiaztvieelöt, 'Bú ki már különben megtette a maga száma-

_
_

még mlıgăni*
dástételét az esküdtbirósãg elött - õıwıärqpíıp
azáınacláetételre is akar szoritaııi az Ű saját fölielentése alapján :
akkor az illetö magánfél mint panaszos lıáronı nap alatt az állami
fölmentvény megadás után az illetékes eııthyn.oan.ak tertoñk
írásban bonyujtani fe'héilitett táblãOskán úgy a saját ne vét, mint
az illető tisztviselő nevet, nemkülöNben jeléznie kell azoN jogsérelmet is, a melylyel ez utóbbi vádol ja odajegyezvén egyúttal'
-is, a melylyel a ıtettee 1i353.
'ı:ip.*qp.:'i:
azon lıiı'eál.göeezeget
_

-

-

viselő az 6 nézete szeıtiıﬂı aujtanrlõ. Ezen 'illetékeS-euthyn=0akéz-
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hez veszi a följelentéet, atvizsgálja, és ha az illető tisztviaelö ö
maga is vétkaenek tarja, a tisztán saját személyét fmagánjogaiben) ért sérelmet azon bírák elé viszi. a. kiknek tisztában áll
közaégenként
tor; ami 811I.ı.ou:.'
a peres ügyeket saját phyléjében fölvenııi - eioai-fouow - , az allam érılekeire nézve sérelmes ügyeket pedig
tó ãë öıqaóoız - irıi-slıaıı jelent fül a
theemothetăknak. A thesmotheták pedig. kézhez vívén a följelentést, újból az eskiidtlıirñsıág
õızoı-J':T'„pıo~A
elé viszik
az ügyet, hogy ez a szánıaăáatételre nézve - S7Íi}'ı'.ıfıw - ılüııtü.

--

o

-

-

-

-

l g nzrílatkozzék. A mit azııtıíıı az eskücltlıiróság a maga végzi-sélıeıı kimoud, az azután végé-1*veı:ıxles ital-l-t ÍLı;.çeı'eÍı3vel hír.
ııaz államtanács elleııürzi a hilıpı-ııaük
vagyis a ııııísoılik
vagyoııraııgtısztálylıa aorozott űllan11ıcılp;ıíılıık
szolgıilati lovaít

-

is. Ha az államtanács úgy talál ja, lıogy valaki. daezara az ü kedvező anyagi lıelyzetéııek. nem részesít kvllüleg jó tılı'tıi.slıaı1 az ii
lovat: akkor megvonja tőle a lótartıi„eí díjat liiıwaígkë-1ı; ha pedig
valaki egyátalán nem képes, vagy nem akar ja a lovat tieztesaegesen megabrakolııi: akkor egy kereket égetuek a ló ezoııılı.iıirı'ı. ól
mi azután azt jeleııti, hogy ez aló ki vıııı nıastrálva - ăõózqıoz -.
Szintúgy fölülvizsgúlju
ñozqıáﬂsı
az ıillaıııtııııúcs a lıwııﬁi-

--

-

-

tott vadászokat
zpoôpógıoııç - , hogy vajon ulkıılııııısnk-e ezen
szolgálatra? Ha ııem talál ja egyiket vagy másikııt ıılkalıua:-mııl:

-

-

širrıríqõaıoı
akkor az illett u.zonııEı.l ;„t}'Eılcı;:lcat(ııııi\lá ılegraılúzlják. Ugyanez történik a köııııjrii gyıılognkkaıl -~ âwíıntouç, lıeljcesebben álıíﬁnouç
a. kik El lmla.+ıok mell rınıııııI~: lııuli szolgálatra rendelve; ha ezeket ııenı talál ja alkıılıııa.:-mıık E- feg;rreı*nembeli szolgálatra ez ă.llaıntaııá.r.:~s akkor ıızcıııııal elvesztik a
zsolfljokat. Mıtgulcat Ez lo\~'ıı.s szolgá.latra kiszeıne-lt lıippensöket lovagokat
egy tíz tagból ıillú újoııezozási bizottság -~ zaııaloTai: --- jelöl ki és Eurozza be, a. mely iıizottság tagjait azonban
az šzıúw]:Ez választja. Ezen bizottság szol-ıiltutjn át az általa lıehivott hippeusök névjegyzekét a lovasság föpamııcsnokııinali
çolăpzoıç ízzápzoıq - és a lo\lasosztáizrpaı-ancsııokoknak
osztıilyparancsnokok azutáıı az
a lovassúgi föparancsııokok
ıíjonczok névjegyzékét az állaıntnııăcs elé terjesztik ; s egyúttal
fölnyitvãn az összes hippeusök lepeosé-telt törzsnévjegyzékét legelőször is azok nevet törik ki, a. kik be volt-ak ugye-n
ﬁivaitaı
jegyezve lovaaszolgálatra alkelmeaakúl, de most eskü tesznek,

--

-

-

--

-

-
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hogy testi fogyatkozãseıik miatt nem képesek Iovasszolgálatot
teljesíteni; azután az újból bebivottﬂlkııt szôllítjálx elö és ezek
közöl is szabadon bocsátják mindazokat; a. kik eskûvel erősítik,
hogy sem testi fogyatkozásaik. sem vagyon állapotaik nem engedik meg nekik a lovasszolgálatot. Azokat pedig, a kik eıre eskü
nem tesznek, vizsgálat alá veszik az ã.llamtanã.cs tagjai, már t. i.
a bııleuták: nevezetesen azt vizsgálják rajtuk, hogy vajon lovas-

-

szolgálatra alkalmasak-e vagy sem? A kiket alkalmasaknak
šfzırqöeıoc - találnak, azokat beiriák a törzskõnyvbe -- zívaıca -

a kiket azonban nem találnak alkalmatsazlmak. ezeket nyomban
lıaza-bocsátják. D

:Volt idö. midőn az államtanács döntött a középitkezési tervek vagyis az épitendö középiiletek tervrajzai -- zapaõeıﬂızca valamint az isten fő
már t. i. Pallas Athene évenkint megmegújítandó diszrubázata - ıtézkov
fölött is: jelenleg azonban nem többé az államtanács illetékes ebben a kérdésben, hanem az az esküdtbiróság, a melyre éppen a sors esik
:FJ öntacrrigpıov :Ö lazôv - «És vajon mért nem hagyták meg továbbra
is ezeket az ügyeket az államtıınácsnıil ? A szöveg erre azt felel,
hogy azért, -mert hát alapos gyanúok látszott arra nézve fónforogni, hogy az államtaııacs nem szokott eljárni a kellő részrelıajlatlaıısággal a. megbízások kiosztásıiban, hanem csakis a szerint dönt, a. hogy ezt az elötte személyesen kedves pályázók,
vagy ajánlkozók érdekei megkivánjak - xarazapíísoﬂuı :tv
zpiow. Ugyancsak az államtanács tisztéhez tartozik a hadi pénztánıokkal - upiou rãw otpwnwrzıãw
együttleg intézkedni ann.
nézve is, hogy a. győzelem istennöjének szobrai elkészittessenek
és hogy a pályadijak összegei vagy értékei a Panatlıenaiak alkalmából tartandó előadások megjutalmazására beszereztesseneknı
[Különben a aorﬁoemç 'I-űr: vszãw zai râıv čillıov egész átalánosság-

-

-

-

-

ban is jelentheti az államtanács rendelkezés jog át, illetőleg kötelezettségét az előadások létrehozatalára. vonatkozólag is.)
c Véqiil az államlamíııs minősűí év ellenőrzi a nmnkuf.`éptelen. állıuııpolyrirokfıl is- õozıgıáﬂez 63 ami roüglăõovaitooçfj Boukﬁ -- ;
hílezilr ngyrmís (az atheneiek államában.) (örvény, mely azt ren,deli, hogy két obolos napi dﬁat húzzon G8 álhınıpéııstárbál mindazon állcımpolgdr, a. ki re vonatkozólag az állmntaaáıfs vizsgálat
útján kideriti, hog kewsebb lóˇkeértéke van három míncínál, és

7733
ezeiıfelül még teslti'fOgyiı.tkozása.ínáI vagy aggkoránál fogva sem
képes arra, hogy a saját m~uııkfI;iával magának ( :fagy csalaídjri-nok) ortlomít fııeresfıesseıı. Klitlõn pzfíııztıí,-rııolılı: állomás van e
czélra rendszeresitve, a melyet sorshuzáe után töltenek be.: -vópıo; 1'ăp šarw Se; zslsóeı toûç ëwôe; -:puíw p.vıíw ıı.ew:'qp.š~ıooc xăı rf:
cûıpa zeı:T;p:up.évouç űıoıe 11.11 ôóvasüaı p.lqôšv ëp-(ov ëp-fáăeoüaı õozıgıdšew pú: rıﬁv Book-ip, õsõóvaı: öš ãıgpocíq 'czzıoçﬁu ãúo őﬁolofäç šzuio-up
rí: tılëpﬂﬁ. mi rcqıíaç ëoriv aüroíc z1«.p.puı1:ó:.*J - Egyebirıiııt más

hatóságokkal is együttleg intéz el az áﬂamtaııúcs a. legtöbb ügyet,
a mi köztuclomãson is van. Mindezen ügyek oılata-ı'tozııak tehát az államtanács illetékessége a-lá. - tãı p.š~.ı oűv íıırb :ñc BuıûcﬁK;
Ünoııoúpeva ':aõ1:' ëo1:ív.u")

Ne hatoliunk ma tovább a. szövegben ; á.]lapo<l.iunk meg itt,
hol az államtanáe-sról ezólló szakasz bevégzöılik. A legkevesbhé
fontosna-k látszó adatok is bírııak e helyütt kiselılı-ııagyıılılı jelentőséggel: így még azon híradás is, mely szerint a. rlemokratiıı
túltengésének korában evett az ăllamtanácstól és a soılslıúzá.s
útján alakított esküdtbiróságokm., illetőleg ezek közöl a szinteıı
sorslıuzãasal kiszemelt, vagyis egyszerüleg kisorsolt eskücltbíró-

sagra ruházott át egy oly ügykört, a melyek ezélezerü intézésehez okvetlenül nagyobb szakértelem, vagy legalabb magasabb
fokú átaláııos műveltség lett volna kívánatos, mint a minövel
az Összes 30 éve felüli állampolgárok közöl kisorsolt esküdtbírák átlag bírhattak. Igaz, hogy az államtanács tagjaivá. is szellemi képesitvény nélkül lettek lıelıelyezve az á.llaınpolgă.ı'ok: de
viszont tagaclhatatlan az is, hogy ezen ügykörben. a kñzépületek
tervrajzainak és a leíturgiai ınüszolgaltatasok elbiıúlasára vonatkozñlag az esküdtbiróság illetékességenek behozatal sem jelenthetett semmi e~etre sem haladást a művelődés szempontjából
ha csak azt nem akarjuk az orthodox ıaj oııgčık lcerlvéért állítani,
hogy az atheneí nép vele született müérzékénel fogva az esküdtbíı-ak már eo ipso jobban kellett hogy ertsenek a művészeti szempoııtokhoz mint az lınleuták.
Nagyon nevezetes az, a mit a szöveg a kevésbbé vagyonos
munkaképtelen állampolgárok állami segélyezésére vonatkozólag

--

21 'ılSıivcíuv ::o1:1EE:ı. Ed. Kenyoiı,

z:==ı=) Híd. p. 124.

ch. 49, p. 124.
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mond. Egyoldalú philolog rajongók és a. nagy közönség szamara

nő essayisták nagy zaj ñtõaeız a. szövegnek ezen heıyõbõı, úgy

*i"**1

állítván oda a dolgot, mintha csak most, a Kenyon-féle
ványbõl értesülne elöször a búmuló utókor a felől., hogy mű
az athenei állam segélyezte a muıokaképtelen és vagyontalan
vagy kevésbbé vagyonos álleumpolgarokat és hogy törvény is al-

kottatott e segélyezések kötelező voltáról. Azt a. két oboloet, a
melyet napidijúl ﬁzetett e törvény alapján az atheneí állampénztár a munkaképtelen szegényeknek, - ezt a két oboloet úgy állitottak oda. az Aristoteles-legenda legeslegiıjabb hirnökeí minl;
valanfıi bizoııyítékat annak, hogy most már egészen más világitéaban látjuk az athenei államot mint a mínönek azt eddigi
foırásaínk alapján magunknak valaha elképzelni is meré-

szeltük.
Pedig éppen nem annyira meglepő újdonság az, a mi
most a Kenyou-féle '.~\ı')*qvaíıov ırolwceía-ból kiolvae hatunk. Mar
Harpokmtion elmondja, habár kissé más szavakkal is, a munkaképtelenek ezen állami segélyezését, megjegyezvén, hogy a
három minánál kisebb tőkeértékkel bíró munkaképtelen - rí
cıiıgıa :re-qpmgıévov - állampolgárok az államtanács előterjesztése alapján az állam péııztárból ııapidijat húztak, még pedig
két obolost Aiscbiııes, egy obolost Aristoteles "Aı'}-qvaíwv :colurešcı-ja és öt, illetőleg kilenc draclımát Plıilochoros szerint,

ez utóbbi egyébiıtiııt nem napidijra, de havi díjra értvén Philoclıoros. Sőt már Lysiasnál is nyomát találjuk az egy oboloanyi napídijnak oly mıınkaképtelen
ãõúvaroç - állampolgár
számára, a ki különben nem a háborúban lett rokkanttá. (H8.r-

--

pokr. v. ăõóvoatoﬂ) Aioxívq; ív up xară Tqıápzov. oi švtb: rpuíw
pzzıiw xsxrqpšvoı 'Eb oıíıpa 1ı:a::-qpıııpévov (eb õš oõıpa 1:eınqpoıp.š~ıoı
Bekker) ë)„:ip.[3a.vov õë oõror. õoxıpacâăvraç ûfcõ rí: Boolﬂ; õúo ôﬁo

-

MTB; rí: ñeëp=== šıáorq: -i õ[3o)„óv íô: 3011-:sw 'âpıctOrélvqë ív 'Aı°l-qvaiow rrolwreiq; Ö; õš <l>üAóxopó; çıqow šwša ôpaxpjıç aarãı Iı.-ípıs1.
ëorı õš ıcú 1670: cı; 13; Auoiou napi 1:06 ăõuvázoo, ív zg, čı: õﬁokbv
Mgıﬁávovroı.) Bekker Anekdotái szerint Lysíı (24, 12, 26) egy
obolosra, Aristoteles két obolosra. Philoclıoros pedig öt 0b0108rﬂ»

*D Hsl. e. Sııidas és Hesychios szótâraíval i. IL és- Böcüﬂı. Shiatshaushalt de Athener I, 342. kvv.

7755
teszi sat a ııapidíjat. Sőt akadtak már modem bu.vá.rok is.
kik mint Hııllemann 8» ıtëuıa8tíonea Graecaaıı-ben 1) a munkaképteleııek ezen állami s.egélyezéséı~ö1 már évek .elött értekaztek, jóval azelőtt, hogy napvilágot látott a Keııyon-féle
'AB-'qvalmv :roMe Ea. Hulleınanıı azt hiszi, hogy Aristoteles koráig
2 obolosra rûghatott az állami napidíj, ezentúl azonban havidij alakjában lett az állami segély kiszolgáltatva.
A tudósítás tehát nem mond teljesen új dolgot, csak megerősíti azt, a mi e részben Lysiasbúl, Haı-pnkıationlıúl, Suirlasból, Hesyelıioslıól amúgy is már ıncgérthettiink.
Ámde azért mégis szerfölött érdekes ezen űjlãlhlı tııılûsitáa
is: mert ellentétba helyez a Haı-pokratíoıııııızk Mi~~totıflesre
hivatkozó lıíradasıı a Keıızron-füle *ítíkqvaciuıu ıtoiucaía. szerzőjének értesülését A r ís l ul eles e ı`éuz.lıeli éıltes4ülésével, azt moııd-

vı1.n, hogy ez utóbbi csak egy ohıılıısuyi állami ıııı.pi<lijı'úl tud.
holott Aisehines két olıolost emlcget, a mint log.\' masfelíll két
ubolost és nem egye enıleget maga a Keııyon-féle 'ól{}lr;~zaíuw
zolızeía szerzője is. Ebből tehát ismét az következik, hogy ıı mi
szövegünk szerzője nem lehet azonos Aristotelessel. ıı kinek
Harpokration ama másik. általa idézet 'Ái}lq~ıaíwv ﬁolızsíaı-t
tulıtidoııitia.
Megérılemli egz„lë:lJiı'á.ııt. lıogjı' foglallwzzıııık kissé még más
tekintetben is ezeıı kút ııbolos-ıısal. Díoılnızıs *) 22,000-re, Plutarclıos R) 19,000-ııél többre teszi azon ıttlıenei á.llıınıpnlgıi,ı'ok
számít, a kik az Antipatros EılkutıJlá.ıJ:E'lıozá.sı1 liövetkeztelımı
elv:-ıztettélc az állampelgáıjııgıı-t. csakis :-ızért, mert nem volt
zipfqcıã - il- ıııelgrnek kiuıııtatásá-lınz
meg az 11. tökeértékök
Antípatros az állampolgár kép:-ıitvéııjrt kötötte volt. No és mekkora volt az a tökeérték, Hz melyet Aııtipatrns képesih'én§.'ü1 meg-

követelt ?
Kétezer drachma. Ezen tükeért-ékııél csak 9000 atlıeııeiuek
volt nagyobb tökeéı-téke 32.53-l)eıı: azt ıuoııdják forră.8a.iuk. Mi
következik ebböl? Az, hogy ezen iclötăjban vajmi nagy lehetett
*} Qua-Etioneıs Graecëe 11, p. 1. k öv. Hal. e. Gilbert, GT. Staııtsalt.

L p. 329.
'} Díod. Sicul. Hist. XVIII. 18.
a) Phıt. P hoc. 28.
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ınnăzr azon atlıénei állampolgárok szína, a kiknek összes tãlıeértékök nem tett ki többet 3 minánal. EB mett tudjuk, hogy
100 dmelıma tett egy mint, és 6 obolos egy draclzımát: megértjük azt is, hogy a 2 Obolo~~nyi napidíj lényegesen lenclithetett a munkaképtelenek életsorsán. Már e két obolos elég lett
volna ama., hogy megmentse öket az éhhalãltõl ; fözeléket és
besózott kisebb fajta ha lat bőven kaphattak e két obolosért, sőt
még b o t is, meg kenyérfélét, ha nem is éppen a javából. Embeıazeretö politika volt te hat kétség kívül, a mely tovább ment
a Peisistratoa tõrvényénél: ez utóbbi csak a csaták rokkantjait látta el kenyérrel, a Phokion és Demoelıares korabeli demokratia azonban fölkarolta a béke idején munkaképtelen é vált
Ezegéııyeket is. Ez tehát olybá. tekinthető, Mint elörevetett
árnyéka azon magasztos törekvéseknek, a melyek legújabban
némely európai törvénylıozâsban már tényleg érvéııyesültek :
sokkal többre ment azonban azon összeg, melyet az állampolgárok az ekklesiában megjelenésökért és e mellett az esküdtbirósagokban való müködésökért húztak az állampénztúrból. Ha
nem áll hibásan az šwáa a szövegben êwéa 630106; helyett, ott
hol awıpiat. napiılijaíról van szó: akkor bátran el lehet mondani, hogy az athenei állam ebben az időben inkább hasonlított egy nagy kánı;8:eıl-ılá8°zvéuqlıiınaságlıoz, mint bármi mashoz, a. mihez eddigelé a reálplıilologok lıasonlitottak; de még
ha 9 olıolost, vagyis II. 2 draehmat kell is értem' az šwëa alatt,
még akkor is bátıan elmondhatni, hogy a hadjáratokra ki nem
vonult atlıenei polgároknak jóval több mint fele sokkal nagyobb
összeget hízott úgyis mint ekklesiasta. úgyis mint a. theorikon
részese, 8 esetleg úgyis mint eslriidtbiró az allampénztártarbôl,
mint a meımyıˇ jövedelme lehetett a magán vagyon után. Nem
volt ez egészséges állapot: mert az állampénztár nem bírta;
volna, fedez fi ez iszonyú szökségleteket magának az atheııei
államnak, illetőleg magának az atiıenei társadalomnak a jövedelméböl. Ez csak a frigytáraak pénzeinek eegélyével történhetett. Tönkre is jutott az athenei társadalom úgy mint az athenei állam azután, mihelyt elfordúlt a hadi szerencse Perikles
varosától. A frigytıirsak elszakadtak; az állampénztãr leapadt
nyomorúságosan: szerencse, hogy a hírnév, mely oly ragyogôva
tette Athent a szellemi életben, feléje fordított a Nﬁea* Sándor
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utôıiaiııak és -Hr -föld egyéb hateulnfıamíﬂak adakozó kezét: mert
kiilönbeıı rajta. bízûnyúlﬁ volna 'be messze a világtörténelembe
kíhaıtôl-eg a~ legfényeeebben, hegy még 8. legteheteégewbb nép
sem töltheti be hosszabb idökön át méltóan .a maga. lıivatásáﬁ,
hanem a. ﬂıımfca. eultueát helyez úgy az államlıaıı, mint -a társadalonıban a legfőbb pülezınaz.
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A BIRTOKI JOGTAN KÉTSÉGEI.
A magánjog és a polgári perjog intézményeinek hoszszú sorában nincs második, mely — a mi a szaktudománynak okozott nehézségeket illeti — a birtoklás és birtokvédelem jogintézményeihez fogható volna. A XII. század óta
küzködik
földrészünk
jogtudománya
ezek
nehézségeivel
és
a legyőzésükre fordított tömérdek munka elhatározó sikert
még nem aratott. Sőt: a birtoklás és birtokvédelem kérdéseit
tárgyazó
roppant
szakirodalom
kétségbeejtő
ziláltsággal hat elménkre, még pedig annál inkább, mennél kiterjedőbben
vészén
róla
tudomást.
Nem
kevesebb.
mint
a
tudományos feladatokról soha le nem tevő szellem tudásvágya és munkakedve kell ahhoz, hogy az európai jogászság vagy huszonöt nemzedékének egészben véve sikereden
fáradozása után a jogelmélet művelői a tárgyban a további
construáló munkával fel ne hagyjanak, a jogélet igényeinek
imígy-amúgy kielégítését egészben a magára maradó joggyakorlatra bízva.
»Multae
reperiuntur
definitiones
a
Doctoribus
traditae,
quae
omnes
rnutuis
telis
corruunt«,
panaszkodék
immár
Alciat (y 1550), és e panasz indokoltsága azóta alig csökkent. »Die heutige Zeit steht der Lösung des Problems
kaum näher, als die Zeit der Glossatoren . . . jeder Lösungsversuch musz dem mutuis telis corruunt Alciats verfallen . . . gäbe es eine Lösung, so müsste sie schon gefunden
sein«, állítja napjainknak úgy a jogelmélet, mint a joggyakorlat terén elismert tekintélyű szakembere (Meischeider).
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ki más helyütt a birtoktan főproblemáját meg éppenséggel a kör négyszögítéseéhez fogja; az elmésségéről hires
Bekker szerint pedig »a birtokvédelem alapja és a birtok
jogi természete a legújabb jogtudománynak legsúlyosb keresztjei«.
Jellemző, hogy a római jogászok birtoklási és birtokvédelmi dogmatikáján akkora mérvű nehézségek nem mutatkoznak: »mi itt oly nehézségekkel küzködünk, melyeket
nagyobbrészt
minmagunk
készítőnk«,
jegyzi
meg
Bekker.
Bizonyos, hogy a római jogászok szellemiránya, mely a
jogintézmények
és
jogtételek
bölcseletszerű
megalapításától
jobbára
tartózkodók,
egyik-másik
minket
sanyargató
nehézség elől kitért; aztán ők, valamint egyebek, úgy a birtoklás
és birtokvédelem iránt is saját, páratlanéi szerencsés, mivel
tiszta
és
következetes
fejlődéséi
jogállapotukra
és
jogukra
szorítkozhattak, míg ellenben korunk jogtudománya a, részben
ki nem engesztelt ellentétek mellett folyt különféle jogfejlődések bajaival kénytelen küzdeni.
Ezen jogfejlődések főtényezői: a római jog, ennek középkori (glossátori) dogmatikája, a kánoni jog és germán
jogok. A jogállapot, mely ezen nem egyező tényezők hatása
mellett
támadt,
szinte
kibékíthetlen
ellentétek
súlya
alatt
görnyed. Birtokjogi elméletünk szükségkép a római jogból
indúl ki, ámde a róla szerezhető tudomásunk hézagos; aztán
meg máskép is alakult a birtokvédelem a remekkori római
jog szerint, máskép a Justinianus-féle szerint, sőt máskép
amaz szerint és az azt megelőző jogállapot mellett. A
Justinianusi
megállapításra
következett
az
oly
nagyon
és
sokára irányadó glossátorok tana, két nagyjelentőségű kánon
(pápai határozmány) és a mindkét középkori tényezőre, t. i.
a bolognai iskolára és a pápákra ható germán jogoknak a
római
jogtól
alapelvileg
különböző
rendezése:
oly
szaktudományi substratum, melyben kétségek és egymást irtogató
ellenvélemények kényelmesen burjánozhatnak.
Én ez alkalommal csak a birtoklás fogalma és a
birtokvédelem
alapja
(indoka)
iránt
fenforgó
nehézségekről
adok számot.
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A
hiány,
melyet
korunk
jogtudománya
a
birtoklási
jogviszony tisztázása körül idáig inkább növelt mint pótolt,
immár
a
birtoklás
fogalmával
veszi
kezdetét:
van
róla.
még pedig jó sok egymással ellenkező szaktudósi vélemény,
de hogy ezek közül valamelyik általános elismerésre jusson
és ekkép tudományi megállapodásra vezessen, arra semmi
közeli kilátás nincs. Tehát a legelső kérdésre: mi a birtoklás?
felelhet ugyan minden szakember egyéni vélekedése szerint,
hanem
hallgat
a
szaktudománV.
»Bei
genauer
Prüfung
muss die Möglichkeit emer in legislativer Beziekung genttgenden und nicht misszuverstehenden Definition des Besitzes
bezweifelt
werden«,
mondja
a
német
birodalom
számára
most készülő polgári törvénykönyv első tervezetének (797. íj.)
indokolása.
Nyugodt tudatkép hangzik ezzel szemben a jogalkotólag hatott római jogászok tana. Ok a possessio nevezetnek Labeótól származó és Paulustól helybenhagyott etymologiai levezetése alapján birtoklás alatt személy és dolog
közt térileg fenforgó oly tényleges viszonyt értettek, melynél fogva emez amannak mindenképen, még pedig tudva
és akarva alá van vetve. Az utóbbi mozzanatot Paulus
aff'ectio tenendi-nek nevezi, megjegyezvén, hogy ennek hiánya
miatt az őrült, ki valamely dolgot olykép érint, époly
kevéssé
leszen
annak
birtokosává,
mint
az
alvó
ember,
kinek kezébe dolgot helyeznek. De a római jogászok szerint
nem szükséges, hogy a valamely dolgot a mondott szándékkal birtokba vevő a természetes akaratképességen kivűl
még a jogi cselekvények hatásos
véghezvihetésére megkivántató (ú. n. jogügyleti) képességgel is bírjon, a miért
p. o. gyámság alatt álló, mindamellett, hogy gyámjának
hozzájárulása
(auctoritas
tutoris)
nélkül
jogi
cselekvényeket
érvényesen véghez nem vihet, dolgot azon hozzájárulás nélkül is birtokba vehet és birtokolhat. Ezen és még néhány
ilyféle határozmány indokául a birtoklás tényleges mivoltát
(est facti et animi — res facti — plurimum facti habet)
hangoztaták, Csakhogy másfelől meg azt is tárták, hogy ki
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jogokat maga számára szerezni nem képes (rabszolga, családfői hatalom alatt lévő), az birtokossá sem lehet. Tehát:
a birtoklás amott, tényleges mivolta miatt, az alanyi jogokra
vonatkozó jogszabályok alá nem esik, emitt pedig azon
mivolta mellett is ezen jogszabályoknak hódol. Ez egymásba ütköző két tétel indoka Papinianus szerint az, hogy
»possessio non tantum corporis (azaz: facti) séd et iuris
est«, a mi miatt a birtoklás számára a jogokra vonatkozó
jogszabályokból kölcsön kell venni: »possessio plurimum ex
iure mutuatur«. Sem a birtoklás ezen dualismusa sem a
hozzá megkivántató két elemnek, t. i. a tényleges hatalomnak (corpus) és a szándéknak (animus, affectio tenendi) közelebbi mibenléte — úgy látszik nem zavarta a római jogászok felfogását és elhatározását.
Ellenben a közép- és iljkori jogászság mindaliáromról
támasztott kétségekkel tehetetlenül vesződik. Vegyük e kétségeket egyenkint szemügyre.
1. A birtoklás azon kettős színezetén, a melyet a
római jogászok aggálytalanéi észlelőnek (hol kis, hol factum) és a melyben könnyű szerrel megnyugvának (»possessio
plurimum facti habét« hanem e mellett »plurimum ex iure
mutuatur«): a birtokviszony ezen dualismusán a XII. században feléledt jogtudomány nyomban megütközött s azóta
folytonosan rágódik, hanem eligazodni mindeddig sem birt.
Az európai jogirodalom tehát e tekintetben tudományi megállapodás
helyett
egymással
mérkőző
ellentétes
felfogásokkal szolgál, a kétség a körűi forogván: jog-e a birtoklás
avagy csak tényleges viszony? így p. o. Bassianus glossátor
ellenében, ki szerint a birtoklás »ius quoddam rém detinendi sibi«, Placentinus és Azo, a possessio nevezetnek
etymologiai származtatásához ragaszkodva, a birtoklást te'nyleges viszonynak tartják (naturális possessio), csakhogy Placentinus e mellett megengedi, hogy »iuris artificio et tigmento
contra
naturalem
causam
reique
veritatem
meram«
néha
az is »dicitur possidere, qui non possidet«; és a glossátorokra következett középkori jogtudósok (az u. n. commentátorok) is a birtoklás felfogásában a jogosultság és ténylegesség eszméi között forognak. Nem különben az újkori
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jogtudósok. Ez
örökös ingadozással szemben nagyon megfogható
Thibautnak
századunk
elején
hallatott
azon
panasza, hogy a kezdetleges birtok, mely a megszállás vagy
megfogás ténylegességéből indúlt ki, tételes törvények következtében olyvalamivé változott, a mi amavval még csak
névleg
sem
azonosítható;
sokszor
az
tekintendő
birtokosnak. a ki nem birtokol, és a ki birtokol, az nem tekintendő birtokosnak; és nincs sem szabály sem elvből levezethető tétel annak elhatározására, kit kelljen birtokosnak,
e szó jogi értelmében, tekinteni. Savignynak egykorú birtoki
monographiája tisztító orkán gyanánt hatott ugyan a stagnáló zűrre, de mindamellett a ius és factum körül forgó
harcz tovább, még pedig hevesebben folyt, elannyira, hogy
a jogtudósok véleményei azóta és ma még jóval nagyobb
mértékben ágaznak szét, mint annak előtte.
2. A birtokláshoz kívántató téri (tényleges) viszony,
t. i. a birtokló és a birtokolt dolog közt, a birtoklás kezdetén vagyis a birtokszerzés alkalmával nem okoz szertelen
nehézségeket, még az esetben sem, ha a minek lehetőségét
immár a római jog elismeri — a birtokbavétel képviselő
által történik; a birtoklási viszony ily esetben úgy alakúi,
hogy a dolgot a képviselő veszi hatalmába (apprehensio).
de azzal a szándékkal, hogy
azt a képviselt személy
nem pedig saját maga számára birtokolja (alieno nomine
possidere), a képviselt személy akaratában meg a birtokszerzéshez kivántató másik elem (affectio tenendi) valóséi,
mi által a képviselt személy birtokossá (possessor), a képviselő ú. n. birlalóvá (detentor) leszen, amaz emez, mint
közege által birtokolván. De a megkezdett birtoklás (szerzett
birtok)
folytatásához
is
megkívántató
tényleges
(téri)
viszony fentartása oly nehézségekbe ütközik, melyeket a jog
és
jogtudomány
—
hacsak
az
egész
birtoki
intézményt
elejteni nem akarja csakis a ténylegességi igény leszállításával, sőt feladásával képes legyőzni. Ugyanis a lehetetlenségek közé tartozik az, hogy a birtokunkba vett dolgokkal, kivált ha ingatlanok, abban a közvetlen téri érintkezésben
maradjunk,
melylyel
azokat
birtokunkba
vettük;
nehogy tehát a birtoklás e miatt érdekének javától meg-
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fosztassék, sőt jelentéktelenné csökkenjen, a jog és jogtudomány bizonyos feltételezés mellett a birtoklást folytonosan
fenforgó
gyanánt
veszi
mindamellett,
hogy
a
birtokba
jutott a birtokba vett dologgal sem személyesen, sem képviselői közeg által többé nem áll téri viszonyban, sőt
mindamellett is, liogy azon dolgot immár más valaki hatalmába keríté. Világos, hogy a birtoklási tan és jog a
birtoklási viszonyt itt is a ténylegességi szempont alól a jogosítványokra vonatkozó szabályok szempontja alá vonja.
3. Nem csekélyebb, sőt még nagyobb nehézséggel jár a
birtokszerzés másik elemének, t. i. a birtokbavevőben kívántató
szándéknak meghatározása, és minthogy az újkori jogelmélet
az iránt is csak ellenkező véleményekkel szolgál, ez a kétség
a birtokjogi zűrzavart teljessé teszi. A tudományos vita e
tárgyban voltakép a római jogászok által aggálytalanul adott
és századokon át megnyugvással fogadott minősítés, ű. ni. az
»affectio tenendi« értelméről folV. Magok a római jogászok
ezen két szónyi minősítő szerkezetet olyannyira világos értelműnek találták, hogy az iránt a szószaporítást fölöslegesnek
vélék, — műveik reánk jutott maradványai után Ítélve. Csak
Justinianus codificatiójának egyik főmunkása, Theophilus byzanczi jogtanár értelmezte (Justinianus Institutioilioz írt Paraphrasisában) ama remekkori minősítést valamivel közelebbről
ezen két görög szóval: bsoitó^ovtoc, melyek aztán más
görög jogi munkákban is találkoznak. És már most úgy az
eredeti latin szónak, mint görög másának értelmezésére jelen
századunk jogászsága egész irodalmat hozott létre — még pedig
elhatározó siker nélkül! Az abban találkozó ellenvélemények
valamennyi árnyalatát következményeikkel együtt külön ecsetelni vaskos kötetnyi müvet tenne ki. melynek tartalma minden értelmes és nem egyszersmind jogászi olvasóra a jogtudományon
mulató
gúnyiratkép
hatna;
feladatomhoz
szerencsére
elégséges azon ellenvéleményeket osztályozólag röviden jelezni.
Savigny immár említett korszakos monographiájában az »affectio
tenendi« birtoklási kelléket, Theophilus idézett görög mására
támaszkodva és ezt »animus domini« szavakkal latinra viszszafordítva, úgy értelmezi, hogy az a birtoklónak abbeli akarata, a hatalmába vett és abban tartott dolgot mint sajátját
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bírni, tehát a nélkül, hogy más valaki arra vonatkozó tulajdonjogának hódolna, minélfogva birtokos csak a dolognak
igazi tulajdonosa, annak vélt tulajdonosa, a tolvaj és a valamely
ingatlant
előbbi
birtokosának
kiszorításával
(deiectio)
elfoglaló lehet. Ezen, kezdetben számos és előkelő követőre
talált felfogás ellenében némelyek az affectio tenendi egységes
értelmezését lehetetlennek tartják, mások azon felfogást kiterjesztőleg módosítják, egy harmadik jogászcsoport pedig teljesen elveti. A mit az utóbbihoz tartozó írók »animus dominandi« — »dominantis« — »disponendi« — »rém sibi habendi«
- és »possidendi« hangoztatása mellett a Savigny-féle felfogás ellenébe állítanak, az részleteiben igen különböző. A mi
ezen zűrzavar közepeit a vitakérdés magvát feltárni, amabból értelmünket kivezetni és a kínos feladat megoldását egyszerűsíteni
és
könnyíteni
képes,
az
nézetem
szerint
következő megfontolás. Dolognak birtokbavétele és birtoklása
többféle joghatásoknak okozója, csakhogy ezen joghatások, egynek kivételével, nem egyesegyedül a birtokbavételből és birtoklásból, hanem egyszersmind ezekkel kapcsolatos másféle tényezőkből együttesen származnak, és mindezen vonatkozásokban a
birtokbavétel és birtoklás mibeléte nem okoz elméleti nehézséget. Csakis azon egyetlenegy joghatás szempontjából, mely
a birtoklásból egymagából származik, lett az utóbbinak mivolta
tudományunk nagy talányává. Ezen joghatás pedig abból áll,
hogy a dolognak birtokosát birtoklásának önhatalmi háborítása
ellen törvénykezési védelem illeti. Nem érintve itt fölöslegeskép sem ezen védelemnek különböző korokban különböző alakulatait, sem — a mire nézve a római jog és a germán közt
elvi ellentét forog fenn — az e védekezés ellen kifejthető
ellenvédelem tartalmát: a mi mindebből feladatomhoz tartozik,
az az egy, hogy azon védelem a birtoklási tényálladékhoz van
kötve. Úgy látszik, mintha ezen kétségbe nem vonható ténynek előtérbe állításával a szóban forgó kétség immár el volna
oszlatva, mennyiben t. i. Így okoskodunk: ha a rejtélyes
»affectio tenendi« mibenléte és a birtoklásnak ettől függő
fogalma csak azon egy joghatás szempontjából kérdéses, mely
a birtoklásból egymagából ered, és ha ezen egyetlen joghatás
a birtokvédelem: úgy következtessünk vissza az utóbbiból
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amarra, vagyis a birtokvédelem lehetőségiből a birtoklás fogalmára, mondván, hogy »affectio tenendi« mindazoknak, habár
egymástól különböző szándékai és hogy ennélfogva birtokosok
mindazok, kiket a jog birtokvédelemben részesít. És csakugyan
ezen okoskodás varázserejének hódolnak mindazok, kik a Savigny felfogása ellenében az »affectio tenendi«-nek, az érthető
»animas domini« helyett, »animus dominandi — dominantis
— disponendi — possidendi«-féle gondolathiányt takaró szavakba
kapaszkodnak. Ámde ezen olcsó okoskodás, eredményével egyetemben, következő ellenvetésre megdől: hogy a birtokvédelem, valamint minden törvényes védelem, a védelem indokát
képező bizonyos álladókra, t. i. a birtoklásira támaszkodik,
nem pedig megfordítva a birtokálladék a birtokvédelemre, s
hogy tehát az emerről amarra visszakövetkeztető felfogás az
okoskodás természetes rendét megfordítja, vagyis hogy szabad
a birtokálladékból a birtokvédelemre következtetést vonni, de
nem a birtokvédelemből a birtoklás fogalmát képező birtokálladékra,
mivelhogy
ugyanazon
védelem
egymástól
különböző álladékok alapján lehet megadva és az ily azonos védelem a védett álladékok között fenforgó különbséget meg nem
szünteti. Lássuk ezt néhány más példában. A megbízási szerződésből (mandátum) és a megbízás nélküli ügyvitelből (negotiorum gestio) indítható keresetek (actio mandati directa et
contraria — actio negotiorum gestorum directa et contraria)
czélzatai azonosak, hanem azért még senki sem törekedett a
megbízási szerződés és a megbízás nélküli ügyvitel álladékai
közt fenforgó különbséget az azonos czélzatu védelem miatt
elsimítani és a kétféle álladékot egységesen minősíteni. És: a
társas szerződésből származó (vagyoni) közösség (societas) és
az a nélkül valahogy létesült közösség (communio incidens)
megszüntetésére szolgáló védeszköz nemcsak czélzatilag, hanem
még névleg is azonos (actio communi dividundo), hanem
azért még nem akadt vállalkozó, ki a societas és a communio
incidens két álladékát csak ad hoc is (az actio prosocio-n
túl) azonosítani iparkodott volna. De már az a körülmény,
hogy a római jog, miután a tulajdonosi czélzattal birtoklóknak interdictumi védelmet engedett volt, ezen védelmet jóval
utóbb néhány birlalóra (záloghitelező, zárgondnok és preca-
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rista) kiterjesztő: ez a kiterjesztés immár elégséges ok arra.
hogy a XIX. század jogtudósainak színe-java a birtok fogalma
iránt kétségbeessék, azok legújabb szóvivői során párt alakuljon. mely a tulajdonosi szándékkal birtoklók faját a jogtudományban mintegy kiirtsa és ennek helyette egy lényt állítson,
melynek sem faját sem nemét meghatározni nem képes,
mégcsak a csírák iránt tájékozó expediens segélyével sem.
Csak a szakszerűség szűk falai közé rekedt, az egyetemes
emberi szellemvilág legét nélkülöző gondolkodásnak telhetik,
nézetem szerint, afféle kétségben és mesterkedésben kedve!
Ugyanis: kétségbe nem vont tény az, hogy a dolgokat birtoklóknak két, egymástól kézzelfoghatólag különböző osztályuk
van, t. i. azoké, a kik az általok bírt dolgokat sajátjok gyanánt tartják hatalmokban, és azoké, a kik az általok bírt
dolgokra nézve másvalakinek tulajdonjogát nem csak elismerik,
de sőt erre saját birtoklási érdekeik javára egyenest támaszkodnak is. mint p. o. a zálogtartó hitelező, ki zálogjogi érdekét a zálog tulajdonosának jogával födi. Amazok viszonyát
tudományunk
idáig
birtoknak,
emezeket
birlalásnak
nevezte.
És: a történeti fejlődés azt mutatja, hogy a birtokvédelem a
tulajdonosi czélzattal birtoklók viszonyából indúlt ki és erre
volt alapítva, ellenben az IÍ. n. birlalóktól megtagadva, még
pedig egyes-egyedűl a birtoklási szándék tekintetében köztök
fenforgó különbség miatt. Már most: érteném, sőt talán de
lege ferenda osztanám is azt a múlttal szakító eszmét, hogy
a birtokvédelem valamennyi, akár tulajdonosi akár másnemű
saját érdekből birtoklóknak megadassák, minek következtében
a birtokosoknak és birlalóknak nevezett két birtoklói osztálya
birtokvédelem és ennélfogva az egész birtoktan szempontjából
egyetlen,
minden
nehézség
nélkül
egységesen
értelmezhető
osztálylyá alakúina. Mert csakugyan nem értem, hogy miért
tagadjuk meg a birtokvédelmet, p. o. a haszonbérlő nevezetű
birlalótól, mely védelem a zálogtartó nevezetűnek meg van
adva, vagy a haszonkölcsönzőtől (commodatarius) a precaristának, — a letéteményestől (depositarius) a zárgondnoknak
(sequester) megadott birtokvédelmet? És ha a szaktudomány
ilynemű reformeszméje a jogéletben érvényre jutna, úgy az
addig ú. n. affectio tenendi értelmezésén szerezhető jogászi
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dicsőség az irodalomtörténet vadonába költözködnék, a liova
én részemről tisztelt pályatársaimat nem követném. De a
midőn — mint mondám — nem az a gyökeres szakítás és
átalakítás forog szóban, hanem a több mint kétezer év óta
a jogéletből és szaktudományból ismeretes azon szabályzat,
mely szerint a birtokvédelem a tulajdonosi czélzattal birtoklókat egyáltalában, a másféle czélzattal birtoklók (birlalók) közöl
csak egynéhányat kivételkép illeti: akkor jogászi gondolkodásom és — legyen szabad hozzátenném — ízlésem igazat ad
a nagy építőmesternek, Savignynak. hogy az amazokon nyugvó
arányos birtokjogi épületet emezek elhelyezése végett halomra
nem
döntötte,
hanem
inkább
ezek
számára
mibenlétüknek
megfelelő mellékhajlékot toldott amahhoz, — az általa ú. n.
»származtatott birtok« stíljében.
II.
A birtokvédelem alapja (indoka) iránt századunk jogtana négy, egymással elhatározás nélkül ellenségeskedő véleménytől hullámzik, mely szétágazás részint a római jog iránt
fenforgó kétségekkel, részint, sőt nagyobb mértékben, a római
jog és a germán közt létező ellentéttel függ össze.
Ugyanis: a római jog és a germán közt a birtokvédelem dolgában fenforgó elvi ellentét azon védelem alapjában
gyökerezik, tehát a védelmi győzelem feltételeiben és a lehetséges ellenvédelem tartalmában nyilatkozik. Minthogy t. i. a
római jog az alanyi magánjogok törvénykezési védelménél az
az ily védelemmel élő felperestől azt követeli, hogy érvényesítendő jogának a múltban általa történt megszerzését igazolja és ezen igazolásból a kérdéses jognak még folyton létezését mindaddig következteti, a míg alperes annak megszűnését be nem bizonyítja: a magánjogok törvénykezési védelmének ezen rendezése mellett lehetővé vált, a tényleg fenforgó
ú. n. birtokálladékoknak önhatalmi háborítása ellen oly törvénykezési védelmet szolgáltatni, melynél a védett birtokálladék jogosultsága tekintetbe nem jöhet, vagy röviden kifejezve: a római jog az alanyi magánjogok törvénykezési védelme
(ú. n. petitorium) és a tényleges birtokálladékoknak önhatalmi
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háborítások ellen megvédése (u. n. possessorium) közt áthághatatlan határt von, és így igazi, azaz tiszta birtokvédelmet
létesít. Ellenben a germán jog egyfelől az alanyi jogok törvénykezési védelménél az ily védelemmel élőtől azt követeli,
hogy érvényesítendő jogát mint jelenleg és tényleg mutatkozót.
tehát birtoklólag igazolja, másfelől meg a tényleges birtokálladékoknak önhatalmi háborítások elleni törvénykezési védelmét az ellenfél által felhozható jogosultsággal meghiúsíthatóvá
teszi, azaz: a germán jog az ű. n. petitorium és possessorium
közötti különbség elvét szorosan nem alkalmazza. Világos
tehát, hogy a birtokvédelem alapját tárgyazó kérdés a mondott mindkét jogból egységesen meg nem fejthető, hanem
mindegyikből külön-külön nyerhet csak kellő, a másikétól
lényegesen eltérő megoldást. Ámde a XII. században feléledt
jogtudomány
ezen
ellentétes
jogalakulatok
kellő
értelmével
nem birt. Ugyanis: a nagy tökélyre kifejlett és a szaktudomány által mesterileg kimívelt római jog tanulmányozásán
feléledvén, a XII. és következő századok jogtudománya teljességgel a római joghoz fűződött, az ezzel szemben kezdetleges
és nyers germán jogra pedig ki nem terjeszkedett. Tgy a
középkori birtoktan is egészen e római jogra alapíttatott.
mi azonban nem akadályozta, hogy a germán jog ellenkező
birtokvédelmi elve is a jogtudósok és a pápák (canon »Redintegranda« c. 3. C. 3. qu. 1. és caput »Saepe contigit« c. 18. X.
de restat. spol. 2. 13.) által azon téves hiszemben, hogy a
római jogot követik, némileg érvényre jutott. Ezen, úgy a
jogelméletet mint a joggyakorlatot sanyargató eszmezavarnak
csak Savigny vetett véget többször említettem birtokjogi monographiájában, hanem ennek daczára a birtokvédelem alapja
iránt azóta folyó tudományos kutatás és fejtegetés, sőt maga
a birtokvédelem gyakorlati rendezése is még folyton a római
jog és a germán közt fenforgó ellentéten, és hozzá még mindegyiknek kétségein tengődik.
Nem csoda tehát, hogy korunk jogirodalmában a birtokvédelem alapja iránt következő, egymástól gyökeresen eltérő
négyféle felfogás viaskodik és hogy ezek mindegyikének vallói
között is sok jelentékeny változatosság mutatkozik.
1. Az egyik felfogás szerint a (római) birtokvédelem
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rendészeti érdekeken alapul (főkép: Roszhirt, Bethmann-Hollweg és Neuner), melyek az e védelemben részesülő magánérdekek mellett a tekintetből fenforognak, hogy a közrend meg
ne báboríttassék.
2. Egy másik felfogás a birtokvédelmet azzal az állítással indokolja, hogy a birtok önálló (dologbeli) jog (Schweppe,
Mühlenbruch, Zachariä, Röders, Grans, Thaden, ifjabb Hasse,
Lenz, Kindel), mely állítólagos jognak tartalma iránt azonban
az e felfogást vitatok véleményei szétágaznak.
3. Harmadik felfogás a birtokvédelmet a birtoklás és a
tulajdonjog közötti viszonyra alapítja, mint a melynél fogva
a birtoklás mintegy vélelmezhető avagy ideiglenes tulajdonjognak volna tekinthető (egyideig Savignynak is véleménye,
továbbá: Unterholzner, Tigerströhm, Stahl, főkép pedig Ihering és később némileg Bruns is).
4. Negyedik felfogás (Savigny és ennek nyomán a franczia és jobbára az olasz jogászok, Puchta, Wächter. Kierulff.
Rudorff, Brinz, Böcking, Goldschmidt, Schmidt L. A. T..
Windscheid) szerint a birtokvédelem alapja vétség, t. i. a tényleges birtokálladékok ellen intézett önhatalmi támadás, melyet
némelyek mint a birtokos személyét sértőt, mások mint az
önvédelmi tilalom áthágását minősítenek.
Minthogy a birtokvédelem ^lapját tárgyazó ezen igen
nagy
véleménykülönbség
bővebben
csak
a
birtokvédelem
czélzatával és ehhez képest rendezésével kapcsolatosan tárgyalható, ezek iránt mondandómat pedig külön értekezésemnek szántam: ezúttal annak megjegyzése mellett, hogy hazai
jogirodalmunkban, e tárgybeli szegénysége mellett is. legújabb
időben
ugyanazon
ellentétes
felfogások
mutatkoznak,
egyéni
vélekedésem jelzésére szorítkozom: osztom azt a felfogást, hogy
a birtokvédelem (római-jogi) alapja az önvédelmi tilalom áthágásának vétsége.
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Budapest. 1894. Az Athenaeum r. társulat könyvnyomdája.

Az adóeszmény tudományos és gyakorlati szempontból.
Mikor a tudomány a gyakorlati élet szolgálatában áll,
milyen a pénzügyi tudomány, vigyázni kell, úgy alapeszméi
pontos és szabatos körülírására, mint ezek következményeire;
úgy eszményének és az erre vezető irányzatoknak alapos
megbírálásra és megállapítására, mint ennek minden folyományára és hatására, mert csak tervszerű és öntudatos rendszer vezethet jó eredményre. Vagy, ha úgy tetszik, a tételt
meg is fordíthatom és állíthatom, hogy ha a gyakorlati élet,
törvényhozási
és
kormányzati
szempontból,
pénzügyi
téren,
a tudomány forrásához fordul és e nélkül egy lépést sem
tehet hasznosan; óvatosan kell megválasztania az
irányzatokat, melyeket követ, a czélt, melyre törekszik. Mert a dolgok logikája okvetlenül érezteti hatását és önerejénél fogva
érvényesülni fog, bármennyire iparkodjék az utólagos bölcseség
azt
megakadályozni
vagy
korlátok
közzé
szorítani.
Igaz, hogy a pénzügynek alapját, korlátait és kereteit is a
gyakorlati élet adja meg, sőt ennek fejlődésével változik az
összes társadalmi tudományokban az alap és keret egyaránt; a nélkül, hogy a czélok és elvek, eszmények és törekvések önálló fejtegetésétől és megállapításától azért a tudomány, e téren is, meg lenne fosztva.
Az állam alkotmány szervezete pedig, úgy nemzetközi
visszahatásában, mint belső keretében érezteti az adórendszerre, ennek még tudományos felfogásában és kidolgozásában is, hatását. Még inkább áll ez azonban, az állam nemzetgazdasági és társadalmi fejlettségére nézve. Hisz a közvetett,
valamint az egyenes adók egész rendszere, a nemzetgazdasági tényezőkhöz és a fejlődéshez annyira kénytelen alkal-
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mazkodni, hogy a pénzügyi tudomány legszebb követelményei
meddők lesznek, ha erre folytonos és alapos figyelemmel
nincs.
De
hát
azért
felállíthatjuk
az
irányt
és eszményt,
melyet, adó ügyben, a kor követelményei szerint, követni kell
és lehet, és megállapíthatjuk azon fejlődési stádiumot, melyre
jutott a czél, melyet az adórendszer elé kitűzni lehet és
épen
ez
azon
kérdés,
melylyel
foglalkozni
szándékozom;
mely nézetem szerint, a tudományos kutatásoknál, adóügyekben. eddig elegendően figyelemre méltatva nem volt. Ennek
a kérdésnek két sarkpontja van: az egyik az, hogy milyen
fogalmat alkotunk magunknak az állam természetéről: másik
az, hogy milyen feladatot tűzünk ki az adó elé. Tulajdonképen ez a két dolog, adóügyben, ugyanazon egy éremnek
két fele, melyek egymásnak kinyomatot adnak. Mert az adó
alapja és feladata körüli különböző tlieoriák oda vezethetők
vissza, hogy milyen természetűnek ismerjük fel az államnak úgy létjogát, mint hivatását. Sokan a nemzetgazdasági
írók közül észre sem vették, hogy adórendszerben fejezték ki államrendszerüket és megfordítva. Ha szerződést látnak
az
állam
alapjában,
az
adórendszert
is
szerződéses
viszonynak és a do ut des kifolyásának látják, a mi elmegy
(Puynodenál és Girardinnál) egészen a biztosítás eszméjéig,
mely szerint adót fizetünk, hogy az állam által vagyonúnkat
és életünket biztosítsuk. Ha a jogállam fogalmára emelkedünk fel, akkor az adórendszernél is csak az igazságos és
arányos megadóztatást követeljük, csak a meddő jogi szempontnak hódolunk, hogy e téren se essék senkin se igazságtalanság és a jogállam rendeltetéseinek megfelelni képes
legyen. Ha visszatérünk az állam eredetének absolut felfogásához (és nem csak a Stahl-féle theoria, hanem Montesquieu, Fichte, Schelling, Hegel stb.. sőt a Rottek-Welker-féle
felfogás is ide tartozik), azt önlényü természeti szükségnek
tüntetjük fel, mely önmagáért és önmagában él. akkor az
adórendszer kiinduláspontjából is a parancsoló szükség kényszerűsége áll elő, mely aztán veszi az adót, ott a hol találja
és leginkább a látható vagyon után indul; nem sokat törődik
annak
sem
társadalmi
hatásával,
sem
arányosságával,
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feloszlásával
vagy
nemzetgazdasági
következményeivel;
mert
az állam önczél és absolut úr. nem rendeli alá magát, pénzügyi téren sem, más tekintetnek mint az absolut szükségnek és saját érdekének. E felfogás, ne mondjuk rendszer,
hatása
alatt
állanak
a
nemzetgazdasági
irodalomban:
a
tiziokraták épűgy mint Schmith, épúgy mint Ran és LeroyBeaulieu. Nagyon meglátszik ennek hatása a régi adó-törvényhozásokon
és
azoknak
hozzánk
átnyúló
maradványain.
Ha pedig az állam legújabb, társadalmi felfogássából indulunk ki. mely az államot a társadalom egyik, igaz, hogy legerősebb közegének tekinti, melynek nemcsak a jogbiztosság
és külsőerő elleni védelem feladata, hanem magas és széles
közgazdasági és kulturális feladatok valósítására van hivatva,
sőt a társadalom alakulására és fejlődésére is irányadókig,
kiegyenlítőiig,
arányosítólag
befolyást
van
hivatva
gyakorolni;
akkor
a
megnagyobbodott
és
megszélesedett
feladat
eszközeit is, egyfelől ezek bősége, másfelől rendeltetése tekintetében, egészen másképen kell, hogy megválaszsza és beoszsza;
mint akár a természeti szükségképen előálló absolut állam,
akár a szerződéses állameszmény, akár a szűk és szigorú
korlátok közt mozgó jogállam. Nemcsak azért, mert az ily
felfogású állam feladata, szélesebb és így bővebb, tehát
mélyebbről veendő és mélyebben ható eszközök felett kell
hogy rendelkezzék, de azért is, mert magával, az adórendszerrel is kell hogy érvényesítse feladatát: a kulturális fejlesztést és az egyenletes társadalmi fejlődés előmozdítását.
Pedig mind a kettő: széles, soha meg nem szabható, folyton
változó és terjedő feladatokkal áll kapcsolatban, melyeknek
megfelelő: terjedő és fejlődő, ruganyos és arányosító eszközökkel kell az államnak rendelkeznie.
De épen itt áll elő a kritika. Itt áll elő azon clőrebocsátott követelésem jogosultsága, hogy t. i. az adórendszer
megállapításánál
úgy
a
tudománynak,
mint
a
gyakorlati
eletnek előzetesen tisztában kell lennie annak összes nemzetgazdasági és társadalmi hatásai tekintetében. Egész egyszerűen fel kell vetni itt azt a kérdést: tisztán a teherviselés passiv feladatát akarja-e az adórendszer jól és biztosan
megoldani, vagy a pénzügyi eredményen kívül egyúttal nem-

6
zetgazdasági, sőt társadalmi hatást is akar biztosítani. Mondanom sem kell, hogy ez a két hatás, hogy ne mondjam:
működés, megfér ugyan együtt; azonban nem csak nem ugyanaz,
de sőt még össze sem esik, párhuzamosan sem halad mindig. Mert sokszor az az adó kiadó és ád kedvező pénzügyi
eredményt, főleg pedig biztos és állandó fedezetet az állam
szükségleteinek,
mely
közgazdasági
és
társadalmi
hatásában
vagyonegyenlőtlenséget,
sőt
vagyonpusztítást
idéz
elő.
És
megfordítva. Annál az adónál, melynél az alap vagy a százalék
főleg
azon
szempontból
van
megválasztva,
illetőleg
megszabva,
hogy
a
nemzetgazdasági
egyenlőtlenséget
enyhítse; vagy épen hogy vagyoni átalakulást, társadalmi nivellirozást idézzen (habár kis mértékben és hosszú idő alatti
lassú hatásában is) elő, a milyenek lennének a fényűzési és
az erős progressiv adók, azok pénzügyi eredménye a legtöbb
helyen nem fogna valami nagyon kedvező lenni, még nagyon
vagyonos és előrehaladt míveltségű nemzeteknél sem, annál
kevésbbé a szegényebb osztályokban.
Kijelentem
azonban,
hogy
az
adópolitikának
ez
a
socialistikus czélja, öntudatosan és rendszeresen, a gyakorlati életben még sehol sem érvényesült és a tudományos
irodalomban
is,
csak
a
socialisztikus
irányú
nemzetgazdasági íróknál merül fel. Sőt ezek közül is kevesen foglalkoztak e kérdéssel, mint ilyennel. Mert a socialisták rendszereiket nem az adóra fektetik és nem azzal kezdik. Így tehát
csak Wagner Adolf és Menger adtak kifejezést ennek az
álláspontnak. Kivált az előbbi egyik újabb értekezésében *)
állította fel azt a követelményt, hogy az adópolitikának egyfelől az eddigi igazságtalan és egyenlőtlenséget okozó adórendszer hibáit kell orvosolnia, másfelől még mélyebben a nemzetgazdasági egyenlőtlenségek kiegyenlítésére is kell hatnia, és
pedig először: az egész adórendszerben, másodszor: az egyes
adócsoportokban;
harmadszor:
ugyanazon
adó
keretében
is
azt a hatást kell előidéznie. Ezt a feladatot azonban két egészen különálló részre lehet osztani Mert a régi adórendszerek hibáit, vagy az újak alapjait lehet reformálni, illetőleg
*) Uber sociale Finanz- und
Sociale Gesetzgebung und Statistik. IV. k.

Steuerpoilitik.

Braun,

Archiv

für

7
megállapítani tisztán abból a szempontból, hogy az adók, a
teherviselési
képességhez
arányosítva,
igazságosan
vettessenek ki. tehát magukban véve, vagyoni aránytalanságot elő ne
idézzenek; sőt, e mellett, a keresetiképesség és vagyongyűjtés
nehézségeivel is igen jól lehet leszámolni, ezekre is tekintettel
lehet lenni és kell is lenni a pénzügyi tudomány mai állása
és követelménye szerint; mert már esak számításból, a források és fejlődés kímélése szempontjából, az adóalap egészséges fejlődésére való tekintetből sem helyezkedhetek az a
merev
íiskalismus
álláspontjára;
hanem
a
nemzetgazdasági
fejlődés
épségben
tartására,
sőt
előmozdítására
kell
törekednie, úgy az egész adórendszerben, mint annak arányaiban. tényezőiben és minden egyes egyénre való alkalmazásában. Ha e messzemenő követelményeknek az adórendszer
eleget tesz, akkor, nézetem szerint, megfelel nemcsak pénzügyi, de nemzetgazdasági és társadalmi feladatának is, de
nem szükséges és nem is lehet feladata sem az államnak, sem adórendszerének az, hogy a vagyon-felosztás processnsába, a fennálló nemzetgazdasági és társadalmi tényezőkkel szemben azok működésének megváltoztatásával folyjon
be; ha ugyan az eddigi államszervezetet és társadalmi viszonyokat
socialista
vagy
kommunista
irányban
mesterségesen
megváltoztatni nem akarja. Ha pedig: akár a tudomány,
akár a gyakorlati élet, ezt a czélt tűzné ki maga elé, akkor
azt nyíltan, rendszeresen és az egész állami és társadalmi
szervezet beosztásában kell érvényesíteni, nem pedig az adórendszer e mellékes és csak közvetett hatású eredményének
megfelelő irányításával és felosztásával kell ezt a czélt megkezdeni.
Különben is, az állam mostani működése és ennek
megfelelő egész pénzügyi, közgazdasági tevékenysége sokkal
termékenyítőbb, mint eddig valaha volt; és így az egykor
önlényű vagy elszigetelt tényezőnek tekintett állam sokkal
erősebb eszközzé lett az egész kulturális és közgazdasági valamint társadalmi fejlődésben, hogy sem a magasabb emberi
és társadalmi felfogásnak és követelményeknek ezen a téren
is meg ne felelhessen, azon mértékig, a meddig jelen állami
és
társadalmi
szervezetünk
alapjai
azt
egyáltalában
meg-
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engedik, úgy hogy a ki azon túl akar menni, annak az alapokat kell megváltoztatni és nem az adórendszert.
Csak körül kell tekintenünk á közgazdasági és társadalmi tudományok újabb irányzatain és az államélet újabb
feladatain, hogy meggyőződjünk arról, melyszerint ha a múltban
az
adórendszerek
—
hamis
tudományos
alapon
és
rossz pénzügyi politikából — tekinteten kívül hagyták is
a
nemzetgazdasági
és
társadalmi
szempontokat,
sőt
épen
ezen a téren is a kiváltságon és egyenlőtlenségen alapuló
társadalom félszegségeinek és érdekeinek hódoltak, ha ezék
maradványai átnyúlnak is igen sok törvényben és intézkedésben a mi viszonyainkba; de az elv és irány, melyet
a
társadalmi
és
pénzügyi
tudomány
most
adóügyekben
követ, a czél, melyre a gyakorlati pénzügyi politika, e
téren, törekszik, most már az adóktól is megköveteli azt,
hogy
1.
a
vagyonképzést
igazságtalanéi
vagy
aránytalanul
ne befolyásolják. 2. Vagyonpusztulást elő ne idézzenek. 3.
A megélhetést és keresetet bármely kereseti és üzletágban
lehetetlenné vagy aránytalanná ne tegyék és 4. A terhet á
valódi
teherviselési
képességhez
arányosítsák.
Ez
a
négy
követelmény nagyon elütő Smith Adám sokat emlegetett 4
szabályától, azonban azt hiszem, röviden, de helyesen formuláztam a tudomány által kitűzött és a gyakorlati életben is elfogadható azon elveket, melyeket most már a czél
és hatás tekintetében, nemzetgazdasági és társadalmi szempontból szem előtt kell tartani.
Ha e szempontokat tekintve és a társadalmi ' fejlődést
mindig
alapúi
veszszük,
biztosabb
irányadót
riye
rünk
az
adórendszer
alapjaira,
beosztására
és
arányaira
nézve, sőt eszményének megállapítása tekintetében is, mint
azon egyoldalú és egységes élvekben és rendszerekben, melyekkel
a
pénzügyi
tudományban
eddig
találkozunk.
Mert
azok a sokat vitatott kérdések, melyek eddig kiindulási
pontúi szolgáltak és az adók hol ellenszolgáltatásnak, hol
áldozatnak, hol biztosítási díjnak, hol az állam természeti
és elvnélküli követelményének; kivetésére nézve pedig arányosnak vagy progressivnek, az egyenes és közvetett adók
összehatásának
minden
vizsgálata
nélkül
akarták
feltüntetni,
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illetőleg
követelményképen
felállítani;
bár
fontos
és
érdekes
theoretikus
kérdések,
de
csak
másodsorban
következnek és nagyon elvesztik jelentőségüket, ha úgy a kiinduláspont. mint a rendszer megválasztásánál adóügyben nem a
módozatra,
hanem
nemzetgazdasági
ős
társadalmi
tekintetben való hatásra fektetjük a fősúlyt; ezt fogadjuk el kiindulás
pontúi
és
irányadásul
és
a
pénzügyi
eredményre
való törekvésben sem tévesztjük szem elől. Ekkor az adó
minősítése és jellemzése könnyebb. Ekkor az egy vagy több
egyenes adó, az arányosság vagy progressio közötti választás,
a
nemzetgazdasági
fejlődéstől
és
az
adók
hatásától
fog függni, melyben meg van adva a közös kiindulási pont
és alap.
Felette
érdekes
jelenséggel
találkozunk
e
tekintetben
a nemzetgazdasági irodalom két ellentétes táborában. Mert
az
újabb
nemzetgazdasági
fejlődés
kezdetén
a
franczia
fiziokraták
az
adóeszményt
épúgy
az
egységes
földadóban
keresték,
mint
a
legelőhaladottabb
nemzetgazdák,
mert az egységes jövedelmi adóban találták azt fel. Mert
csak e két adórendszer hívei vették tekintetbe teljes mértekben a nemzetgazdasági hatást és társadalmi jelentőségét
adórendszerük
megállapításánál.
És
egészen
következetesen,
a mint a fiziokraták azt hitték, hogy az egyedüli vagyon
és jövedelem, a föld; tehát erre vetendő ki az adó. Így
az egységes jövedelmi adó hívei most, abból indulnak ki,
hogy az embert’ a maga gazdasági egységében és annak
tiszta,
tehermentes
eredményében
kell
adótárgygyá
tenni,
mert az adónak nemzetgazdasági és társadalmi hatása csak
így lehet arányos és igazságos. A mi közbeesik: a fejadótól
kezdve a hozadéki és kereseti adók egész sorozata, épúgy
mint a vagyon adó, melylyel a régi Athénben épúgy
találkozunk, mint a modern Svájezban és Amerikában, pénzügyi tekintetben, mint biztos állami jövedelmi forrás, nemzetgazdasági szempontból, mint a kulturális és míveltségi állapottal, a polgárok vagyoni és erkölcsi és az államszervezet
fejletlenségével összefüggésben álló, okadatolt, szükséges rendszabály lehet, de nemzetgazdasági és társadalmi hatásában
nagyon
bonyolult,
kiszámíthatatlan
és
ellenőrizhetlen
adó-
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rendszer,
mely
surrogatumokkal
dolgozik,
de
e
magasabb
tekintettekből kielégítő eredményt felmutatni nem bír.
Sőt, ha tovább akarunk menni és alaposabban akarjuk a nemzetgazdasági és társadalmi hatást vizsgálni, akkor
nemcsak az egyenes, de az összes közvetett adók vagyoni
és társadalmi kihatását is szemügyre kell vennünk. Erre
most kezdenek az irók figyelmet fordítani. Mert ha az adó
eszménye az, hogy az állam minden polgára egész teherviselése erejéhez képest viselje annak terheit, már a mi külön eldöntendő, akár arányosan, akár fokozatos mértékben,
úgy tekintetbe kell venni a közvetett terheket is akkor
mikor az egyenes adókat meg akarjuk szabni. Épen ezzel
okolja meg több író a progressió behozatalát az egyenes
adóknál. Mert a fogyasztási és más közvetett adók terhe
sokkal nagyobb az alsóbb néposztályban, mint a vagyonosabbakban; tehát az egyenes adó
porgressiója ennek az
aránytalanságnak
kiegyenlítésére
lenne
hivatva;
sőt
újabban
Németországon, a porosz jövedelmi adó mellett, a vagyonadó behozatalát is ilyen kiegyenlítő adónak tüntették fel.
De másfelől: minden egyes államban a fogyasztás mértékétől és minőségétől, az erre nehezedő adók fokozatától
függ a közvetett adók terhének fogyasztása és mértéke, sőt
függ az egyszersmind az illető nép kereseti viszonyaitól is.
Mert. hogy a legalsóbb néposztályt vegyük, az olasz 1 l1 2
lirát. az amerikai 2 dollárt szerez egy napszámban. Ez a
különböző kereset ugyanazon fogyasztás (tegyük fel) még
egyenlő adó tétele által is, nagyon különböző mértékben
fogja a terhet érezni. És nincs is ez országok adóterhe,
sőt fogyasztási viszonyai közt se akkora különbség, a mekkora van kereseti viszonyai közt. De nem csak két ilyen
ellentét, hanem a vidék és város minden országban, az egyes
kereseti
források,
munkásviszonyok
és
életmódok
minden
helyen, nagyon különböző mértékét adják a közvetett adók
terhének és magának az ily módon való adózásnak is.
Ezt csak úgy általában hozom fel és nem a tételes törvényhozás szempontjából; mert az e téren való különbség természetesen a pénzügyi viszonyokkal és tételes törvényhozással függ össze, a mi most tárgyamhoz nem tartozik. De azt
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— az arány- tekintetében — felemlíthetem, hogy ha pl.
Poroszországban1)
minden
lakóra
egyenes
adóból
12—28
márka, a közvetett adókból 11.97 márka, Angliában a közvetett adókból 37.16 márka, az egyenes adóból: 24.94 márka,
Francziaországban 52.77 és illetőleg: 15.50 márka esik, ez
nemcsak a különböző megterheltetést bizonyítja, de azt is,
hogy mily kevéssé fejezi ki a teherviselés mértékét az egyenes adók összege. Tehát ha valóban figyelemmel akarunk
lenni a nép egész megterheltetésére és az állami adók egész
hatására, a közvetett adókat a számításból ki nem hagyhatjuk.
Sőt itt nem állhatunk meg. A helyi, önkormányzati,
egyházi megterheltetések, a közszolgálatok is figyelembe veendők, mert tudjuk, hogy most már, részben helyi, részben
átruházott
állami
feladatok
teljesítésére
nagy
mértékben
nehezedik és szaporodik a községek és helyhatóságok vállain; hogy ezek az államterheket többnyire megkétszerezik,
és ezenkívül, a nemzetgazdasági és társadalmi erőkre és
azok
arányaira
figyelemmel
levő
pénzügyi
politika,
tekintetbe kell, hogy vegye a közszolgáltatásokat is. Nem csak a
sokat
emlegetett
véradót,
melynek
nemzetgazdasági
hatása
főkép
az
általános
védkötelezettség
mind
szigorúbb
keresztülvitele
és
mind
fejlettebb
katonai
intézkedések
közé
szorítása következtében — az egész társadalomra és annak
nemzetgazdasági
életére
kiszámíthatatlan
nagy
áldozatokkal
jár, de számba kell vennünk a közszolgáltatásokat általában, az ingyenes funktiókat, a közmunkát, a vizszabályozási társulatot, esküdtek terhes működését, hogy a jótékonyság nagy terhéről, mint önkénytes működésről, ne is
beszéljünk.2)
Nem azért érintettem, röviden, a pénzügyi és közszolgáltatási
megterheltetéseket,
hogy
ezekkel
foglalkozzam,
hanem
hogy
áttekintést
adjak
azon
tényezőkről,
melyek
behatást gyakorolnak a tehervitelésre, és azon széles látókörről, melylyel most kell (a mennyire csak lehet) a pénz1) L. Gustav Kohn: Financ-Archiv 1884. I. k.
2)
L.
Ernst
Fischler:
Finanz-Archív 1887. évfolyam.
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ügyi
politikának
feladatát
megítélni;
nemcsak
nemzetgazdasági. de még pénzügyi érdekben is, mert tagadhatatlan az,
hogy minden közczélra a szükséglet ugyanazon forrásokból
merít, tehát ezek számbavétele és arányosítása, úgy nemzetgazdasági,
mint
pénzügyi
szempontból,
együttes
áttekintést
és figyelmet érdemel, sőt követel. Mert ina már az államadó
és pénzügy önmagában meg nem állhat; egyoldalúan el nem
járhat, mert akkor könnyen okoz egyfelől igazságtalan megterheltetést:
másfelől
nemzetgazdasági
károkat
(tőkében,
keresetképességben)
és
társadalmi
egyenlőtlenségeket:
sőt
saját forrásait is megronthatja. Mind a három szempont
pedig feltétlen figyelmet érdemel És minden közteher és
közszolgáltatás együttesen tekintetbe veendő. Egyúttal e nagy,
messzire
menő
követelmények
előadásával
akartam
bebizonyítani azt is, hogy ha általánosságban és nagy arányokban
e követelményeknek eleget lehet is tenni, nem tagadhatni,
hogy alaposan és részletes számítás alapján, e szempontok
érvényesítésével: adópolitikát, vagy helyesebben mondva: adótörvényeket és intézkedéseket nem lehet megszabni, a tekintetbe
veendő
tényezők
hatásának
bonyolúlt,
egyénileg
és
időszerüleg mindig változó és csaknem kiszámíthatlan természeténél fogva. Ez az eszmény és követendő irány ily
módon való megszabását nem akadályozza, az arra való
törekvéstől fel nem ment; bár a gyakorlati intézkedésekben
most még nagyon szűk korlátok közt valósítható. Már pedig
a pénzügyi tudománynak, a korlátokra, a tényezők minőségére és a gyakorlati lehetőségre figyelemmel kell lennie.
De ha a feladat ezen részéhez fordúlunk, ekkor már
leszállónk az eszmény légköréből, habár jó és szükséges azt
világosan megállapítani, hogy a bírálat és irány végczélja
tisztán álljon előttünk.
Azonban e téren is, nem csak a gyakorlati törvényhozás, hanem a tudomány is kénytelen elfogadni a hozadéki
és kereseti adók egész
sorát, mert a kereseti források és
jövedelmi ágak mértékét többnyire külső jelenségekre vagy
á t l a g eredményekre kénytelen fektetni, miután a tiszta jövedelem
biztos
megállapítása
tekintetében,
még
az
adózók
műveltsége és lelkiismerete, a vagyoni viszonyok homályos
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volta, a könyvvitel és statisztika fejletlensége, az adókivetés
módozatainak,
szervezetének
és
közegeinek
megbízhatatlansága meg nem engedik azt, hogy az állami szükségletek fedezetére az egyenes adók terén, a tiszta jövedelem
jelöltessék ki kizárólagos alapul! És pedig: nemcsak közgazdasági és közigazgatási nehézségek, de egyúttal az államháztartás
bonyolult,
gyorsan
fejlődő
és
sok
ruganyosságot
megkíván természete sem engedi meg, most még ezt az egyoldalúságot.
Mert
az
állam
mindennap
szaporuló
közbiztonsági
és
katonai
kiadásai,
valamint
növekedő
kulturális
feladatai az állami bevételekben sem azon hullámzásoknak
ki nem tehetők, melyeknek a tiszta jövedelem még lelkiismeretesebb kinyomozás mellett is ki van téve, sem olyan
szűk alapra nem fektethetők, a milyent ez, a mai viszonyok közt, még a legelőhaladottabb országban is nyújt. De
azért a követendő irány és kitűzendő czél a tiszta jövedelem megadóztatása kell, hogy legyen, és az adórendszerek
fejlődése ez irányban is halad. Azonban ezek mellett nincs
egészen elhanyagolva a társadalmi és nemzetgazdasági szempont, mert másfelől maga az állam közvetlenül felkarolja a
kulturális kiadások egy részével és bizonyos arányával azon
ezélok egy részét, mely az adóeszmény közgazdasági és
társadalmi
hatásában
kerestetik.
A
mennyiben
a
népoktatástól a szakoktatásig, a vízszabályozástól — a vasúti politika
demokratikus
irányáig,
az
állattenyésztés,
szőlőmívelés,
talajjavítás állami úton való előmozdításától — a földmívelési és ipari hitel fejlesztéséig, a munkás baleset, betegsegélyezés
és
nyugdíj-biztosításig,
mind
nagyobb
mértékben
karol fel és teljesít az állam oly feladatokat, melyek egyfelől: a szorosan vett jogállam keretén kívül esnek, másfelől:
a szegényebb néposztályoknak anyagi és szellemi fejlesztésére,
biztosítására
és
általában
nemzetgazdasági
és
társadalmi erők fejlesztésére, sőt sok tekintetben egyenlősítésére
vagy legalább arányosítására és egyensúlyba hozatalára közvetlen befolyást gyakorolnak. Úgy, hogy ha azon feladatok
teljesítésére, terhes közvetett, valamint kereseti és hozadéki
adókból meríté is most az állam az eszközöket, melyek hol
az alsóbb néposztályokra súlyosodnak nagyobb mértékben.
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mint
teherviselési
képességük
megengedné,
hol
magát
a
jövedelmet
sújtják
tiszta
eredményéhez
képest,
aránytalanul, sőt túlságosan; végül néhol még a keresetképesség és
vagyon-állomány
megtámadására
is
hatnak:
e
kedvezőtlen
káros
hatásokkal
szemben,
természetesen,
nem
ezek
arányában és nem azok jóvátételére, sőt azoktól teljesen
függetlenül, a mostani állam kulturális téren, olyan erkölcsi
és anyagi erők fejlődését, sőt közvetlen vagyon keletkezést
és gyaporodást is mozdít elő, melyeket eddig, sem rideg
önczéljánál,
sem
jogállam-minőségénél
fogva
egyáltalában
nem nyújthatott.
De ez nem menti fel a tudományt és gyakorlati törvényhozást azon feladat alól, hogy a teherviselés szempontjából is, maguknak az adóknak beosztásában és arányaiban,
kivetésében
és
behajtásában,
egyfelől
megadják
az
önkényes eljárás vagy igazságtalan megterheltetés ellen a polgároknak a szükséges biztosítékokat, másfelől megakadályozzák, vagy elő ne idézzék az aránytalan megterheltetést, vagyonszerzési és kereseti nehézségeket és mindinkább előmozdítsák a tiszta jövedelem megadóztatása felé való közeledést.
Ebből a törekvésből lehet kimagyarázni a tudományos irodalom és gyakorlati törvényhozás állapotát most, a legtöbb
országban.1) Mert nem csak fiskalizmus és egyoldalú praxis;
de tudományos szempontból is, az irodalomban is, és nem
csak
a
törvényhozás
szempontjából
elfogadott
álláspont
az, hogy a föld-, ház- és kereseti adókat csak kiegészítse és
egyelőre még ne helyettesítse a jövedelmi adó, mely épen
azért
kiegészítő,
hogy
a
hozadéki
adók
aránytalanságait
némileg kiegyenlítse. Azonban e téren még oly hátra van a
fejlődés, hogy az irodalom még ennek a kiegészítő tiszta
jövedelmi adónak kivetési módja, alapja és feladata tekintetében sincs tisztában. Sőt — az eszmezavar folytán —
azon törekvések, melyek a tiszta jövedelemben a valódi teherviselési képesség megállapítására vannak irányozva,
átját1) L. Neumann: Die progressive Einkommensteuer. Leipzig, 1874.
2)
Dr.
Max
von
Hecker:
zinsen.
Leipzig,
1850.
—
Dr.
in Oesterreich. Leipzig, 1892.

Die
Emil

Einkommensteuer
und
die
Schuldvon
Fürth:
Die
Einkommensteuer
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szaruik az ennek természetével össze nem egyeztethető kereseti
és hozadéki adó terére is, ezért vannak, kik a kereseti adónál is létminimum, terhes család, üzleti csapások, megterheltetés tekintetbe vételét követelik, holott a kereseti adóknál, magára a külső jelekre (lakás, segédmunkás szám, foglalkozás, kereseti osztályok, vagy város és vidék) fektetett átlagok
kizárják azt, hogy a teherviselési képesség más úton puhatoltássék ki, mert a mérték, melylyel azt felveszik, egészen
más és löbb latitude-ot enged az adóalap és adó közt az
egyéni viszonyok számára, mint a mennyit magának a tiszta
jövedelemnek a nyomozása nyújthatna. Épen így van a
dolog a hozadéki adóknál, úgymint a földadónál, a kataszter nagy átlagaiban és a ház-osztályadónál. A házbéradó
már kezdi levetkőzni nyers hozadéki jellegét és a mennyiben
fentartási
költséget
és
betáblázott
adósságot
számba
vesz, e jövedelemágban a tiszta jövedelem külön megállapítását tűzi ki czélul, de még mindig, mint a többi hozadéki adó, az elkülönített tárgy és nem az egyén vagy család
jövedelmi, illetőleg teherviselési szempontjából. Pedig ez alkotja
a hozadéki és tiszta jövedelmi adók közt a kiegyenlíthetlen
ellentétet. Amazok a tárgyak és kereseti források eredményét egyenként állapítják meg és külön adóztatják meg, ez
pedig az embert egész nemzetgazdasági és gazdasági állapotában összes jövedelmeinek és terheinek együttes megállapítása szerint veszik fel, és így csinál, az adóalap számára
egy mérleget, minden egyes egyénre külön, melynek saldoját veszi kizárólagos adó alapjául.1)
Természetes tehát, hogy a hozadéki és kereseti adókat
kiegészítő jövedelmi adó a subjektiv mozzanatok tekintetbe,
vételére nézve is egészen más, mint a fentebb jelzett egységes tiszta jövedelmi adó.
A kiegészítő jövedelmi adó sem tiszta jövedelmi adózásnak, sem subjectiv viszonyok követelményeinek, a létminimum
adómentességének
vagy
akár
feltétlenül
a
keretbe
nem tartozó progressiv adózás eszméjének meg nem felelhet,
mert nem az egész jövedelemre terjed ki, de, hogy ez eszmé1)

1892. I. Band.
S69

L.

W.

Voche:

Steueiobjekt,

und

Eealsteuer,

Finanz-Archiv
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két bizonyos, korlátolt mértékben és fokozatban befogadja
már magában véve feltűnő módon bizonyítja az a hatást,
melyet
a
társadalmi
törekvések
és
tudományos
irodalom
még a régi rendszer alapján álló elméletekre és törvényhozásokra is gyakorolnak.
És kétségtelen, hogy még jó ideig a törvényhozás e
téren fog haladni. Átveszi az irodalom és társadalmi törekvések eszméit és iparkodik a régi alapok és keretek fentartása mellett, azokat valósítani.
Így
tört
utat
a
létminimum,
melynek
alapját
egy
közönséges munkásnak, az illető országban való megélhetésére
szükséges összeg adómentességében találjuk,1) így van a hozadéki és kereseti adók betetőzéseképen alkalmazott jövedelmi adóban majdnem mindenütt progressio vagy degressio.
így jut a családi viszony és szerencsétlenség tekintetbe vétele,
kereseti és kiegészítő jövedelmi adóknál érvényre, pedig ez . a
subjektiv megadóztatáshoz tartozik, és így merül fel az alsóbb
néposztályok nem csak megélhetési, de kereseti viszonyainak
kímélése is. És ha szemügyre veszszük a csak részben pénzügyi
szükségből keletkező újabb kiegészítő adókat, minőket hadmentesség, vagyon adó, fényűzési, tőzsde adók czimén ismerünk,
ezekben is mindenütt látjuk a nemzetgazdasági és társadalmi tényezők közt az erőegyensúly javításának, hogy ne
mondjam kiengesztelésének és nem csupán a pénzügyi eredmény elérésének szándékát.
Azonban még nagyobb mértékben látjuk a társadalmi
és nemzetgazdasági érdekek szemmel tartását és megóvásának komoly kisérletét, a kereseti és jövedelmi adó törvényhozás
terén
történt
újabb
kísérletekben,
illetőleg
változásokban, nem a francziáknál, spanyoloknál, belgáknál; ezek
feltétlenül ragaszkodnak a hozadéki és kereseti adók külső
jelekre fektetett nyers formájához,2) hanem az olasz, porosz
és
szász
törvényhozásban,
valamint
az
osztrák
adóreform
javaslatokban és pedig az 1874-ikiben, (Dépretis-től) épűgy
mint
az
1882-ikiben,
(Dunnajewski-től)
és
Steinbach
leg1)
L.
Die
Steuerfreiheit
des
Existenzminimums.
Leipzig, 1877.
2) René Stourm: Systèmes généraux d’impôt. Paris, 1893.

Dr.

H.

Schmidt,
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újabb javaslatában.1) Mert ezekben és az ezek fölött kifejtett
kritikában2)
mindinkább
előtérbe
nyomul
és
érvényesül
azon törekvés, hogy egyfelől: a kereseti adókba is bevitessenek a subjectiv mozzanatok, másfelől hogy már a kereseti
adó keretében is, ha nem épen a tiszta jövedelemnek, de a
kereseti
arányoknak
és
teherviselési
képességnek
pontosabb
megállapítása
eszközöltessék.
Ez
irányban
akár
a
porosz
osztály-rendszert,
akár
az
osztrák
reformjavaslatokba
fölvett
osztályozásokat veszszük, látjuk mindenütt a növekedő részletezést, a miben Steinbach már oly messzire ment, hogy a
kereseti adó 6 osztályába 3047 keresetet névszerint különböztetett meg és annak mefelelőleg szaporította, természetesen a minimális és maximalis tételeket, melyeknek jellemzéséül még csak azt említem, hogy az utóbbiak négyszeresét
teszik a minimálisnak. Így a kivető bizottság rendelkezése
alá sokféle módot ád az egyéni és családi viszonyok tekintetbe vételére, a többek közt azt is, hogy súlyos családi
viszonyoknál a legkisebb tételt is felére szállíthatja le.
Épen így a korábbi porosz osztályadó és az újabban
hozott (ipari) kereseti adótörvény az osztályozást abból a
szempontból viszi keresztül, mint Miguel ezt a jövedelmi
adóhoz mellékelt »Begründung«-ban kifejti,3) hogy az alsóbb
osztályok terhén könnyítsen, sőt a subjectiv viszonyoknak különös tekintetbe vétele volt már az 1873. és 1883. évi porosz
osztályozott jövedelmi adóban is kimondva, a mennyiben a
bizottságot felhatalmazta, hogy nyomasztó családi viszonyoknál az adózót egy osztálylyal alább osztályozhassa.
Ezenkívül az új (1891. évi) porosz kereseti adóban
1500 márka kereset és 3000 márka üzemi tőke erejéig
az iparos adómentességet nyer, a mi egészen a létminimum
1)
L.
Motivenbericht
No
380.
Beilage
zu
dem
Stenogr.
Protokolle das Abgeordnetenhauses.
2)
L.
az
alsó-ausztriai
ipar
és
kereskedelmi
kamara
Berichtet.
1893.
—
L.
az
egyes
terveket:
Die
Einkommensteuer
in
Oesterreich und ihre Reform. Dr. Emil von Fürth. Leipzig, 1892.
3) L. Begründung 33. lapján.
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alkalmazása — nyers kereseti és nem jövedelmi adónál.
Igaz, hogy mind ennek a könnyítésnek, legalább a legalsóbb
osztályra
nézve,
van
egy
gyakorlati,
közigazgatási
oka
is.
Poroszországban
ugyanis
azt
tapasztalták,1)
hogy
a legalsó három kereseti adóosztályban az intések, foglalások és végrehajtások száma és eredménytelensége meddővé
teszi
a
közigazgatás
eljárását.
Hasonló
tapasztalatokat mutat ki nálunk Wekerle miniszterelnök, a kereseti
adó
első
osztályában.2)
így
tehát
nemcsak
a
társadalmi
szempont és humanismus, hanem a gyakorlati közigazgatás
is tanácsolja, bizonyos fokig, az alsóbb osztályoknak adó
tekintetében való kímélését. Azonban a fentebb vázolt intézkedések már az új iránynak messzebb menő érvényesülését
jelzik és egyúttal a kereseti viszonyoknak behatóbb kipuliatolására és így a jövő számára újabb, tisztább adó-alapok
vagy
adóképesség
megfelelőbb
kinyomozásának
biztosítására
vannak irányozva.
Ezzel a törekvéssel szemben úgy Poroszországban, mint
Ausztriában a pénzügyi érdeket az adóösszeg kontingentálásában keresik. Ez azonban nemcsak pénzügyi biztosíték,
ez egyik (bár nem egyenes és megtámadható) módja annak
is, hogy a polgárok egymásnak kereseti és jövedelmi viszonyait a közérdek szempontjából ellenőrizzék és megállapítsák,
a mit a jövő aztán egészen más alapon és más alakban
használhat fel, az adóeszmény megközelítésére.
Az új irány még jobban meglátszik, azon fejleményeken, melyeken az u. n. jövedelmi adótörvényhozás, az utóbbi
időben keresztül ment, főleg ha ennek indító okaira és az
irodalomban ezt kisérő magyarázatára figyelemmel vagyunk.
Úgy az angol income taxe, mint az osztrák badeni,
bajor, porosz és olasz jövedelmi adó, sőt a tiszta jövedelmi
adót leginkább megközelítő szász törvény is, (bár az utóbbi
már a kereseti adók mellőzésével, a hozadéki adók mellett
oly mértékben fedezi az állam szükségletét, hogy az egyenes adók 84%-kát ennek eredménye teszi ki3) a hozadéki és
1) L. Fürth idézett müve 183. 1.
2) L. Emlékirat az Egyenes adóreformok tárgyában 20. 1.
3) E. Fürth 151. 1.
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kereseti adóknak csak kiegészítését, betetőzését képezik, illetőleg az angol és olasz azokat részben fel is öleli, de minden módositás és minden kommentár, mely ezekkel foglalkozik, azoknak a tiszta jövedelmi adó felé való fejlesztését
tűzi ki czélul. Így t. i. fokozatosan fordul elő, 1. az adómentes minimum emelése, főleg az angol és német törvényhozásban (kivéve a szászt, mely már 300 márkánál adó alá
veszi a jövedelmet); 2. az alsóbb osztályok fokozatos kímélése a degressio megfelelő módosításával; 3. a becslések szigorítása; 4. néhol a fundált és nem fundált jövedelemnek
(pl. az olasz jövedelmi és új porosz 1893. évi vagyonadónak)
tekintetbe vétele; 5. az önbecslés (a porosz, bajor, szász,
bádeni törvényben) kötelezővé tétele; 6. az adósságok és
költségek
bevonásának
folytonosan
szabatosabbá
és
részletesebbé tétele (legtökéletesebb a szász formula); 7. a családi viszonyok nagyobb és nagyobb tekintetbe vétele; 8. a
kettős adózás kikerülése (pl. a részvény jövedelem után
csak 31l2° 0-on felül kezdődik a jövedelmi adó az új porosz
törvényben és a 3° 0-nál a szász törvényben, miután az
osztalék a társulatnál adóztatva volt.)
Ebben a nyolcz pontban foglaltam össze azt, mit a
tiszta jövedelmi adó felé való közeledésképen, a tényleges,
tételes törvényhozás terén, már most észre lehet venni. Mert
mindezeknek kettős czélja van, először: az egyéni, illetőleg
családi viszonyok tekintetbevétele, másodszor: a tiszta jövedelem
minél
fontosabb
megállapítása.
Természetesen:
a
mérték és módozat minden egyes törvénynél más és más,
de az alapeszme és irány ugyanaz. Ennek következtében, természetesen a nehézségek és anomáliák is ugyanazok. Minthogy pedig a fentebb említett 8 ponttal csak általánosságban akai'tam a tiszta jövedelmi adózás eszméjének — öntudatos *
vagy öntudatlan — előkészítését és a társadalmi nemzetgazdasági
mozzanatok
befolyását
felmutatni,
nem
szándékozom azokat egyenként a tételes jog szerint elemezni, így is
csak
elszórt,
bár
aránylag
elég
nagyjelentőségű
útjelzőképen lehet azokat tekinteni, épen azért az azokkal kapcsolatos nehézségeket és anomáliákat is csak röviden érintem,
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A tiszta (vagy akár csak kiegészítő) jövedelmi adó
alapos és kiadó, biztos megszabásának nehézségei vannak:
1. a régi hozadéki és kereseti adók most még nem
nélkülözhető, de keresetet és jövedelmet igénybe vevő, néhol
kimerítő hatásában, minek következtében a jövedelmi adó
nemzetgazdasági
és
pénzügyi
aránya
az
adórendszerekben
emelkedő ugyan, de még mindig nagyon alárendelt:
2. magának a tiszta jövedelem megállapításának nehézségeiben. Még akkor is, ha nincs tekintet a jövedelemforrások
különböző
természetére;
fundált
vagy
nem
fundált;
tőke
vagy
kereseti;
járadék
vagy
munka-jövedelem-e
az?
Mire azért nem lehet most nagy súlyt fektetni, mert egyfelől: a külön létező tőkekamat-, részvény társulati, járadék és
kereseti adók, és másfelől a föld és ház hozadéki adók,
a
különböző
adólábbal
és
aránynyal,
külön-külön
tökéletlenül oldják meg a tőke és jövedelmek különböző természetéből keletkező kérdéseket. De ha magát a jövedelmet, forrására
való
tekintet
nélkül,
egyenlően
megadóztatandónak
tartjuk is, akkor is ennek megállapítása, a mostani társadalmi és közigazgatási szervezet mellett, felette nehéz.
Nehezíti ezt most még a bonyolult állami és helyi
adók és terhek aránytalanságán és mellőzhetlenségén kívül,
azoknak az egyes egyéni gazdaságok mérlegében való kitüntetése és azon levonások megállapítása, melyek a tiszta jövedelmi
adó
alapjának
kinyomozására
vezethetnek.
E
tekintetben az 1878. évi szász és 1891. évi porosz törvények,
illetőleg az utóbbihoz csatolt végrehajtási utasítás állítanak
fel részletes követelményeket, sőt formulát is. Kiterjednek
ezek még három fontosabb kérdésre is, melyek a tiszta
jövedelmi
adó
legnehezebb
feladatát
és
érvényesülésének
legfőbb akadályait teszik.
Az egyik, és ezt számíthatjuk sorrend szerint harmadik
nehézségnek, az adósságok levonatának kérdése; úgy formailag, mint érdemileg. A kérdés formai része alatt értem az
adósság
bevallásának
megjelölését.
Ez
függő
adósságoknál
és általában magán viszonyok közt most még alig lehetséges. A betáblázott adósság hiteles kimutatása most már
tisztázva van. De itt is a hitelező bejelentése és ezen a
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nyomon adó alá vonása felette nehéz. Es a betáblázott
adósságok is mindig terhet képeznek ugyan, de nem mindig
az
adóképességnek
gyengülését.
Mert
jelenthetnek
nyereséges vállalatot és építkezést, tehát az adóképesség emelkedését
is. Sőt lehet az csak fedezeti bekebelezés, tehát nem egészen
igénybe vett kölcsön is. E különböző
természetű terheket a törvényhozás kénytelen egyenlően adómentessé tenni,
pedig különböző, sőt ellentétes teherviselési képességnek jelei.
Hát még a be nem táblázott adósságok! Ezeket eddig a
törvényhozás tekintetbe sem vehette. Csak most vannak erre
kísérletek. Pedig a legtöbb esetben súlyosabbak és meddőbbek, mint a betáblázott tartozások. Ha mostan az adóssági kamatok a tiszta jövedelmi adó alapjából egyformán
levonandók lesznek; a függő tartozások átmeneti
terhének
kimutatása és megállapítása igen nehéz feladat lesz.
Ennek megállapítását egész komolyan az 1878. szász és
az 1891. porosz jövedelmi adó-törvény kisérlé meg, két radikálisnak
mondható
rendszabállyal,
melyeknek
eddigi
hiánya
ott, hol életbeléptetve nincsenek és eddigi hiányossága ott.
hol
életbeléptetésükre
kísérletet
tesznek,
képezi:
a
tiszta
jövedelmi
adó
megállapításának,
illetőleg
behozatalának
negyedik, és illetőleg ötödik nehézségét. Ezek egyike: a
becslés, másika a bevallás.
A bevallás hiányossága a jövedelmi adók mostani szűk
keretében is a legnagyobb baj. Erre meglepő adataink vannak. Így Stopel kiszámítja Poroszországban, hogy csak a
jelzálog-követelés és betét kamata adja meg azt az adóalapot és illetőleg adót, melyet az összes bevallott jövedelem
nyújt.
Olaszországban
pedig
1882—1892
közt
a
társulati
jövedelem 2803/4 millióról 4001/4 millióra emelkedett a jövedelmi adó alapjában, holott ugyanezen idő alatt az összes
magán-jövedelem 442 millióról csak 504 millióra emelkedett,
tehát
az
aránylag
csekély
számú
részvénytársulatok
119½ millióval, az összes társadalom minden tényezői csak
62 millióval szaporíták ez idő alatt az adóalapot.
Ausztriában
hasonló
tapasztalatokat
tettek.
Ugyanis
1880—1890
közt
a
nyilvános
számadásra
kötelezett
vál-
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laktok
száma
3344-ről
3397-re
emelkedett,
tehát
53-mal
szaporodott,
adója
pedig
11.794,664
forintról
15,687,827
forintra,
tehát
3,893,163
írttal
emelkedett;
minden
többi
vállalat és üizlet száma ugyanezen idő alatt 708,494-ről
810,151-re
emelkedett,
adója
15.691,930
ftról
19.648,114
forintra szaporodott, tehát csak 3,956,184 írttal vagyis alig
többel, mint a részvénytársulatoké.1)
Világos jele ez aránytalanság annak, hogy a jövedelmi
eltitkolás
nagy
mértékben
folyik.
Hasonlót
tapasztalunk
Angliában
kisebb
és
nálunk
sokkal
nagyobb
mértékben.
Mert nálunk is, az összes egyenes adók alapján összesen
csak 437 x) millió frt évi tiszta jövedelem van kiszámítva;
tehát esik egy főre 25 és egy családra 100 frt, bár maga
a házbér 50 millió írtra megy és a takarékbetétek 550
millióra mennek, évenként 30—35 millió frt emelkedéssel.
A
bevallások
alaptalansága
ismeretes.
Ezt
megakadályozni
nehéz feladat.
A porosz törvény kimondja a bevallási kötelezettséget
és a ki ezt elmulasztja, a kivetéssel szemben az összes jogorvoslatoktól elesik.
Megadja erre a formulát is a kereseti ágak szerinti
jövedelem kimutatására és a levonni engedett terhekre nézve.
Ezek közt vannak a baleset-, betegsegélyezési és életbiztosítási költségek is. De mind ez nem elég a bevallás megtételének
és
őszinteségének
biztosítására.
Ezt
Szászország
tapasztalatai
bizonyítják.
E
tekintetben
egy,
dr.
Genzel
rendezete
magán-enquette
a
becslőbiztosok
közt,
meglepő
eredményt ad. Mert magok a becslő bizottsági tagok közül
74-ből 72 a becslést és 46 a bevallást magát helytelennek
mondá. A porosz törvény tovább ment. A kivető bizottság
elnökét
valóságos
hivatalnokká
tette,
nagy
hatalommal
ruházta fel: üzleti könyvek, tanúk bekivánására nézve. És
csak miután e hivatalos közeg bevégezte nyomozatát, és ez
alapon elkészítette javaslatát, jut ez az adókivető bizottság
elé. Ez a legerősebb kísérlet, a tiszta jövedelem megállapí1) L. Die Einkommensteuer in Oesterreich. Dr. Emil von Fürth.
2)
L.
térium 1893.
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tására, de sikere iránt még nincs sem biztosíték, sem
tapasztalás.
E téren meg kell még emlékeznem kétféle kísérletről,
egyiket a gyakorlati törvényhozásból, másikat a tudományos
vitatkozásból
merítem.
A
német
tudósoktól
Meldangaben a k 1)
nevezett
és
mostanság
sokat
vitatott
kötelezettség
széles értelemben, harmadik egyéneknek azon közjogi kötelességét jelenti, hogy azoknak kereseti és jövedelmi viszonyairól, az adókivető hatóságnak tegyenek jelentést, kikkel
valamely
szorosabb
összeköttetésben
vannak.
Nevezetesen:
családfők,
önállókeresetű
családtagjaikról,
háztulajdonosok,
lakóikról,
adósok
hitelezőikről,
hitelintézetek
betevőikről,
letétbirtokosaikról
stb.
Az
utóbbi
követelés
legmesszebb
megy, ezt még a theoretikusok is nehezen valósithatónak
ismerik el. Mert egyfelől: az üzletviszonyok minden napi
hullámzása ezt állandó, egy vagy több évre terjedő adókivetés alapjára alkalmassá nem igen teszi, másfelől: betét
és letét egyaránt bizalmi dolog, melynek elárulása az intézeteket és pedig a lelkiismeretes vezetőkkel bíró intézeteket
károsítná,
mások
javára,
vagy
magánosok
hasznára,
hová,
feladás következtében, esetleg menne a pénz. Természetes,
hogy ez az okoskodás a mai viszonyokból és felfogásokból ered, de nem feltétlenül áll és elvileg épen nem helyeselhető. A hozzátartozók és lakók bejelentése, részben rendőri feladat; lassan fejlődik mindenütt, eddig a vagyoni és
kereseti viszonyokra nem terjedt ki. A feladat e követelmény
megvalósításában
áll.
Ez
is
ütközhetik
gyakorlati
nehézségekbe, de az adó-politika, főleg az adóeszmény megvalósítása szempontjából, mely teljes őszinteséget és biztos
adatokat követel az igazságos adózás érdekében, e követelmény ellen kifogást tenni nem lehet. A hitelező bejelentése már nem maradt a theoria mezején. Az 1877. aug.
24. olasz törvény »megengedi« az adósnak, hogy adóssága
kamatait az adóalapból levonja, ezt nyilván tartja mind1)
L.
Gustav
Kunig:
Die
Meldangabe
persönlichen
Steuer.
Finanz-Archiv
1885.
és
Carl Burkart válaszát ugyan e tárgyban. Finanz-Archiv 1886.

bei
der
Veranlagung
der
ugyanezen
czím
alatt:
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addig, inig a hitelező lakása és személye megállapíttatik és
akkor az adós fel lesz mentve az adó megfelelő részének fizetése
alól, mert az a hitelezőre rovatik ki. De épen ezért külföldi hitelezővel vagy ki nem puhatolt hitelezővel szemben
adóssági kamata után is fenmarad adótartozása. Az 1878.
júl. 2 szász törvény az adóssági kamat kimutatását megköveteli, az 1864. oldenburgi törvény részletes bizonyítást kivan:
a hitelező nevéről, lakásáról, a kamatlábról; épen így a
gothai 1854. törvény, az 1887. máj. 19. bajor törvény még
részletesebben
megszabja
a
levonásba
vett
kamat
alapját
tevő üzlet kimutatását, a hitelező nevét, lakását stb. és
csak e feltételek teljesítése után engedi el az adót az
adóssági kamatról. Mind ez azonban még eddig kevés eredményt mutatott fel, az adósok helyzete a legtöbb helyen, a
kamatteher mellett, az adó viselésére is kényszeríti őket
vagy kibújik az alól adós és hitelező egyaránt; de hogy
ez intézkedések is jelzik, hogy mely irányban kell haladni
a
tiszta
jövedelem
megállapítása
tekintetében,
az
kétségtelen.
Mind ezeket megemlítettem azért, hogy ujjal mutassak
azon nehézségekre, melyek az egységes tiszta jövedelmi adózásnak most útjában állanak. Nem lehet most még az állami
pénzügyeket ily megbízhatlan alapra fektetni; nem lehet az
adó és más terhek hatását és az egyes háztartásokra súlyosodó
terhét csak legtávolabbról sem kiszámítani és egy alapra
concentrálni és még kevésbbé lehet a tiszta jövedelem megállapítását és teljes megadóztatását létesíteni, a többi terhek és a bevallási, kinyomozási, kivetési valamint nyilvántartási végtelen nehézségek miatt.
De
azért
a
tudományos
irodalom
folyton
nagyobb
erélylyel és szélesebb körben követi ez irányt és követeli az
eljárást; sőt a gyakorlati törvényhozásban is, itt-ott, bár
gyenge
kísérletképen,
a
szubjektív
szempontok
és
tiszta,
jövedelem
szigorúbb
megállapításainak
érvényesítése
naprólnapra
mindinkább
utat
törnek
maguknak.
És
ha
tudjuk
a czélt, ha ismerjük az irányt, ezeket szem előtt tarthatjuk
és minél alaposabban ismerjük a nehézségeket, annál beha-
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tóbban
és
sikeresebben
foglalkozhatunk
azok
Czélom ezek rövid előadása volt, hogy így
járuljak a kérdések megvilágításához.1)

legyőzésével.
is valamivel

1)
Az
eddig
idézett
forrásokon
kívül
használtam
még
a
következőket:
Über
Sociale
Finanzund
Steuerpolitik.
V.
Adolf
Wagner.
Archiv
für
Sociale
Gesetzgebung
und
Statistik
IV.
k.
—
Zur
Kritik
der
Steuer
Vorlage.
Von
Alexander
Fischei.
Wien.
—
Personal
Einkommensteuer
und
Artikel
II.
und
III.
der
Regierungs-Vorlage
V.
P.
Zs.
Wien.
—
Vorschlag
zu
einem
Einkommensteuer
Gesetz
und
zur
Ausdehnung
des
Erbschaftssteuergesetz
V.
Richard
Wilke.
Berlin,
1890.
—
Der
Rechtsschutz
gegen
zu
hohe
Steuern
und
Steuereinschätzungen
v.
dr.
Karl
Walcker.
Berlin,
1893.
—
Die
preussische
Steuerreform
in
Staatund
Gemeinde.
V.
Dr.
Otto.
Gerlach.
—
Jena,
1893.
—
A
porosz
és
osztrák
parlamenti
aktákat,
az
adóügyi
előterjesztések
tárgyában.
—
Die
Reform
der
direkten
Steuern
insbesonderen
die
Einführung
der
Selbsteinschätzung
in
Preussen.
V.
D.
Henrich.
Berlin,
1889.
—
Die
Einkommensteuer
und
die
Schuldzinsen.
Dr. Max von Heckel. Leipzig, 1890.

MAGYAR TENGERJOG.
AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓ.

Dr NAGY FERENCZ
LEV. TAGTÓL.

(Felolvastatott a M. t. Akad. II. oszt. 1894. feBr. 12. tartott ülésén.)

BUDAPEST.
KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.
1894.

Budapest, 1894. Az Athenaeum r. társulat könyvnyomdája

Magyar tengerjog.
Tisztelt Akadémia!
A
»magyar tengerjog«ról szóló jelen értekezésem —melynek kapcsán ismételve köszönetét mondok a t. Akadémiának
a
megválasztatásomban
nyilvánuló
megtiszteltetésért
— oly tárgyra vonatkozik, melyről minden közelebbi kutatás nélkül is merem állítani, liogy a t. Akadémiának oly
gazdag és változatos munkálatai között még nem fordul
elő.1) Természetes következménye ez annak, hogy eddigelé a
magyar jogtudomány általában nem ismert magyar tengerjogot, mint a nemzeti jog oly sarját, melylyel tudományosan
foglalkozni lehetne és kellene; sőt bizonyára sok ember
ajkán lesz a kérdés, vájjon magyar tengerjog valóban létezik-e? A midőn tehát ezen a téren néminemű úttörői szerepre vállalkozom, a mire a képesítést különösen a magyar
kormány
megbizásából
a
tengerjog
terén
teljesített
codificatórius működésem által szereztem, mindenekelőtt azt kell
kimutatnom, hogy valamint nem puszta képzelet, hogy van
magyar
tengerpart
és
magyar
tengeri
hajózás:
azonképen
a magyar tengerjog is valóság, nem csupán fictió.
Igaz azonban, hogy ez a magyar tengerjog hosszú
ideig s nagyrészt még mai napság is csak annyiban magyar,
a mennyiben a magyar tengeri kereskedelemre alkalmaztatik. De hogy olyan értelemben is magyar volna, hogy a
magyar törvényhozás terméke lenne: arról csak a legújabb
időben lehet beszélni. Oly magyar tengerjogra pedig, mely
a
tulajdonképeni
magyar
nemzet
sajátos
gondolkozásának
bélyegét viselné magán, annak folytán, hogy a magyar tengerparti lakosság olasz és horvát, gondolni sem szabad.
Felejthetlen
emlékű
Wenzel
Gusztáv
1847.
aug.
26-án
rokon
tartotta
szintén
székfoglalóját:
Magyarország
tengeri
viszonyai története czím alatt, de ez a tengerjogról csak egészen mellékesen
emlékezik
meg.
L.
ólagV.
Akadémiai
Értesítő
1847-ről.
Kiadta
Toldy Ferencz. 257. s k. lap.
1)

tárgyról

4
I.
Századokon
keresztül
egyáltalában
nem
találunk
a
jelenlegi magyar tengermelléken oly jogforrást, mely valamennyire
hazai talajon
fakadt,
vagy
bárcsak
az osztrák
kormánytól
származott
volna.
Csak
a
dalmát
városokban
készültek némely helyhatósági szabályok már a XIV. század kezdete óta. Így nevezetesen: Zárában,1) Spalatóban,2)
Raguzában,3)
Cattaróban,4)
valamint
Lesina,5)
Curzola6)
és Melida7) szigetein. De ezek sem voltak eredetiek, hanem
velenczei minták szerint alkottattak, a mint hogy Dalmáczia
művelődése és közigazgatása általában a velenczeiek befolyása alatt fejlődött még azon részeiben is, melyek közvetlenül Velencze uralma alatt nem állottak. Ha ennélfogva
a magyar tengerparton valamely jogvita eldöntése vált szükségessé, a mi annak csekély kereskedelmi forgalma mellett
bizonyára ritka eset volt: nem maradt más hátra, mint
vagy a hatalmas szomszéd: Velencze jogát, vagy pedig azokat
a
jogszabályokat
alkalmazni,
melyek
a
földközi
tengeren
általában követtettek.8) így nevezetesen azt a híres joggyüjteményt, mely a Consulado dél mare elnevezés alatt valószínűleg a XIV. század második felében (1370 körül) Barcellonábán
szerkesztetek
s
csakhamar
az
egész
földközi
tengeren uralkodóvá vált, sőt az atlanti és északi tenger
partjain is figyelembe vétetett.9)
1)
L.
ezeket
Pardessus
Collection
de
lois
maritimes
antérieures
au 18. siècle. VI. köt. 605—622. lap.
2)
U.
ezeket
Hanel
Monumenta
liistorica-juridica
Slavorum
meridionalium. Zágráb, 1878. I. köt. 2. rész.
3)
L.
Monumenta
Ragusiana.
Libri
reformationum.
2
kötet.
Zágráb, 1879., 1882.
4) Pardessus id. m. V. 96—98. 1.
5) Pardessus VI. 622. s k. 1.
6) Pardessus V. 96. s k. 1., Hanel I. köt. 1. rész.
7)
L.
Wenzel
G.
Archív
für
ôsterreichiscbe
Gescbicbtsquellen
III. köt. 10. s k. 1.
8)
V. ô. Pardessus
id. m. V. köt. 18. lap; Wagner
Handbuch
des Seerechts. I. Lipcse, 1884. 80. lap.
9)
L.
ennek
szövegét
és
keletkezési
történetét
Pardessus
id.
m.
II. köt. 1. s k. 1.
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Az első lépések arra, hogy a magyar és egyúttal osztrák
tengeri
kereskedelem
viszonyai
államhatalmilag
rendeztessenek, III. Károly király alatt tétettek. Különösen megemlítendő az 1717. évi június 2-kán kelt nyiltparancs, mely
az adriai tengeren a forgalom szabadságát mondja ki s a
tengeri
kereskedelemmel
foglalkozó
alattvalóknak
hathatós
támogatást,
rendezett
és
gyors
igazságszolgáltatást
Ígért.1)
Még nagyobb fontossággal birt a Törökországgal 1718-ban
kötött s a szabad hajózást és a kalózok elleni védelmet
biztosító passarovitz-i béke folytán 1719. évi márczius 18-án
kibocsátott
nyiltparancs,
mely
a
kereskedelem
szabadságát
és előmozdítását még jobban részletezi, Fiume és Trieszt
városát szabad kikötőnek nyilvánítja s mindkét helyen kincstári raktárak és előlegezési bank felállítását ígéri, a kereskedők részére külön váltóbíróság és gyors eljárás behozatalát rendeli, a partvetési jogot eltörli vagyis a hajótörésből származó dolgok elsajátítását megtiltja stb.2) Az idézett
és más rendeletek azonban, melyek különben sem lettek
minden
részükben
foganatosítva,
teljesen
háttérbe
szoríttattak
Mária
Terézia
királynő
gondoskodása
által,
a
ki
alatt a tengerészeti ügyek ellátása először nyert rendszeres
alakot és valódi állami jelleget s a ki számos egyéb intézkedés mellett megalkotta azt a mondhatni epochális jelentőségű tengerészrendtartást, mely Editto politico di navigazione mercantile czím alatt 3 774. évi ápril hó 25-kén kibocsátva, csekély módosításokkal tengerjogunknak még ma is
érvényben álló alapja. E rendelet egész kis törvénykönyv,
mely 7 fejezetben (articoli) és mindegyikben külön számított összesen 189 szakaszban (§§.) a tengerészeti hatóságokat
és a tengerész-személyzet jogait és kötelességeit oly részletességgel és korához képest oly kitünően szabályozza, hogy
több tekintetben még az oly híres 1681. évi franczia Ordonnance de la marine-nal is vetekedik.
1)
L.
e
nyíltparancs
szövegét
verwaltung. Triest, 1875. ez. munka 43. lapján.
2) L. szintén Bechernél id. m. 45. s k. 1.
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II.
Bármily jeles alkotás volt is azonban az Editto politico
az akkori viszonyok között, a gyorsan fejlődő tengeri forgalom igényei azt idővel mégis meghaladták. E mellett távol
állt attól, hogy az összes tengerjogi viszonyokat szabályozza,
sőt ezeknek igen nagyrésze általa nem is érintetett. Ez áll
különösen a magánjogi viszonyokról, melyek közül az Editto
politico
voltaképen csak a hajószemélyzet szolgálati viszonyait szabályozta: míg ellenben a tengeri magánjog alkatrészeit képező egyéb viszonyokról: a hajótulajdoni és zálogjogi viszonyokról, az árú- és személyfuvarozásról, a hajókölcsönről, a hajókárról, a hajóösszeütközésről, a tengeri biztosításról stb. semmi vagy csak egészen mellékes intézkedéseket
tartalmaz.
Természetes
dolog
ennélfogva,
hogy
az
Editto
politico már kezdettől fogva lényeges kiegészítésre szorult,
a melyre részben a már említett Consulado dél mare, részben
az egyetemes jellegű európai tengerjog1) alkatrészét képező
újabb jogforrások, köztük a szintén már idézett 1681. évi
franczia Ordonnance de la marine két hírneves kommentárjával Valin-től és Emérigon-tól2); részben pedig szokások szolgáltak. Később e kiegészítő jogforrások, sőt maga az Editto
politico helyébe egy más nevezetes, az előbbieknél még egyeteV. ö. erre nézve különösen Wagner id. m. 34., 45. s k. 1.
hogy
Angliában
ma
is
kétféle
tengerjog
van:
az
Admirait//
Court
által
kiszolgáltatott
ú.
n.
general
maritime
law
of
England,
mely
a
koronként
hozott
belföldi
törvényeken
(statnte
law)
kívül
a
római
jog,
a
nevezetesebb
középés
újkori
jogforrások
és
irodalmi
művek
alapján
épült
fel
—
és
a
többi
bíróságok
által
kiszolgáltatott
ú. n. common law,
mely a nemzeti jogfelfogás kifejezője. Hogy a két
rendbeli
jog
és
bíróságok
között
nem
hiányoztak
súrlódások
és
öszszeütközések,
körülbelül
úgy
mint
Rómában
a
jus
civile
és
jus
gentium
között,
könnyen
el
lehet
képzelni.
V.
ö.
Pritchard
Digest
of
Admiralty
and
Maritime
Law.
3.
kiadás.
London,
1887.
I.
köt.
Préfacé XII—XIII. lap.
2)
Valin
Nouveau
commentaire
sur
1’
Ordonnance
de
la
marine
du mois d’ Août 1681. 2 kötet, először la Rochelle 1760. Émérigon
Traité
des Assurances et des
contrats à
la grosse. 2
kötet.
Marseille,
1783. — Egyetemes jelentőségükről 1. Wagner id. m. 49., 50. lap.
1)

Érdekes,
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mesebb jelentőségre emelkedett jogforrás lépett: az 1807-ben
alkotott franczia Code de commerce, illetve ennek II. könyve,
a mely épen a tengeri kereskedelmet szabályozza. I. Napóleon
e törvénykönyvet olasz szövegben: »Codice di commercio di
terra e di mare del regno d’ Itália« czím alatt már 1808,
évi július 17-én hozta be az általa 1805-ben alakított olasz
királyságban,1)
melyhez
nemcsak
Velencze,
hanem
Déltirol,
Dalmáczia és Isztria is tartozott. Később pedig az 1811.
évi ápril 15-kén kelt rendelettel kiterjesztő az általa 1809-ben
alapított
illyriai
királyságra,2)
melyhez
a
mostani
egész
osztrák és magyar tengerpartot csatolta. A franczia uralom
nemsokára véget ért ugyan; mindazonáltal a franczia törvény hatályban létének rövid ideje alatt is annyira meggyökerezett, hogy az mai napig is érvényben maradt. Az 1819.
évi november 2-án kelt udvari rendelet kifejezetten megerősíté annak érvényét Dalmácziára nézve.8) Hasonlóképen elismerte azt az 1819. évi január 20-án kelt udvari haditanácsi
leirat a korvát tengerpartra nézve az által, hogy a zenggi
kereskedelmi és váltótörvényszéket az addig fennálló törvények szerinti eljárásra utasította.4) Ezzel szemben ugyan a
magyar és osztrák tengerpart legfontosabb részében, t. i.
a fiumei és trieszti kerületben a franczia foglalás előtti
törvények az 1814. évi szeptember 20-kán és 1816. évi május
4-kén kelt udvari rendeletekkel egyszerűen visszaállíttattak.5)
De ennek daczára a Code de commerce tengerjogi része mint
kisegítő jogforrás itt sem lépett hatályon kívül, hanem az
Editto politico mellett épúgy alkalmaztatott tovább, mint az
említett többi részekben. Hogy minő jogalapon? Eleinte minden jogalap nélkül, pusztán azon okból, mert már alkalmazták és szükség volt reá s észszerűtlen visszaesés lett volna,
ha az Editto politico kiegészítésére ismét a régibb már fele1)
Tényleg
hatályba
lépett
1808.
szeptember
1-én.
Archív für deutsches Wechselrecht, V. köt. (1857.) 210. lap.
2)
Tényleg
hatályba
lépett
1812.
január
1-én.
V.
Introduction
historique
á
1’
étude
du
droit
commercial
1890. 459. lap.
3) V. ö. Biodig id. h. 60. jegyzet.
4) L. az alább említett Baccolta II. köt. 399. lap.
5) L. Biodig id. h.

V.

ö.

Biodig

ö.
Desjardins
maritime.
Paris,
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dékenységbe
ment
jogforrásokat
használták
volna.
Idővel
pedig a Code de commerce alkalmazása annyira szokássá vált,
hogy azt valósággal szokásjogilag recipiáltnak lehetett tekinteni. Tényleg ezen jogalap az, a melyre annak érvényben
léte a magyar és osztrák tengerpart utóbb említett részében
úgy a tengerészeti hatóságok mint a bíróságok1) részéről alapíttatik s melynek alapján mint kötelező jogforrás a trieszti
és fiumei tengerészeti hatóságok által olasz és német nyelven
4 kötetben kiadott hivatalos tengerjogi gyűjteménybe: Raccolta déllé leggi ed ordinanze concernenti il servizio marittimo e portiade. Trieste 1883—1886 is felvétetett.
III.
A tengeri ügyekben ítélő bíróságok tehát, nevezetesen
a fiumei törvényszék és feljebhvitel folytán a budapesti kir.
ítélőtábla és a m. k. Curia, még mai napság is egészen
idegen, franczia jog alapján Ítélnek. A magyar törvényhozás
általában csak az 1839/40. évi országgyűlésen foglalkozott
először tengerjoggal, de ekkor is csak annyiban, a mennyiben
az 1840, évi XV. t.-cz. (a régi váltótörvény) II. r. 26. §-a
kimondja, hogy a fiumei
váltótörvényszék illetőségéhez »a
tengeri hajózásból eredő perek«- is tartoznak s hogy »ezeknél
azon közönséges szabálytól, hogy a felpereseknek az alperes
törvényhatóságát kell követni, azon kivétel uralkodik, hogy
az alperes, ha állása vagy lakhelye tekintetéből a fiumei
váltótörvényszékhez
nem
tartoznék
is,
Ítéletét
ennél
kapja
meg.« Hogy azonban a fiumei váltótörvényszék s hasonlóképen az 1844. évi VI. t.-cz. 10. §-a által a magyar tengermelléki
kormány
kebelében
szervezett
váltófeltörvényszék
1)
tait,
az
ismeretek
20. köt.

V. ö.
előbbi
tára I.
161. lap.
Feichtinger
Diritto
munkáját 6. s k. lap.

m. k. Curia
5695/80., 3692/84., 7903/88. sz.
kettőt
Zarevich
közleményében
a
Kereskedelmi
kötetében 11. s k. 1., az utóbbit Döntvénytár
— Ausztriára nézve 1. Raccolta 11. köt. 399.
maritimo,
2.
kiadásban
Fiume
1894-ben

határozajog
és
új. f.
lap. és
megjelent
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minő anyagi jog szerint ítél a tengeri ügyekben? arról
semmi intézkedés nem történt.
Az alkotmány visszaállítása óta a tengerjog is már
sűrűbben fordul elő úgy a Törvénytárban, mint a Rendeletek
Tárában. Első sorban szükségessé vált az Ausztriához való
viszonyt a tengeri ügyekre vonatkozólag szabályozni, a mi
az 1867. évi XVI. t.-cz.-be foglalt vám- és kereskedelmi
szövetségben történt. Ennek VI. czikke kimondja többi közt,
hogy »mindazon ügyeket illetőleg, melyek a tengeri hajózásra
és
egészségügyre
vonatkoznak,
egyforma
törvényes
rendszabályok fognak a két fél között egyetértőleg megállapíttatni,
addig
pedig
a
jelenlegi
szabályok
maradnak
érvényben;«
s hogy »mind a két államterület tengerpartjain és mindkét
fél
kereskedelmi
tengerészeténél
egyforma
tengeri
magánjog
fog alkalmaztatni«.
Hasonlag kimondja az 1878-ban megújított s az ez évi XX. t.-czikkben foglalt vám- és kereskedelmi szövetség VI. czikke, hogy »a kikötőügyi és a
tengeri egészségügyi közigazgatás a tengeri hajózás űzésére
és
a
tengeri
egészségügyre
vonatkozólag,
mindkét
állam
területén a két fél kormányai által egyenlő szabályok szerint
és
általában
lehetőleg
összhangzatosan
fog
intéztetni«;
továbbá, hogy »mindkét fél tengerpartjain és kereskedelmi
tengerészeténél egyforma
tengeri
magánjog
fog alkalmaztatni
és annak korszerű átalakítása minél előbb fog eszközöltetni«,
— mely utóbbi kijelentéseket az 1887. évi XXIV. t.-czikkbe
foglalt
jelenleg
fennálló
vámés
kereskedelmi
szövetség
érintetlenül hagyott.
Kitetszik ebből, hogy a tengerjog nem képez ugyan
tulajdonképeni közös ügyet Ausztriával oly értelemben, mint
a hadligy és haditengerészet vagy a külügy; de azért mégis
közös annyiban, a mennyiben csak közös egyetértéssel és
összhangzatosan
állapítható
meg.
Ennek
folytán
önálló
nemzeti fejlődés a tengerjog terén eleve ki van zárva; sőt
eddigelé
Magyarország
még
a
paritás
elvének
megfelelő
módon
sem
tudott
érvényesülni,
hanem
teljesen
Ausztria
uszályhordozója volt, nemcsak ennek nagyobb tengeri helyzete következtében, hanem főleg azért, mert Ausztria hosszas
tapasztalatokkal
bíró
tisztviselőkkel
rendelkezett,
holott
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Magyarországnak
a
tengerészeti
ügyekhez
alaposan
értő
egyéneket még nevelnie kell. Hátránya a közösségnek továbbá
az, a mi minden közösségnek következménye, hogy a megfelelő szabályok alkotása és különösen a tengerjognak már
oly régen kilátásba vett reformja fölötte lassan halad előre
s ki tudja: még meddig fog elhúzódni?
Eddigelé a vám- és kereskedelmi szövetség első megkötése óta, tehát több mint 25 év alatt, a kereskedelmi
törvényben
(1875.
XXXVII.
t.-cz.)
foglalt
néhány
nem
specifikus
tengerjogi,
hanem
csak
a
tengerjogi
ügyletekre
vonatkozó
kijelentéseken
kivül,1)
még
csak
három
kisebb
törvény megalkotása sikerült: az 1871. évi XVI. t.-cz. a
tengeri hajók köbözéséről; az 1879. évi XVI. t.-cz. a tengeri
hajók lajstromozásáról és az 1883. évi XXXII. t.-cz. a
kikötői
illetékekről.
Azonkívül
létrejött
nehány
fontosabb
rendelet,
mint nevezetesen, a fiumei törvénykezést ideiglenesen szabályozó 1871. szeptember 14-én kelt és a kereskedelmi eljárást szabályozó 1875. és 1881. évi rendeletektől
eltekintve, melyek a fiumei törvényszék tengerjogi illetőségét
állapítják meg, a következők: az 1879. évi október 1-jén
kelt rendelet az 1879. XVI. t.-cz. végrehajtásáról; az 1880.
évi január 20-kán és 1881. márczius 7-kén kelt rendeletek
a
hajóösszeütközések
megakadályozására
vouatkozó
határozatokról; az 1881. évi február 20-kán kelt és az 1891.
évi
június
25-kén
kelt
rendelet
által
helyettesített
rend.
a hajónyilatkozványokról; az u. a. évi szeptember 9-kén
kelt rend. a fiumei tengerészeti iskola szervezetéről; az
1883. szeptember 1-jén kelt rend. a személyszállító hajókra
vonatkozó
biztonsági
intézkedésekről;
az
1884.
márczius
24- kén kelt s az 1892. aug. 20-kán kelt rend. által kiegészített rend. a kikötői rendtartásról; az u. a. évi október
25- én kelt rend. a kedvtöltésre szolgáló és hasonló hajók
(u. n. yachtok) lajstromozásáról; az u. a. évi deczember 1-jén
1)
Ezek: a K. T. 258. §. 5. pontja, mely kimondja,
és
személyek
tengeren
való
fuvarozásának
elvállalása
és
nök
kötése
kereskedelmi
ügyletet
képez;
továbbá
a
295.
§.,
rint
a
tengeri
hajósok
elismervényei
és
a
hajókölcsönlevelek,
nyiben rendeletre lettek kiállítva, hátirattal átruházhatók.

hogy árúk
hajókölcsömely
szea
meny-
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kelt rend. a
segélynyújtási kötelességről; az u. a. évi
deczember 5-kén kelt rend. a tengeri halászatról; az 1885.
szeptember 2 5-kén kelt rend. a hajónapló vezetéséről; az
1888. július 1-jén kelt rend. a parti kalauzokról stb.
IV.
Látni való, hogy a meghozott törvények és rendeletek
túlnyomóan
közigazgatási
természetűek.
A
mi
ellenben
a
tulajdonképeni
tengerjogot,
különösen
a
tengeri
magánjogot
illeti:
ennek
alkotmányos
úton
való
újjászabályozása
még
mindig várat magára, daczára, hogy a kölcsönös tárgyalások
már 1870 óta folynak. Az Editto politico helyébe teendő
új tengerészrendtartás, a mely egyúttal a speciális tengeri
büntetőjogot is magában foglalja, egyszer már eljutott odáig,
hogy a képviselőház elé terjesztetett, a mi 1887-ben történt.1)
Azonban a javaslatot, mely nagyrészben nem más, mint az
1872.
évi
német
Seemannsordnung
fordítása,
még
bizottságilag sem tárgyalták le teljesen, nem hogy törvényerőre
emelkedett volna; a minek okai egyrészt szerfölött hiányos
és hibás szövegezése, másrészt pedig közjogi akadályok voltak.
Kifogás
tétetett
ugyanis
Horvát-Szlavonország
részéről
a
büntetőjogi
intézkedések
miatt,
melyekre
vonatkozólag
azt
vitatták, hogy miután az igazságszolgáltatás és különösen a
büntetőjog is az 1868. évi XXX. t.-cz. értelmében autonóm
horvát ügyet képez: a közös magyar országgyűlés a tengerészeire vonatkozólag sem hozhat oly törvényt, mely ezen
autonómiába
ütközik.
Azonban
a
horvátoknak
ebben
nem
volt igazuk, mert az id. t.-cz. 48. §-a a »tengerészeti jog
kiszolgáltatását«
kifejezetten
kiveszi;
azt
pedig
nem
lehet
mondani, hogy a tengerészeti jog épen csak a tengeri magánjogot jelenti, a mikor mindenütt a világon különleges tengeri
büntetőjogi szabályok is vannak. Hasonlóképen nem tesz különbséget tengeri magán- és büntetőjog között a fiumei törvénykezés ideiglenes szabályozása tárgyában 1871. évi szeptember
14-kén kelt s még ma is érvényes rendelet, midőn a 3. §-ban
1)
L.
152. s k. lap.

1887.

évi

országgyűlés

képviselőházának

irományai

I.

köt.
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kimondja, hogy »a fiumei kir. törvényszék hatósága alá tartoznak: Fiume sz. kir. város és kerület, Buccari kerület és Fiumemegye
tengerpartja
tengerjogi
ügyekben«.
A
magyar
kormány nem is mulasztotta el ezt erélyesen érvényesíteni, de
az erre vonatkozó tárgyalások mégis 6 évig húzódtak, míg
végre az 1893. év folyamán sikerült a liorvát bánt arra
bírni,
hogy
kifogását
visszavonja
s
a
magyar
álláspont
jogosságát
ismerje
el.
Időközben
Ausztriában
is
változott
némileg a helyzet a birodalmi tanácsban történt módosítások
folytán,
úgy
hogy
újabb
érdemleges
tárgyalásokra
volt
szükség, melyekből a javaslat lényegesen megváltozva került
ki. Remélhetőleg ez az új javaslat nem sokára a törvényhozás elé fog terjesztetni s miután a főakadály szerencsésen
elháríttatott, talán rövid idő alatt törvény is lesz belőle.
V.
A
tengeri
magánjoggal,
sajnos,
még
nem
jutottunk
ennyire! Az igaz, hogy ez a reform nagyobb, fontosabb és
nehezebb része, mely épen azért sokkal több tanulmányt és
körültekintést igényel, feltéve, hogy azt saját erőnkkel s nem
egyszerű receptióval akarjuk keresztülvinni. Az osztrák kormány ugyan erre nézve is kezdettől fogva azt az álláspontot
foglalta el, hogy nekünk önálló alkotásra nincs szükségünk.
Tökéletesen eleget teszünk szerinte a reformkövetelménynek,
ha a német kereskedelmi törvényt, illetve ennek a tengerjogot tartalmazó V. könyvét, némi csekély módosításokkal
recipiáljuk, a mint ezt Ausztria már 1862-ben szándékolta,
a mikor a német keresk. törvény szárazföldi részét fogadta
el. At is küldött a magyar kormányhoz a német keresk.
törvény receptióját magában foglaló javaslatot, először már
1870-ben, később ismételve s némi változtatásokkal 1874-ben
és 1887-ben.1) De habár a magyar kormány eleinte hajlandó volt is ennek elfogadására, sőt a magyar kereskedelmi
Az
utóbbinak
czime:
Entwurf
über
das
österreichische
PriÖsszesen 448 szakasz. A német K. T. V. könyv 4. czímének
a
hajólegénységre
vonatkozó
rendelkezései
kihagyattak,
mert
ezek
az 1872. évi már id. német Seemansordnung által helyettesíttettek.
1)

vatseerecht.
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miniszter
1873-ban
kijelentette,
hogy
a
német
törvényt
egészen
változatlanul
óhajtaná
életbeléptetni,
a
mit
még
az osztrákok is sokallottak: mindinkább megérlelődött az a
felfogás,
hogy
a
német
keresk,
törvény
receptiója
nem
lehetséges. Bármily jeles törvény legyen is a német, bármily
nagy
haladást
jelentett
is
a
megelőző
törvényhozási
alkotásokkal
szemben:
annyi
bizonyos,
hogy
az
a
maga egészében teljesen idegen előttünk, holott a franczia
jog a mi létező jogunk, a melylyel a tengermelléki lakosság
annyira
összeforrott,
hogy
figyelmen
kívül
hagyása
vagy
egyszerű
félretétele
határozott
törvényhozási
hiba
volna.
A törvényhozás egyik alapelve, hogy a meglévő alapon
építsen tovább. A létezőt eldobni, tabuid rasa-1 csinálni s
egészen újat alkotni legfeljebb akkor indokolt, ha a régi
jogállapot az új viszonyokkal teljes ellentétben áll. De ez
az eset a nálunk alkalmazásban levő franczia tengerjognál
nem forog fenn. A tengerészeti viszonyok az utolsó évtizedek
alatt sokat változtak ugyan, a mit a törvényhozásnak mindenesetre tekintetbe kell vennie. De alapjukban véve ma is
olyanok, mint a század elején s ha a Code de commerce az
új viszonyoknak teljesen nem is felel meg többé, sőt voltaképen már eredetileg sem volt kielégítő s önálló törvényhozási alkotás, hanem leginkább csak az 1681. évi Ordonnance utánzata: 1) azt még sem lehet mondani, hogy e
törvénykönyvet még a reform alapjáúl sem lehet már venni.
Valamennyi nemzet, mely a franczia jog területéhez tartozik
s később a tengeri jogot újból szabályozta, megczáfolja e
feltevést. Sőt maga a német K. T. is czáfolatot tartalmaz
erre nézve, midőn köztudomású dolog, hogy maga is ugyancsak a franczia jogból indult ki.
De ha a franczia jog nem is volna nálunk tényleg
s
innen,
mint
említők,
a
tengerészrendtartás
javaslatába
mentek
át.
Ennek
daczára
maga
a
czím,
az
utóbbira
való
utalást
tartalmazó
egy szakaszszal meghagyatott!
1)
Ezt
maguk
a
francziák
is
elismerik.
V.
ö.
különösen
Desjardins id. m. 250. 1.; Lyon-Caen
és Renault
Précis de
droit commercial II. kötet 13. lap. — A Code
de commerce szárazföldi része
sem egészen önálló alkotás, hanem az 1673. évi Ordonnance
du commerce utánzata.
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alkalmazásban: még akkor sem volna helyes, ha mi a német
tengerjogot a maga egészében egyszerűen recipiálnók. Bizonyos mindenekelőtt az, hogy jogegységi érdekék e receptió
mellett
nem
harczolnak.
Politikai
szempontból
ily
érdek
létezhetett a hatvanas évek elején, mikor Ausztria külpolitikájának súlypontja Németországban volt. De e részben a
viszonyok
gyökeresen
megváltoztak.
Magyarországra
nézve
pedig a német joggal való közösség politikai érdek soha
sem volt. De nem létezik jogegységi érdek gazdasági, forgalmi
tekintetben sem. Köztudomású dolog, hogy a mi tengeri
forgalmunk Németországgal vajmi csekély s hogy ellenkezőleg
leginkább a franczia-olasz tengerjog területeivel állunk összeköttetésben. E részben egészen más a helyzet, mint a szárazföldi kereskedelem tekintetében, a mely tudvalevőleg épen
Németországgal,
mint
a
legnagyobb
határállammal,
a
legsűrűbb.
Ugyanazért
a
mily
indokolt
volt
Ausztriában
a
német K. T. négy első könyvét behozni s hogy még Magyarország sem vonta ki magát a gazdaságilag követelt jogegység
lehető megközelítése alól Németországgal, midőn a kereskedelmi és a váltótörvényt alkotta meg: épannyira indokolatlan
volna ezt a jogegységet a tengeri viszonyokban is keresztülvinni; eltávolítván bennünket jogilag épen azoktól, a kikre
gazdaságilag leginkább vagyunk utalva.
De a német tengerjog receptiója annak belső mivoltában sem talál elegendő igazolást. Nem kell ám hinni,
hogy
a
német
tengerjog
minden
kritikán
felüli
alkotás!
Vannak ennek is hiányai és fogyatkozásai; egészben véve
pedig
annyira
theoretikus,
terjengős1)
és
nehézkes,
hogy
tanulmányozása
és
alkalmazása
a
tengerjoggal
úgyis
csak
kivételesen foglalkozó magyar bírák részéről szinte leküzdhetlen feladat lenne. E tekintetben a német K. T. tengerjogi része messze elmarad annak szárazföldi részétől, úgyszintén a német váltórendszabálytól, a melyeknek rövidsége,
1)
A
német
K.
T.
tengerjogi
része
nem
czikket
foglal
magában.
Ezzel
szemben
a
Code
része csak 247, a belga törvény csak 237, az olasz
ngói K. T. 297, a portugálliai 207, az új svéd
315 czikket tartalmaz.

kevesebb

de

mint

480

com.
tengerjogi
K. T. 335, a $patörvény 332, a dán

15
szabatossága és áttekinthetősége ritkítja párját. Ezt nemcsak
Németországon kívül állítják,1) hanem maguk a németek is
elismerik,2) valamint tény az, hogy a német K. T. számos
intézkedése
a
gyakorlati
alkalmazásban
egyenesen
helytelennek bizonyult, miért is a német tengerjog revíziója már
huzamos idő óta állandó napirenden van.3)
Lehetetlennek tűnik fel végül a német tengerjog receptiója,
ha
figyelemre
méltatjuk
azon
nagy
változásokat,
melyeket
a
tengerjogi
törvényhozás
más
államokban
épen
a német keresk. törvénykönyv megalkotása óta szenvedett.
Azon több mint 30 évi időközben, mióta a német tengerjog
érvénybe lépett, a többi állam nem szorítkozott csupán arra,
hogy a német törvény haladottabb intézkedéseit megismerje
és magáévá tegye, hanem a német törvényt sok tekintetben
meg is haladta. A mennyit tehát más nemzetek nyertek a
németektől, ugyanannyit nyerhetnek most a németek ismét
ő tőlük. A mi pedig magunkat illet: mi valóban a legnagyobb szegénységi bizonyítványt állítanók ki magunknak, lia
a
német
törvény
receptiójához
most
is
ragaszkodva,
a
tengerjog
terén
előfordult
újabb
jelenségek
elől
szemet
hunynánk s azokat hasznunkra nem fordítanék.
VI.
Hogy minő nagy számban vannak ily újabb jelenségek
a német keresk. törvény megalkotása óta, annak bebizonyítására utalunk különösen a következőkre:
1.
Mindenekelőtt
azon
kiterjedt
reform-munkálatokra,
melyek
a
mi
tengerjogunk
hazájában:
Francziaországban,
teljesíttettek. Már régóta sürgették h franczia kereskedelmi
körök a Code de commerce II. könyvének revízióját; míg
1)
V.
ö.
Desjardins
Traité
de
droit
commercial
maritime
III. köt. 488. lap és Introduction historique 466. lap.
2)
L.
pl.
Goldschmidt
System
des
Handelsrechts.
3.
kiadás
226. lap.
3)
V.
ö.
különösen
Gareis-Fuchsberger
Das
allgemeine
deutsche
Handelsgesetzbuch. 878. s k. 1.
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végre a kormány 1865-ben külön bizottságot szervezett e
czélra, a mely több albizottságban s ismételt beható tanácskozások után egy terjedelmes törvényjavaslatot dolgozott ki.
E javaslat 1867-ben külön magyarázó indokolással
ellátva
közrebocsáttatott;1)
azonban
a
nemsokára
bekövetkezett
jrolitikai események miatt parlamentáris tárgyalás alá nem
került. A harmadik köztársaság megalapítása után pedig a
közvélemény egyelőre beérte azzal, hogy a reform csak
részlegesen,
a
legszükségesebbre
szorítva
vitessék
keresztül,
így keletkezett az említett javaslat alapján s abból kiszakítva az 1874. évi deczember 10-kén kelt s később az
1885.
évi
július
10-kén
kelt
törvény
által
helyettesített
törvény a tengeri jelzálogról (loi sur l’hypothèque maritime),
mely azonban a Code de commerce több rendbeli módosítását
is foglalja magában^továbbá az 1885. évi augusztus 12-kén
kelt törvény, mely a Code de commerce több fontos, összesen
nyolcz czikkét (216, 258, 262, 263, 265, 315, 334 és 347.)
módosítja.
De
habár
ekkép
a
tengerjog
teljes
reformja
Francziaországban
hosszabb
időre
halasztást
szenvedett
is,
a fentebb említett javaslat, épúgy mint a meghozott részleges törvények mintául szolgáltak a
más államok által
foganatba vett reformnál. Ez történt különösen:
2. Belgiumban, a hol az ott szintén érvényben állt
franczia Code de commerce II. könyve az 1879. évi augusztus
21-kén
kelt törvény
által
helyettesíttetett
s
ezen
reform
legfőképen épen a franczia »Projet de révision« alapján
vitetett
keresztül.2)
Az
újabb
reformok
közül
említendő
továbbá:
3. Az 1882. évi ápril 2-kán kelt új olasz »Codice di
commercio«, a mely daczára annak, hogy a franczia Code
alapján készült 1865, évi kereskedelmi törvényen épült fel,
1)
Ministère
de
l’agriculture,
du
commerce
et
des
travaux
publics. Révision du livre II. du Gode de commerce. Imprimerie impériale. Août 1867. 4°. Összesen 433 czikk. — Note
explicative sur le
projet
de
révison
du
livre
II.
du
Code
de
commerce.
Imprimerie
impériale. Août 1867. 4°. 139 lap.
2)
V.
ô.
Lantsheere
volt
belga
igazságügyminiszter
nyilatkozatát
a
törvényjavaslat
tárgyalásakor.
Annuaire
de
législation
étrangère IX. année. 505. lap.
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mégis sokat vett át különösen a német törvényhozásból,
ezzel megmutatván nekünk is az utat, melyet a tengerjog
kidolgozásánál követnünk kell;
4. az 1885. évi augusztus 22-kén kelt új spanyol
kereskedelmi törvény;
5. az 1887. évi szeptember 1-jén kelt új román keresk.
törvény, a mely teljesen az új olasz keresk. törvény után
készült;
6. az 1888. évi június 28-án kelt új portuyálliai keresk.
törvény, melyen az új olasz keresk. törvény befolyása szintén
erősen érezhető;
7. a skandináviai államok által főleg a német keresk.
törvény befolyása alatt közösen keresztül vitt tengerjogi coditícatio, melynek eredményeként eddig az 1891. évi junius
12-kén kelt svéd és az 1892. évi ápril 1-jén kelt dán tengerjogi törvénykönyv tétetett közzé; míg Norvégiában az ezekkel
egyenlő javaslat legközelebb fog törvényerőre emelkedni.
8. E nagyobb törvényhozási alkotásokon kivül említhető még számos részleges törvény a különböző államokban,
így
nevezetesen
Nagybrittániában
a
különféle
Merchant
Sliipping
Act-ok,
az
Eszakamerikai-Eyyesült-Államokban
különösen a hajóvállalkozók felelősségéről, a tengeri jelzálogra vonatkozó részleges törvények stb. Utalunk végül azon
nevezetes törekvésekre, melyek már huzamos idő óta a tengeri
jog
nemzetközi
egyenlősítésére
irányúinak;
ezek
között
az
Association fór the reform and codification of the Law of
Nations
különböző
tanácskozmányaira,
melyeknek
pl.
a
hajókárra (avaria) vonatkozó u. n. York and Antwerp rules
elfogadása és egy hajóselismervény-minta (connaissement) felállítása által már gyakorlati eredménye is volt. Továbbá a
belga
kormány
kezdeményezése
folytán
1885-ben
Antwerpen-ben és 1888-ban Brüszszel-ben tartott nemzetközi kereskedelemjogi congresszusokra, melyek a tengerjogra vonatkozólag kiterjedt szabályokat állítottak fel; végül az 1892-ben
Genuában
tartott,
bár
az
előbbieknél
kevésbé
jelentékeny
nemzetközi tengerjogi congressusra.
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VII.

Nagyon hálás dolog volna ezen külsőleges szemlét a
tengerjog
újabb
haladásának
belső,
érdemleges
feltüntetésével kiegészíteni. Ez azonban egész könyvet foglalna magában.
Ugyanazért csak néhány oly főkérdés mai állása iránt akarok
tájékozást
nyújtani,
a
melyekből
legjobban
látható,
hogy
mennyire nem szabad a tengerjog codificátiójánál egyoldalú
német minta után indulni. E részben első sorban a tengeri
jelzálog
nagyhorderejű kérdésére akarok útalni.1) A német
keresk. törvény ezt nem vette fel, s az annak receptióját
tartalmazó osztrák javaslat sem vett róla tudomást. Pedig
ezen
intézmény
ma
már
Európaszerte
annyira
meghonosítottnak
tekinthető,
hogy
annak
szabályozásától
teljességgel
lehetetlen eltekinteni, a mint hogy az érdekelt körök ezt
már többször sürgették is, sőt arról is volt szó, hogy a
tengeri jelzálog esetleg a teljes reformot megelőzőleg külön
törvényben szabályoztassék. A tengeri jelzálog intézményének
meghonosítása
sokáig
küzdött
ugyan
egyrészt
a
modern
jognak azon felfogásával, hogy ingó dolgokra, a melyek közé
természetüknél fogva a hajók is tartoznak, csak kézi zálog
lehetséges; másrészt azzal a megfontolással, hogy a hajó
éjien azért, mert helyhez nincs kötve, nem nyújthatja azt a
biztosságot, mint az ingatlan. Ehhez hozzájárúl, hogy az
összes fennálló törvényhozások szerint a hajót több rendbeli
törvényes
zálogjog
terheli,
melyeket
a
jelzálog
kedvéért
eltörülni nem lehet s hogy ezenfelül a hajó elzálogosításával
u. n. hajókölcsön (Bodmerei, contrat’o la grosse) is vehető,
a mely a jelzálogot szintén megelőzi; minél fogva ennek
értéke fölötte problematikus színben tűnik fel. Mióta azonban
az angol jog a hajólajstrom intézményével kapcsolatban a
lajstromba való bevezetés útján megszerezhető és a continentális jelzáloggal lényegileg egyenlő u. n. mortgage-t fejlesz1)
Erről
már
írt
nálunk
jog
és
ismeretek
tára
ez.
inár
mában és a Pester Lloydban.

dr.

Feichtinger

megszűnt

folyóirat

Etek
1871.

a
évi

Kereskedelmi
7.
szá-
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tette ki1): a tengeri jelzálog intézménye folytonos hódításokat tett s ma már majdnem mindenütt el van ismerve.
Bármennyire ellenállt is az angol példának a német keresk.
törvény
tárgyalására
összehívott
értekezlet
Hamburgban,
hangsúlyozván a tengeri jelzálog csekély gyakorlati értékét
s féltvén a német hajó-vállalkozók soliditását, attól tartván,
hogy idegen tőke segítségével nagyon könnyelműen fognak
hajókat
szerezni2):
ez
magában
Németországban
sem
akadályozta meg a tengeri jelzálog elismerését a partikuláris
törvényhozások részéről. Az egyes német tengerparti államok a tengeri jelzálogot successive elismerték és szabályozták s most már egy sincs, a mely a keresk. törvény
elutasító álláspontját foglalná el. Így elismerte azt Poroszország
a
keresk.
törvény
életbeléptetésére
vonatkozó
törvényben
(Einführungsgesetz)
1861-ben,
Oldenburg
az
1876.
ápril 3-kán kelt törvényben, Mecklenburg az 1881. márczius
28-kán kelt törvényben, Lübeck az 1882. évi január 18-kán
kelt törvényben, Hamburg az 1885. évi ápril 27-kén kelt
törvényben és végül Bréma az 1887. évi deczember 15-kén
kelt törvényben. Legújabban pedig felvétetett a német birodalom
számára
alkotandó
polgári
törvénykönyv
javaslatába.
A
többi
continentális
államokban
különösen
a
franczia
kezdeményezés volt irányadó hatással. A már említett 1874.
évi törvény ugyan eleinte nem mutatott fel nagy gyakorlati
eredményeket.
Később
azonban,
különösen
az
1885.
évi
törvényben
történt
módosítások
folytán,
a
tengeri
jelzálog
intézménye mindinkább növekedő hasznára vált a franczia
tengerészeinek.3) E kedvező tapasztalatok súlya alatt Belgium
is sietett a tengeri jelzálogot elfogadni az 1879. évi tengerjogi törvényben. Hasonlóképen követte a jó példát Olaszország az új keresk. törvényben, bár a jelzálog kifejezését
Merchant Shipping Act 66. s k. czikkeiben.
L.
Protokolle
der
Kommission
zur
Beratliung
eines
meinen deutschen Handelsgesetzbuches. IV. kötet 1711. s k. lap.
3)
Desjardins id. m. V. köt. 364. lap közli, hogy míg pl.
ben
még
csak
21
jelzálog
iktattatott
be
318,000
frank
erejég,
a
következő
években
már
több
millióra
rug
a
jelzálogkölcsönök
szege, 1884-ben pedig már 40 millió frankot halad meg.
1) Az 1854. évi
2)

allge1875addig
ősz-
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nem tartotta, alkalmazhatónak, hanem a »pegno nulla nave«
kitételt használja; továbbá Portugállia szintén az új keresk.
törvényben;
míg
pl.
Spanyolországban
megfelelő
javaslatok
készültek.1)
A
tengeri
jelzálognak
ezen
általános
elfogadása
és
felhasználása után valóban nagy hiba volna, ha azt a magunk
részéről is el nem ismernők, meg lévén győződve, hogy az
elhelyezést kereső tőke nálunk is szívesen fogja e hiteleszközt megragadni, főleg ha a hajótulajdonosok a biztosítás
okszerű felhasználása által ki fogják egészíteni a biztonság
azon hiányosságát, melyben a tengeri jelzálog szemben az
ingatlanokra
vonatkozó
jelzáloggal
szűkölködik.
Egyébiránt
egészen fölösleges arról beszélni, hogy a tengeri jelzálog
intézménye nálunk behozassák,
a midőn az nálunk már
törvényileg is el van ismerve az 1879. évi XVI. t.-czikkben,
melynek 12. §-a szerint a hajólajstromban »egy rovat szolgál
jegyzeteknek, milyenek a hajó vagy a hajórészletek zálogolásának
s
a
zálogolások
átruházása
vagy
törlésének
stb.
beiktatására;« — a midőn továbbá a hajótulajdonosok és a
hitelezők ezen intézménynyel nálunk már huzamos idő óta
tényleg élnek s a hajólajstromok úgy a magyar, mint az
osztrák partvidéken nem kis számú zálogjogi bejegyzéseket
tartalmaznak.2) A mire jogi tekintetben még szükségünk van.
az egyedül az, hogy a tengeri jelzálog intézménye közelebbről szabályoztassék, a mi elől annál kevésbé zárkózhatunk el, mert minden elvi elismerés daczára is gyakran
merülnek fel kételyek az iránt, hogy a mi hajólajstromainkban bejegyzett zálogjogok minő hatálylyal bírnak? úgy
hogy tehát a tengeri jelzálog szabályozása már a jogbizonytalanság megszüntetése miatt sem mellőzhető.
1)
Közölve
Gonzalez
Revilla
a
»La
hipoteca
naval«
ez.
.jeles
munka
szerzője
által
a
»Bulletin
de
la
société
de
législation
comparée 1892. évi 8. és 9. füzetében.
2)
A
trieszti
tengerészeti
hatóság
kimutatása
szerint
az
osztrák
területen
1893-ban
be
volt
jegyezve:
22
bosszújáratú
hajóra
75
zálogjog
több
mint
½
millió
értékben;
10
nagypartkajózású
hajóra
18
zájogjog
közel
120,000
Irt
értékben
és
79
kisparthajózású
hajóra
85
zálogjog
közel
300,000
frt
értékben.
A
magyar
tengerparton
csupán
az Adria« hajóira 3 millió forint van zálogjogilag bejegyezve.
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VIII.
Kapcsolatban
a
tengeri
jelzáloggal
megemlítjük
az
annak feltételét képező hajótulajdont, a melyre nézve a német
keresk. törvény álláspontja szintén nem felel meg az európai
közfelfogásnak. A német K. T. ugyanis a tengeri hajók
tulajdonára nézve elvileg az ingó dolgok tulajdonára vonatkozó szabályokból indul ki s mindössze azt a kivételt állapítja meg, hogy az átadás nem szükséges, ha a felek kikötötték, hogy a tulajdon azonnal a szerződés megkötésével
menjen át a megszerzőre.1) Majdnem mindenütt másutt ellenben kifejlődött az a felfogás, hogy a hajó tulajdonának megszerzésénél nem az ingókra, hanem az ingatlanokra vonatkozó szabályokat kell követni s ennek megfelelőleg a hajólajstromot telekkönyvi jelentőséggel felruházni, a mint ez már
a tengeri jelzálognál is keresztül van vive. E részben utalunk első sorban Francziaországra, a hol a II. év vendémiaire 27-én kelt törvény alapján, a mely a tulajdonátruházás
bejegyzését
a
vámhatóságnál
vezetett
lajstromba
(transscription en douane) és annak a lajstromozási okmányon (acte de
francisation)
való
kitüntetését
rendeli,
általánosan
elfogadott
s a párisi semmitőszék által is megerősített gyakorlattá vált,
hogy a tulajdonátruházás harmadik személyek ellen csakis
ezen, bár inkább közrendészeti okokból előirt bejegyzés által
tekintetik befejezettnek.3) A már említett 1867. évi Projet
de révision pedig e gyakorlatot törvényileg szentesíteni is
akarta (194. czikk.). Hasonló állást foglalnak el továbbá az
1838. évi németalföldi keresk. törvény (309. ez.), az 1854.
évi angol Merchant Shipping Act (57. ez.), az 1879. évi belga
tengerjogi törvény (2. ez.), az új olasz keresk. törvény
(483.cz.), az új spanyol keresk. törvény (573. ez.), az 1850.
évi julius 27-kén kelt északamerikai törvény stb. Az 1888.
évi
brüsszeli
nemzetközi
kereskedelemjogi
congressus
előtt
pedig a tengeri hajók immobilizátiójának elve annyira ter1) Német K. T. 439. czikk.
2)
V.
ö.
különösen
és Renault id. m. II. 31. lap.

Desjardins

id.

in.

I.

159,

lap;

Lyon-Caen
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mészetesnek tűnt fel, hogy auniik a tervezett egységes nemzetközi törvénybe leendő felvételét vita nélkül fogadta el.1)
Részemről is azt hiszem, hogy ezen álláspont a tengeri hajók,
ezen
valóságos
»úszó
házak«
(maisons
flottantes)
sajátos
természetének és a jogbiztonság érdekeinek sokkal megfelelőbb, mint a német, s azért nem kételkedem, hogy az nálunk
is el lesz fogadva. A fiumei kereskedelmi és iparkamara már
ki is fejezte erre irányuló óhajtását; a mi pedig az immobilizátió feltételét, a telekkönyvi jelentőséggel bíró hajólajstromot illeti: erről az 1879: XVI. tcz. már teljesen gondoskodott, midőn előírja, hogy a hajó vagy hajórészbirtok tulajdonának jogczíme és annak további átruházása okirati bizonyítékok alapján a hajólajstromba bejegyeztessék (12. §. 7.
pont és 15. §.) és kimondja, hogy »a hajólajstrom nyilvános és a hivatalos órák alatt bárki által szabadon megtekinthető« (11. §.).
IX.

Valamint a hajók dologi, azonképen a hajótulajdonosok,
jobban
mondva
hajóvállalkozók
(ffliecler,
armateum)2)
személyes viszonyaira vonatkozolag is érdekes s a német keresk.
1)
A
határozat
így
szól:
»Tnus
actes translatifs de propriete'
et tuus actes constitutifs ou translatifs de droits reels émnnant des
proprietaires ne pourront étre opposes aux tiers qu’ & dater de leur
inscription dans les registres a ce destines.« V. ö. Actes dn congrés

International de rlroit commercial de Bruxelles 211—215. lap.
2)
A
hajóvállalkozó
(a
hogyan
a
német
Rheder és a franczia
armateur
leghelyesebben
magyarosítható)
nem
mindig
azonos
a
hajó
tulajdonosával.
Lehet
pl.
bérlő,
haszonkölcsönző,
vagy
más
czimen
bírlaló
vállalkozó,
a
ki
azonban
épúgy
használja
a
hajót,
mint
maga
a
tulajdonos.
Epén
azért
nem
helyes
a
tengeri
vállalkozás
szempontjából a tulajdonosról beszélni, mint azt a franczia Code
de commerce,
az olasz K. T. s más törvények teszik. E részben jobb a német K. T..
bár
az
sem
egészen
jó,
midőn
a
hajóvállalkozóról
beszél
ugyan,
de
mint
ilyent
a
tulajdonost
érti
(450.
ez.).
L.
a
különbséget
tisztán
már
a
római
jogban,
a
hol
a
hajóvállalkozónak
megfelelő
exercitornak az mondatik: »ad
quem obventiones et reditus omnes perveniunt,

sive is dominus navis sit, sive a domino navem per aversionem conduxit vei ad tempós, vel in perpetuum.« V. ö. L. 1. §. 15. D. de
exerc. actione 14, 1.
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törvényben csak részben található kép tárul fel az újabb európai
jogfejlődésben. E tekintetben különösen a hajóválalkozó felelősségének kérdése áll előtérben. Mióta már a római jog kimondotta, hogy a hajóvállalkozó a hajószemélyzet azon vétségeiért
felelős, melyeket ez a hajóban elkövetettx) s a reá bízott áruk
elveszéséért vagy megsérüléséért csak akkor nem felelős, ha
igazolja, hogy a kárt erőhatalom (damnum fatale, vis major)
okozta,2) ez a kérdés a legváltozatosabb történeti fejlődésen
ment keresztül s még ma sem jutott megállapodásra. Különösen a felelősség mértéke és a felelősség korlátozása képezi
a legnagyobb különbségek és viták tárgyát. Első tekintetben
már a középkorban fejlődött ki az a gondolat, hogy a hajóvállalkozó ne legyen, mint a római jogban, egész vagyonával,
hanem lehetőleg csak azon vagyonával felelelős, a mely épen
a tengeri vállalkozás esélyeiuek kitétetik: a hajót és a fuvar dijt magában foglaló ú. n. tengeri vagyon (fortune de mer)
erejéig.3)
De
ennek
közelebbi
alkalmazásában
egyáltalában
nincs
egyetértés.
Három
főrendszer
különböztethető
meg:
1. a franczia rendszer, mely szerint a hajóvállalkozó elvileg korlátlanul felelős, jogában áll azonban azt a tengeri
vagyonra szorítani az által, hogy e vagyont a hitelezőknek
átengedi (ú. n. abandon, innen: abandon-rendszer); '2. a
német rendszer, mely szerint a hajóvállalkozó korlátolt felelőssége közvetlenül van kimondva, átengedéstől tehát nincs
feltételezve; 3. az angol rendszer, mely szerint a felelősség
a
hajó
nagyságának
megfelelően
megállapított
maximalöszszegre van korlátozva (az 1862. évi Merchant Shipping Ad
Amendement Aet szerint személyekben okozott károknál tonnánként 15 font, dolgok megkárosításánál 8 font sterling).
A legtöbb törvényhozás ma még a franczia rendszert követi.
1)
»Delet exercitor omninm nautarum suorum, sívé literi sint,
síre serví, factum praestare . . . .
sed non alias praestat, quam si in
ipsa nave damnum dátum sit.«
Jj. 7. pr. D. nautae caupones stabu-

larii 4, 9.
2)
L. 3. §. 1. 1). cit. — Tudvalevőleg ez az elv a szárazföldi
fuvarozásnál is el van fogadva. V. ö. Keresk. t. 398. §.
3)
Így
már
Consulado del mure
141.
fejezet
és
más
régibb
jogforrások. V. ö. Lewis lias deutscbe Seereekt. 2. kiad. I. 50. lap.
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De már Olaszországban közeledés mutatkozik a német rendszer felé, midőn az új olasz keresk. törvény az abandonrendszer
egyik
jellemvonását,
mely
szerint
az
átengedett
hajó és fuvardíj feltétlenül a hitelezők tulajdonába megy át,
elejtve, kimondja, hogy a hitelezők kielégítése után fenmaradó összeg az adósnak adandó ki (493. czikk); sőt a
genuai congressus azt a kijelentést tette, hogy a hajók
külön
jogi
személyiséget©
képeznek.
A
német
rendszert
követi a skandináviai törvényhozás is, s miután ez kétségkívül egyszerűbb és hatályosabb, mint a franczia,1) az angol
rendszer pedig egészen elszigetelve áll, mi is követhetjük azt,
daczára annak, hogy most nálunk a franczia rendszer áll
fenn. Mindazonáltal teljesen még sem fogadhatjuk el a német
keresk. törvény erre vonatkozó intézkedéseit; különösen anynyiban nem, a mennyiben a korlátolt felelősséget nem mint
szabályt, hanem mint kivételt mondja ki (452., 454. ez.),
holott valóságban maga is szabály gyanánt viszi keresztül;2)
a mennyiben továbbá a felelősséget épen csak a hajóra és
fuvardíjra szorítja, holott a tengeri vagyonhoz helyesen az
azok helyébe lépő biztosítási összeg is számítandó,3) viszont
azonban a fuvardíjból mindaz levonásba hozandó, a mibe
annak megszerzése kerül, vagyis nem az u. n. bruttó-, hanem
csak az u. n. netto-fuvardíj számítható.4)
A mi a hajóvállalkozói felelősség korlátozását
illeti,
erre nézve nemcsak a német keresk. törvény, hanem az
európai törvényhozás általában nem kielégítő. A fennálló törvények s a bírói gyakorlat túlnyomóan megegyeznek abban,
hogy a fuvarozó törvényszerű felelősségét korlátozhatja, ha
azt a törvény nem tiltja. Ily tilalom pedig eddigelé csak a

1)

A
két
rendszer
előnyeiről
és
hátrányairól
1.
Beschränkte
Haftung
des
Schuldners
nach
SeeJena, 1880. 12. s k. lap.
2) V. ö. Lewis id. m. I. 51. lap.
3)
Ez
ugyan
egyike
a
legvitásabb
kérdéseknek,
nem akarunk bővebben tárgyalni.
4)
V.
ö.
különösen
Desjardins id. m. II. 91.
és Renault
id. m. II. 65. lap. Az ellenkező német
nösen Ehrenbergnél id. m, 251. lap.

berg

különösen
Ehrenund
Handelsrecht.

melyet

e

helyütt

lap;
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vasutokra nézve állíttatott fel,1) a hajózási vállalatokra nézve
ellenben nem; miért is kétséget nem szenved, hogy a hajóvállalkozó szintén kivonhatja magát a tengerjog által reámért felelősség alól, hogy akár a fuvarozási szerződésben
(chartepartie),
akár
a
hajóselismervényben
oly
kikötéseket
tehet, melyek az ő helyzetét lényegesen könnyítik. A míg a
tengeri hajózás kisebb vállalatok kezeiben volt s a felelősség
korlátozása csak kivételesen történt: ezen szerződési szabadság ellen alapos kifogás nem is volt tehető. Mióta azonban a
tengeri fuvarozásra nagy gőzhajóvállalatok keletkeztek s ezek
oly praepotens állást foglaltak el, hogy majdnem olyan
monopóliummal bírnak, mint a vasutak: e szabadság a közönségre nagy veszélyt foglal magában. Tényleg a gőzhajóvállalatok annyira mentek felelősségük korlátozásában, hogy a
fuvaroztató közönség a legnagyobb sérelmeket szenved, melyeket orvosolni a szerződési szabadság miatt lehetetlen, melyeket megelőzni pedig a korlátozások visszautasítása által azért
nem lehetséges, mert hatályos verseny nem létezik. Ez okból
már huzamos idő óta felmerült a kérdés: vájjon nem kellene-e a törvényhozásnak itt épűgy közbelépni, mint a vasúti
fuvarozásnál
s
a
hajóvállalkozók
szerződési
szabadságát
hasonló megszorításoknak alávetni?
A kérdés különösen azóta vált égetővé, mióta az angol
hajóvállalkozóknak
sikerűit
az
Association
for
the,
reform
and
codification
of
the
Law
of
Nations
által 1882-ben
Liverpool-ban
tartott
gyűlésén
egy
új
hajóselismervénymintát (u. n. Conference-form) elfogadtatni, a melyben a hajóvállalkozó
felelőssége
addig
halatlan
módon
korlátoztatott,
nevezetesen
még
a
hajószemélyzet
szándékos
cselekvényeiért
és mulasztásaiért (baratéria, lopás stb.) is ki lett
zárva.2)
A közönség nem késett ugyan állást foglalni ezen merénylet
ellen,
tiltakozások
történtek
a
világ
különböző
részein,
sőt
maga
az
Association
az
1885-ben
Hamburgban
tartott
1) V. ö. Keresk. törvény 424. s k. §§.
2)
L.
a
hajóselismervény-minta
szövegét
s
az
arra
vonatkozó
mozgalom
hiteles
történetét:
Wendt
Papers
on
Maritime
législation
ez. munkájában. 3. kiadás. London, 1888. — V. ö. Lewis
Die neuen
Konnossements Klauseln. Lipcse, 1885. megjelent füzetét is.
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gyűlésen újabb megfontolás tárgyává tette az ügyet s ennek
folytán az előbbitől sokkal mérsékeltebb mintát fogadott el
s hasonlóképen kedvezőbb szabályokat állított fel közösen
az e végből szövetségbe lépett hamburgi és brémai kereskedelmi kamara 1886-ban. De az angol hajóvállalkozók a
Conference-form-ot
már
gyakorlati
alkalmazásba
vették
s
azt ismét elejteni annál kevésbbé voltak hajlandók, minél jobban felelt az meg egyoldalú érdekeiknek. Ugyanazért midőn
a kérdés az Association 1887-ben London-ban tartott gyűlésén megint szóba került, az ott túlnyomó számban jelenvolt
hajóvállalkozók
határozatilag
kimondották,
hogy
az
1882ben elfogadott mintához s az annak alapjául vett elvekhez
ragaszkodnak.
Szemben
az
angol
hajóvállalkozók
ezen
önző
magatartásával, mely a continentális hajóvállalkozókat is hasonló
minták alkalmazására bírta: a közönség jogosult érdekeinek
védői már régen belátták, hogy csak a törvényhozás nyújthat kielégítő oltalmat. Kifejezést adott annak első sorban
az
1884-ben
tartott
német
jogászgyiilés,
kimondván
nagy
többséggel: »Es empfehlt sich gesetzlich zu bestimmen, dass
der Verfrachter zur See nicht befugt sei, die auf ihm ruhende
Verantwortlichkeit
für
einen, durch
Verlust
oder
Beschädigung der Frachtgüter entstandenen Schaden, insoferne derselbe absichtlich, oder durch Fahrlässigkeit von einer Person
der
Schiffsbesatzung
verursacht
sein
sollte,
auszuschliessen
oder zu beschränken oder an der ihm auferlegten Beweislast
eine
Aenderung
herbeizuführen;
und
dass
eine
entgegenstehende
Vertragsbestimmung
keine
rechtliche
Wirkung
habe.« ') Hasonló kijelentést tett az 1885. évi antwerpeni
és az 1888. évi brüszszéli nemzetközi congressus, utóbbi az
előbbivel lényegileg azonos módon kimondván, hogy a feleknek szabadságukban áll ugyan a megállapított felelősségtől
eltérni: »sauf en ce qui concerne: a) les actes ou négligences de natúré a compromettre le parfait état de navigabilité du navire; b) l’arrimage, la garde, le maniement
ou la délivrance de la cargaison; c) les actes ou négligen1)

172. lap.

L.

Verhandlungen

der

17.

deutschen

Jnristentages.

II.

kötet

i
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ces du capitaine, de l'équipage ou des préposés du fréteur
ayant le caractère de la faute lourde.«.1) Legtovább jutott
azonban ez az egészséges ellenmozgalom az északamerikai
Egyesült-Államokban, a hol a liverpooli gyűlés következtében már 1885-ben törvényjavaslatot dolgoztak ki a hajóvállalkozók
felelősségének
szabályozására,
melynek
tárgyalása kissé elhúzódott ugyan, de a mely végre a múlt 1893.
év
elején,
február
13-án,
mégis
törvényerőre
emelkedett
s július 1-én tényleg hatályba lépett.2) E törvény sokkal
kedvezőbb a hajóvállalkozókra nézve, mint a most említett
gyűlések
határozatai,
a
mennyiben
különösen
a
hajózási
hibákért (faults or errors in navigation or in the management of vessel) a hajóvállalkozót nem teszi felelőssé. De azért
mégis szükségesnek tartotta megtiltani minden oly kikötést,
a mely kizárná a felelősséget az árú gondatlan berakásából,
elrendezéséből,
őrizetéből,
gondozásából
és
kiszolgáltatásából keletkezett károkért (loss or damage arising from
negligence,
fault
or
failure
in
proper
loading,
stowage,
custody,
care
or
proper
delivery
of
merchandise); vagy
a mely a hajóvállalkozót felmentené azon kötelezettség alól,
hogy a hajó kellő felszereléséről és hajózható állapotban
tartásáról
gondoskodjék
(whereby
the
obligations
of
the
owner to exercise due diligence properly equip, man, provision and outfit said vessel, and, to make said vessel seaworthy and capable of performing her intended voyage).
Hogy ilyen előzmények után nálunk is indokolt a
hajóvállalkozók
felelősségének
korlátozását
megszorítani,
annál kevésbbé szorul igazolásra, minél kétségtelenebb, hogy
a magyar és osztrák hajóvállalatok is alkalmaznak olyan
mentesítő záradékokat, mint az angolok, daczára annak, hogy
a tengeri kereskedelem előmozdítása érdekében az államtól
subventiót kapnak, a mi eljárásukat egyenesen visszaéléssé
minősíti.
1) L. Actes du Congrès . . . .

313. s k. lap.
Közölve
a
Revue
international
irat 1892/3. évfolyamában (VIII. köt.) 632. lap.
2)

du

droit

maritime

ez.

folyó-
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X.
Nagyon
érdekes
fejlődési
folyamattal
találkozunk
a
német keresk. törvény megalkotása óta az oly gyakran előforduló s annyi viszályt okozó hajókár (avaria) tekintetében
is, a melyre nézve különben a német törvény már eredetileg
sem volt szerencsés alkotás.
Tudvalevőleg a jogfejlődés e tárgyban már az ókorban
gyökerezik, nevezetesen a Lex Rhodia de jactu czímű törvényen nyugszik, mely oly esetre, midőn a bajó és a rakomány megmentésére áruk a tengerbe dobatnak, ezen áldozatnak e bajó- és árútulajdonosok által való közös viselését
rendeli el: »Lege Rhodia cavetur, ut si levandae navis
gratia
iactus
mercium
factus
est,
omnium
contributions
sarciatur,
quod
pro
omnibus
datum
est.«1) Később ezen
elv mindinkább kiterjesztetett; a dobás (iactus, jet), mely
különben a római jogban sem volt az egyedüli eset,2) mindig
több és több esettel kiegészíttetett, s a hajózás kiterjesztése
és átalakulása folyton ríj meg új problémákat vetett felszínre
a hajókár minőségének és viselőjének meghatározása tekintetében
úgy
fogalmilag,
mint
az
egyes
esetekben
való
alkalmazásnál.
A főkérdés az, mi képez u. n. közös haj ólcárt (avarie
commune,
grosse
vagy gemeinschaftliche
Haverei),
a mely
a hajóvállalkozó és az árútulajdonosok között felosztás alá
kerül — s mi u. n. különös hajókárt (avarie particulière, besondere Haverei), mely az által viselendő, a kit ért,
azon elv szerint: rés perit domino? A törvényhozások e
részben nem érték be definitió vagy általános kellékek felállításával,
hanem
ezenfelül
még
casuistikus
részletezésbe
is bocsátkoztak, különösen a közös hajókárra nézve. De ezen
eljárásból
a
legnagyobb
különbségek
keletkeztek,
melyek
fölötte érezhetővé teszik annak szükségét, hogy a hajókárjog
mindenütt egyforma szabályok alá essék. Nem is hiányoznak
1)
L. 1. I). de lege Bhodia 14, 2. L. lényeges
gos ismertetését Vécsey A római jog külső története és institutiói.
3. kiadás. Budapest, 1893. 381—382. lap.
2)
Jó
áttekintés
Windscheid
»Lehrbuch
des
ez. munkájában. 4. kiadás II. kötet 511. lap 5. jegyzet.

tartalmának

vilá-

Pandektenrechts«
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erre irányuló törekvések, melyek közül szintén a már említett Association for the reform and codification of the Law
of Nations, illetőleg az ennek előfutárja: az angol National
Association fór the promotion of Social Science, által felkarolt egységesítési mozgalom áll előtérben. E társulatnak
már 1860-ban Glasgow-bán tartott gyűlésén sikerült némely
oly
szabályt felállítani,
melyek
mindenütt követhetők
volnának: u. n. Glasgow rules. Ezeknek helyébe léptek aztán
az 1864-ben York-ban tartott gyűlés által elfogadott u. n.
York rules. Később pedig e szabályok az 1877-ben Antwerpenben tartott gyűlésen még ki lettek egészítve s mint
York and Antwerp rules ajánltattak elfogadásra, a melyek
végül
1890-ben
Liverpool-bán
revideáltattak
és
további
kiegészítést nyertek s ezen alakban összesen 18 szabályt
(rules) tartalmaznak.1) E szabályok annál nagyobb jelentőséggel bírnak, mert jóllehet csak társadalmi úton keletkeztek,
mégis
sikerült
azoknak
a
legszélesebb
körben
kötelező
érvényt szerezni az által, hogy a hajóvállalkozók a hajóselismervényekben kikötik, mikép a bajókár azok szerint fog
megállapíttatni;
sőt
annyira
megy
már
e
szokás,
hogy
a nevezett szabályok valósággal nemzetközi jog jellegével
bírnak.
Előreláthatólag
előbb-utóbb
e
szabályok
alapján
a
különböző államok közt csakugyan létre fog jönni törvényliozásilag is az óhajtott egység. De már az újabb törvényhozási
alkotásokban
is
látható
azon
befolyás,
melyet
a
york-antwerpeni
szabályok
gyakorolnak.
Hogy
a
törvényhozások még tovább nem mentek s egyszerűen nem recipiálták
azokat, annak oka nem annyira abban rejlik, mintha jóknak
nem találták volna (bár egyesek fölött vitatkozni lehet),
hanem inkább abban, hogy egyrészt nem kimerítők, másrészt pedig túlságosan casuistikusak. Ez képez reánk nézve
is akadályt, hogy e szabályokat recipiáljuk; de az előadottak
után magától értetik, hogy azokat nekünk is figyelembe
kell vennünk. Kiváló helyet foglal el a hajókárjog fejlődé1)
V. ö. e szabályokat
s az egész
mozgalom történetét:
id.
m.
l.
s
k.
lap;
Heck Das Recht der grossen Haverei.
1889. 75., 680. lap; Revue internat. du droit maritime, VI. 389. lap.

Wendt
Berlin,
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seben az antwerpeni és brüsszeli congressus is; az újabban
megalkotott törvények között pedig határozottan a legjelesebbek
és
legsikerültebbek
az
új
skandináviai
tengerjogi
törvények, a melyek a német keresk. törvényt messze maguk
mögött hagyták.1)
A német keresk. törvény mindjárt a közös hajókár
fogalmi meghatározásában nem áll összhangzásban az európai
közvéleménynyel. A közös hajókár lényeges elemei közé nem
tartozik más, mint: 1. hogy az áldozat rendkívüli természetű legyen; 2. hogy a hajó és a rakomány közös érdekében
az őket közösen fenyegető veszélyből leendő kimentés végett
hozassák; 3. hogy szándékos, tehát ne véletlen legyen.2)
Minden egyéb csak mellékes, vagy a most említett kellékek
magyarázatára
szolgál
s
épen
azért
a
fogalom-meghatározásba fel nem vehető. A német K. T. definitiója3) egyrészt
hiányos, mert pl. az áldozat rendkivüliségét nem emeli ki;
másrészt többet tartalmaz, mint szükséges. Így nevezetesen
csak azon esetben állapítja meg a közös hajókárt, ha a
hajó és a rakomány együttes megmentése czéloztatik (zum
Zweck der Errettung beider). Ha e szerint az egész rakomány vagy az egész hajó feláldozása s ehhez képest csak
az egyiknek megmentése vétetik czélba: akkor nincs kárfelosztásnak helye, hanem legfelebb az általános magánjogi
negotiorum gestio vagy in rem versio elvei szerint lehet
kárpótlást kérni. Ez az álláspont arra a tévedésre vezethető vissza, hogy a közös hajókárfelosztás alapját képező
jogközösség4) úgy a hajónak, mint a rakománynak legalább
J)
Ezt
maguk
a
németek
is
elismerik.
V.
ö.
különösen
Heck
i. m. 70. lap.
2)
V.
ö.
különösen:
Valroger
Droit
maritime.
V.
kötet.
23.
s k. lap és Heck id. m. 94. s k. 1.
3)
702.
czikk:
»Alle
Schäden,
welche
dem
Schiff
oder
der

Ladung,
oder
beiden
zum
Zweck
der
Errettung
beider
aus
einer
gemeinsamen Gefahr von dem Schiffer oder auf dessen Geheiss vorsätzlich zugefügt werden, sowie auch die durch solche Maassregeln
ferner verursachten Schäden, in gleichen die Kosten, welche zu demselben Zweck aufgewendet werden, sind grosse Haverei.«
4)
szerződés,

V.
ö.
ezen
felfogás
mellett
és
más
negotiorum
gestio,
jogtalan
gazdagodás

constructiók
(fuvarozási
stb.)
ellen
kiilönö-
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részijén fenmaradását, megmentését tételezi fel; az egyiknek
vagy a másiknak teljes elveszése esetében pedig ilyen jogközösség nem létezik, tehát a megmentés szándéka is mindkettőre kell, hogy irányuljon.1) Azonban a közös hajókár
alapját képező jogközösség nem a tényleges megmentésben
való közös részvételből, hanem a közös veszélyeztetésből és
a veszély elhárításában való részvétel különbözőségéből származik, a mely aztán oly kiegyenlítést igényel, hogy a feláldozott dolog is részesül a mentés hasznában, tehát csak
állagában, nem egyúttal értékében is áldoztatik fel. Már
pedig ezen értékbeli megmentés épűgy meg van akkor, ha
a hajó vagy a rakomány egészben, mint ha csupán részben
lesz állagilag feláldozva, és semmi ok nincs arra, hogy a
teljes
áldozat
értékbeli
kárpótlását
a
megmentett
dolgok
által más jogalapra vezessük vissza, mint a részleges áldozat
kárpótlását.
E
mellett
tekintetbe
veendő,
hogy
az
merő
esetlegességtől
függ,
vájjon
részleges
vagy
teljes
áldozat
hozassék-e s hogy a német törvény egyenesen a visszaélés
előmozdítására
és
megjutalmazására
szolgál:
mert
a
hajókapitány a veszély pillanatában nagyon nehezen tudja megítélni, minő nagy legyen az áldozat s ha tudja is, hogy a
rakomány egy részének feláldozása elégséges lesz a megmentésre, ő mégis az egész rakományt áldozza fel, csak
hogy közös hajókárfelosztásnak ne legyen helye. Nem is
találjuk a német K. T. feltételét semmiféle törvényhozásban.
A római jog alapján kifejlődött ugyan az a felfogás, hogy
a hozott áldozatnak sikeresnek kell lennie. De ez is csak
annyiban helyes, a mennyiben a dobás (jactus) esetéről van
szó, mert ha a dobás daczára a hajó elsülyed, nincs a kire
az áldozat felosztassák. A római jog is csak erről az esetről
szól2) s az újabb törvényhozások sem beszélnek oly általásen:
Goldschmidt
Lex
das
gesammte
Handelsrecht.
527. s k. lap.
1)
V. ö. ugyancsak

Bhodia
35.
köt.

und
41.

s

Agermanament:
k.
lap
és

Zeitschrift
Heck id.

für
m.

nemet K. T. 705. ez.: »Die Havereivertheihmg tritt nur ein, wenn, sowohl das Schiff, a/s auch die Ladung, und
zwar jeder dieser Gegenstände entweder ganz, oder theilweise wirklich
gerettet worden, ist.«
2) V. ö. Heck id. m. 595. s k. lap.
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nosságban, mint a hogy a helytelen elmélet akarja.1) Hogy
azonban
a
bár
általánosságban
formulázott
sikerességi
tau
oly értelmezést nyert volna, mely szerint a hajó és a rakomány
együttes
(teljes
vagy
részleges)
megmentése
volna
szükséges: ez a német keresk. törvényen kivül sehol sem
található. Sőt ellenkezőleg mindenütt másutt el van ismerve,
hogy a hajókárfelosztás akkor is helyt foglal, ha a feláldozás
a rakomány vagy a hajó egészére irányul, illetve csak az
egyik mentetik meg.2) E közfelfogásnak adott kifejezést az
antwerpeni
congressus
is,
midőn
határozattan
kimondotta:
»le navire ou la cargaison doit être sauvée, en tout ou en
partie, il n'est pas nécessaire que Vun et Vautre le solent« 3)
s hasonlóan nyilatkozott a brüsszeli congressus4) s az új
Skandináviái
törvényhozás,
mely
nemcsak
azt
mondja
ki,
hogy a hajó vagy rakomány teljes feláldozása sem képez
akadályt a kár felosztásra, hanem az áldozat sikerességének
követelményét is kifejezetten mellőzi.5)
A
közös
hajókár
fogalmi
meghatározása
a
német
K. T.-ben annyiban is nagyon szűk, a mennyiben megköveteli, hogy a kárnak a hajóparancsnok cdtal vagy az ő rendeletére kell okoztatnia (von dem Schiffer oder auf dessen
Geheiss). Ebben a tekintetben is a német törvény elszigetelve áll. Hasonlóképen nem áll összhangzásban a mai közfelfogással a közös hajókár egyes eseteire nézve pl. a tűzoltásból, a zátonyra juttatásból, a vitorlák és gőzkazánok
Code de com. 423. czikk: »Si tejet ne sauve le navire,
à aucune contribution.« Tehát szintén csak a dobás esetéről szól. Hasonló olasz K. T. 651. ez., belga t. 111. ez. Csak kevéssé
tágabb hollandi K. T. 734. ez., spanyol K. T. 860. ez., potiugálli K. T.
il

ri

1)

V.

y

a

ö.

lieu

642. czikk.
2)

V. ö. a franozia Írók közül Desjardins id. m. IV. 186. 1.,
Lyon-Caen és Renault id. m. II. 236. 1., Valroger id. m. V. 32. 1., De
Courcy Questions de droit maritime I. 245. 1. Az angolok közül különösen Lowndes
Law of general average. 4. kiad. 1888., a ki a nőmet
IC.
T.-ről
egyenesen
azt
mondja:
»contrary
to
common
sensc«
ős
»impossible to concerne anything more contrary to justice and sound
policy« (425. lap).
3) L. Actes du Congrès 223. s k. lap.
4) L. Actes du Congrès 390. s k. lap.
5) L- új

svéd tengerjogi t. 189. és 193. cz.
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túlfeszítéséből eredő károkra, a mentés és segély költségeire
nézve s azonkívül még több más kérdésben is kifogás alá
esik, a mi mind azt bizonyítja, mennyire nem lehet e téren
sem szó a német törvény receptiójáról, jóllehet másfelől sok
tekintetben most is miutáúl szolgálhat a törvényhozásnak.

XL
A hajókárnak egy különösen fontos és a gőzhajózás
kifejlődésével folytonosan szaporodó esete az, a mely a hajóösszeütközésből származik. Itt is a német K. T. sok helyes
intézkedést tartalmaz, de szintén nem mindig kielégítő, bár
más törvényhozásokról is ugyanezt kell mondani.
Általában
a
hajóösszeütközésnél
négy
eset
különböztethető meg: 1. az az eset, ha az összeütközést véletlen
esemény (casus vagy vis maior) okozta. Erre nézve mai
napság teljes egyetértés van az iránt, hogy mindegyik hajó
viseli a maga kárát;1) 2. az az eset, hogy az összeütközés
az
egyik
hajó
személyzetének
vétségéből
származott.
Erre
nézve is egyetértés van azon értelemben, hogy a vétkes hajó
tulajdonosa viseli a másik hajó és rakományának kárát;2)
3. megkülönböztetendő az az eset, hogy vétkesség mindkét
hajó személyzete részéről forog fenn. Erre nézve már nagy
eltérések vannak. Három főrendszert lehet megkülönböztetni:
a) azon rendszert, mely szerint ily esetben mindegyik hajó
viseli a maga kárát s egyik sem léphet fel a másik ellen,
1)
V. ö. Code de corn. 407. ez., olasz K. T. 660. ez., belga t.
ez., hollandi K. T. 536. ez., portiig. IC. T. 664. ez., spanyol K. T.
ez., német K. T. 737. ez., svéd t. 221. ez., antwerpeni és briiszszéli congr. hat., angol jog (1. Marsáén Law of Oollisions at Sea.
3. kiadás 1891. 125. lap.) stb. — Régebben a kár egyenlő felosztása
foglalt
helyet.
V.
ö.
Lamprecht
Sokadén
durcli
Zusammenstoss
von
Sohiffen. Zeitschrift f. d. ges. Handelsreckt XXI. 12. s k. 1.
2) Code
de com. 407. ez. 2. bek., olasz K. T. 661. ez., belga t.
228. ez. 2. bek., hollandi K. T. 534. ez., portiig. K. T. 665. ez., spanyol K. T. 826. ez., német K. T. 736. ez., svéd t. 220. ez., antwerpeni
és brüszszeli congr. hat., angol jog (Marsden id. k.).
3

228.
830.
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a római jog azon elve alapján, hogy a kölcsönös vétség annak
sólyára való tekintet nélkül compenzáltatik;i) b) az angol
rendszert, mely szerint a kár a vétség súlyára való tekintet
nélkül a két hajó között egyenlően osztatik fel;2) c) azon
rendszert, mely szerint tekintetbe vétetik mindegyik vétség
súlya s a bíró a fenforgó körülmények szerint állapítja meg,
hogy mennyi kártérítést tartozik mindegyik fél fizetni? Ezt
a rendszert az 1867. évi franczia Projet de. révision honosította meg s úgy látszik, ez az, a mely újabban mindinkább
hódít,3) a mi különösen abból is kitűnik, hogy valamennyi
congressus is e mellett nyilatkozott.4) Tényleg ez a legigazságosabb is, gyakran nyilvánvaló lévén, hogy az egyik hajó
vétkessége elenyésző csekély a másiknak vétségéhez képest.
E mellett, különösen nálunk' tekintetbe veendő, hogy az
osztrák polg. törvk. (1304. §.) szerint, melyet a magyar bírói
gyakorlat is követ, kölcsönös vétség esetében nincs compenzátiónak helye, hanem a kár a vétség súlya szerint
aránylagosan s lia az arány meg nem állapítható, egyenlően
viselendő. A 4. eset végre az, hogy nem lehet megállapítani,
kétséges, vájjon az összeütközés véletlenül vagy vétség s
kinek a vétsége folytán történt? A franczia Code de commerce (407. ez. 3. bek.) szerint ily esetben a kárról közös
tömeg alakíttatik s ez a két hajó között egyenlő arányban
osztatik fel.5) Ellenben a német K. T. (737. ez.) a kétség
esetét a véletlennel azonosítja s nem ad semmi kártérítésre
jogot, azon általános elvből indulván ki, hogy a vétség
mindig
teljesen
bebizonyítandó,
különben
az
illetőket
fel
kell menteni. E részben ismét a német felfogás tesz bódítást, melyet maguk a francziák is helyesebbnek ismernek el.6)
1)
Ezt követi a nemet K. T. a 737. czikkben. az olasz K. T.
662. ez., a hollandi K. T. 535. ez., a spanyol K. T. 827. ez.
2) L. Marsáén id. m. 125. s k. lap.
3)
Törvények közül elfogadta már a belga
229. ez., a portiig.
K. T. 666. ez., a svéd és a dán törvénV.
4) Az Institut de droit International is 1888-ban tartott gyűlésén.
5)
A hollandi K. T. 538. czikke ettől annyiban tér el, a menynyiben a felosztást a hajók és rakományaik értéke arányában rendeli.
6)
V. ö. Projet de révision 420. ez. és hozzá: Note explicative
135. lap. L. továbbá belga t. 228. ez., olasz K. T. 662. ez., portiig.
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Megint nem felel meg ellenben az általános jogfelfogásnak a német K. T. azon intézkedése, mely szerint a
hajóvállalkozó nem felelős, ha az összeütközést a hajót
vezető
kényszer-kalauz
(Zwangslootse,
pilote)
okozta
(740.
ez.).1) A brüszszeli congressuson maguk a németek szólaltak
fel ez intézkedés ellen,2) a mely figyelmen kiviil hagyja, hogy
a kényszer-kalauz sem több, mint tanácsadó, a kinek tanácsát a kapitány nem tartozik követni s a kinek jelenléte
daczára a kapitány a hajó vezetését megtartja.

XII.
Szintén magában Németországbon sem tartják czélszerünek a német keresk. törvény azon intézkedéseit, a melyek
a tengeri mentésre és segélyre vonatkoznak. Az mindenütt
el van fogadva, hogy az ily mentés vagy segély, a menynyiben nem pusztán emberéletre vonatkozik, külön kikötés
nélkül is jutalomra tarthat igényt, s hogy ennek annál
tekintélyesebbnek kell lennie, minél veszélyesebb az ilyen
vállalat, minél kevésbé volna tehát kilátás, hogy valaki
kellő jutalom nélkül arra vállalkozzék. Abban is egyetértés
van, hogy a mennyiben a veszély pillanatában szerződés
köttetik a mentés iránt, minthogy ilyenkor a tulajdonos
szabad elhatározásában korlátozva van: az ily szerződésben
kikötött
jutalom
bíróilag
mérsékelhető,
ha
a
körülmények
szerint túlzottnak mutatkozik. De midőn a német K. T
különbséget tesz mentési jutalom (Bergelohn) és segélyjutalom
(Hilfslohn) között, különösen a tekintetben, hogy az előbbeni
a
megmentett
tárgyak
értéke
arányában
állapítandó
meg
(748. ez.), holott az utóbbinál a tárgyak értéke csak alárendelt szerepet játszik, e mellett a segélyjutalom mindig a
T. 668. ez., svéd t. 221. ez., spanyol K. T. 828. ez. és a cogressusok határozatait. Az angolok is ezt követik. L. Marsáén id. h.
1)
Hasonló
állásponton
1854.
évi
angol
Merchant
Shipping
Act
388. ez. és portug. K. T. 492. ez. Ellenkező franczia Projet 420. ez.
és belga t. 228. ez.
K.

2) L. Actes du Congrès .. . 305. lap.
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mentési jutalomnál kisebb összegben állapítandó meg (749.
ez.); s midőn e megkülönböztetés folytán fogalmi különbséget állapít meg a mentés (Bergung) és segély között, az
előbbihez okvetlenül megkövetelvén, hogy a hajó vagy a
rakomány a hajószemélyzet rendelkezése alól kivonva vagy
általa elhagyatva legyen (742. cz.): oly térre lépett, a melyről mindinkább bebizonyul, hogy a tényleges viszonyoknak
nem felel meg.
A német K. T. ezen álláspontja nincs ugyan sem előzmények, sem követők nélkül. Az előbbiekhez tartozik már
az 1681. évi franczia Ordonnance de la maríné, mely a mentés
(sauvetage)
esetében
a
mentőnek
a
kimentett
érték
1
Ítéli oda, bár a segélyről nem szól: még inkább a
3-át
hollandi keresk. törvény, a mely a kettőt már élesen megkülönbözteti. Az utóbbiak közé pedig különösen az új portugálliai keresk. törvény tartozik (681. sk. ez.); míg Olaszországban a német K. T. annyiban megközelíttetik, a mennyiben az 1877. évi Codice per la marina mercantile szerint elhagyott hajó kimentése esetén az érték 1 yda, segélynyújtás esetében ellenben csak 1/10-de állapítandó meg jutalom gyanánt.1)
Más államokban azonban e különbség nem ismeretes vagy
legfelebb elméleti jelentőséggel bir: a mentés és segély
jutalma
egyaránt
a
concrét
viszonyok
szerint
állapíttatván
meg, ha szerződésileg ki nem köttetett. Ez áll nevezetesen
a spanyol keresk. törvény szerint (842. ez.), továbbá az angol
jogban, melyben »sálvage« úgy a mentést mint a segélynyújtást
jelenti2)
s
mindkettőért
észszerű
összeg:
reasonahle
amount of salvage állapítandó meg.3) Sőt még a német K.
T. alapján álló új skandináviai törvényhozás is mellőzte a
mentés és segély közti megkülönböztetést s a mentési díjt
a mentésre és segélyre egyaránt alkalmazza.4) Nem isme1)
V.
ö.
tenza. Torino, 1889.

2)

L.

még

Pritchard

közelebbről:

Higest

of

Benfante

II

Admiralty

and

1781. s k. 1.
3) 1854. évi Merchant Shipping Act 458. czikk.
4) L. svéd t. 224. s k. czikk.
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rik
e
különbséget
gyakorlatilag
Belgiumban
sem.1)
Midőn
pedig az antwerpeni congresszuson szintén a német K. T.
megkülönböztetése
hozatott
javaslatba:
a
congresszus
ezt
hosszií, beható vita után nagy szótöbbséggel mint impraktikust és igazságtalant, elvetette.2)
Már maguk ezek a tények elégségesek arra, hogy mi
se tartsuk elfogadhatónak a német
K. T. megkülönböztetését, a belső rátiót tekintve, figyelembe véve különösen
azt, hogy a segélynyújtás esetleg sokkal több veszélylyel és
nehézséggel jár, mint a mentés, hogy tehát esetleg még
nagyobb jutalmat érdemel, mint az utóbbi. Hogy a megkülönböztetés
magában
Németországban
is
gyakorlatiatlan
nak bizonyult: arra nézve hivatkozom az 1874. évi német
Strandungsordnung
tárgyalására
összehívott
bizottságra,
melyben felvettetvén a kérdés, nem volna-e helyén való, a
német keresk. törvénynek a mentésre és segélyre vonatkozó
intézkedéseit
revideálni,
annak
szüksége
épen
a
szóban
forgó megkülönböztetés mellőzése értelmében ismertetett fel:
»Es wurde mehrseitig anerkannt, dass der bezeichnete Titel
einer Revision bedürftig sei und zwar in der Richtung,
dass
die
noch
bestehenden
Unterschiede
zwischen
Bergeund Hilfslohn gänzlich beseitigt werden.« 3)
XIII.
Legyen szabad végül még a tengeri biztosítást említeni,
a mely a német keresk. törvényben oly kimerítően és kiváló
módon van szabályozva, mint sehol másutt, a melyre nézve
a német törvény kétségtelenül a legnagyobb hatással volt s
a mely mégis a későbbi törvényhozások és a biztosítási
gyakorlat által lényeges kérdésekben meg lett haladva és el
lett hagyva.
Így kifogás alá esik mindjárt azon intézkedés, mely
szerint a hajószemélyzet
bérkövetelésének,
saját maga által
1) V. ö.

Jabobs Droit maritime belge II. 645. lap.

2) L. Actes du Congrès . . . 304. s k. lap.
3) L.

Kletke Die Strandungsordnung. Berlin, 1876. 7. s k. lap.
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való biztosítása nincs megengedve (784. ez.). E korlátozás,
mely a Code de commerce 347. ez. alapján vétetett fel s
töbl) más korlátozással egyetemben az új olasz és portugálliai keresk. törvényben is fentartatott, annál kevésbé bir
alappal, mert a német K. T. tárgyalásánál felhozott azon
indok, hogy a hajószemélyzet jobban fogja kötelességeit teljesíteni, lia bérkövetelését nem biztosíthatja,1) alig tekinthető
komolynak akkor, midőn a hajószemélyzet a legtöbb esetben
életét is koczkáztatja, ha kötelességeit elmulasztja. Az a
körülmény
pedig,
hogy
a
hajóvállalkozó
nemcsak
tengeri,
hanem szárazföldi vagyonával is felelős a bérekért, azért
nem képezhet akadályt, mert a szárazföldi vagyon igen
problematikus természetű azokra, a kik, mint a hajószemélyzet, csak a tengeri vagyont tartják szem előtt és ismerik.
Ha a német K. T. elejtette a Code de commerce egyéb korlátozásait, nevezetesen azokat, melyek a fuvardíj és a várható
(imaginarius)
nyereség
biztosítására
vonatkoznak,
a
melyeknek
felállítására
részben
szintén
a
biztosított
felek
iránti bizalmatlanság vezetett s a melyeket most már mindenütt
mellőztek:
akkor
valóban
következetlenségnek
tűnik
fel, hogy a szóban forgó tilalom még tovább is fentartatott.
Utalok egyébiránt magára Francziaországra, a hol e tilalom
a többiekkel együtt már az 1867. évi Projet de révision-ban
mellőztetett, s a hol ezen mellőzés oly fontosnak találtatott,
hogy azt nem vélték a Code de com. teljes reformjára hagyhatni, hanem az 1885. évi id. törvényben foglalt részleges
módosítások
között
mondották
ki.
Hasonlóképen
mellőzte
azt a belga törvény is (168. ez.) s az antwerpeni congressus;2) míg az angol jog szerint legalább a hajóparancsnok
master) mindig biztosíthatta bérkövetelését s a többi hajószemélyzetnél is kétséges, vájjon a régibb tilalom az 1854.
évi Merchant Shipping Act (183. ez.) folytán, mely azt a
szabályt, hogy a bér a fuvardíj fizetésétől függ: »freight is
the mother of tvages«, eltörülte, többé fenáll-e még?8)
1) V. ö. a

hamburgi tanácskozmány jegyzőkönyveit VII. 3005. 1.

2) L. Actes du Congrès .. . 242. s k. lap.

3) L. Arnould

Law of maritime insurance, 6. kiadás I. 44. lap.
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Hasonlóképen nem egészen kielégítő a német K. T.
a
máskülönben
mintaszerűen
szabályozott
harmadik
személy
érdekében kötött biztosításra nézve (785—786 ez.); nevezetesen a mennyiben nem emlékezik meg azon esetről, ba a
biztosítás annak részére köttetik, »a ki az esemény bekövetkezésekor érdekelve lesz«, a mi a harmadik személy érdekében kötött biztosításnak olyan alakja, melyet a forgalom
nem nélkülözhet, sokszor pl. a biztosítást kötő bizományos
maga sem tudván, hogy ki lesz az eseménykor érdekelve, különösen ha a hajóelismervény többször ruháztatik át? — a
mennyiben továbbá a h. sz. érdekében kötött biztosítást
csak akkor tekinti érvényesnek, ha a szerződő fél a biztosítás megkötésére meg volt bízva, vagy ennek hiánya a bizr
tosítóval közöltetett. Ezen a hollandi K. T.-ből (265. ez.)
merített és az u. n. közlési kötelezettségből levezetett követelményt,1) melyhez hasonlót a Code de com. is felállít,
midőn megkívánja, hogy a bizományos magát mint ilyent
megnevezze, a mi azonban a gyakorlatban nem tartatik
meg,2) más újabb törvények nem állítják fel s az antwerpeni congresszus is határozottan kijelentette, hogy a biztosítási ügylet ily közlés nélkül is érvényes.3)
Nem
felel
meg
továbbá
az
uralkodó
gyakorlatnak,
hogy a német K. T. szerint a biztosítási szerződés írásbeli
okirat nélkül is köthető. Alig van törvényhozás, mely okirat
szerkesztését illetve biztosítási kötvényt kötelezően elő nem
ima,4) s nekünk már a magyar keresk. törvénynyel (468. §.)
való összhang miatt is kell ezt követelni, mert nyilvánvaló következetlenség lenne, ha a tengeri biztosításnál az
Írásbeli alakot lényegesnek nem tekintenők, mikor a szárazföldi biztosításnál elő van írva.
Hasonlóképen
nincs
teljes
összhangzásban
a
magyar
keresk. törvénynyel s már ez okból sem követhető a német
1) V. ö.

Lewis id. m. II. 270. lap.
és Renault id. m. II. 341. lap.

2) L. Lyon-Caen

L. Actes du Congrès . . . 259. lap.
V. ö. Code de com. 332. cz., hollandi K. T. 255., 592. ez.,
1874. évi belga biztosítási törvény 25. cz., olasz K. T. 420., 605. ez.-,
spanyol K. T. 737. cz., portugálliai K. T. 426., cz. stb.
3)
4)
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keresk.
törvény
a
túlbiztosításra
vonatkozó
intézkedéseiben,
nevezetesen annyiban, a mennyiben utóbbi szerint a jó- vagy
roszhiszem csak a díjvisszatérítésre gyakorol befolyást, ettől
eltekintve ellenben mindkét esetben csak a biztosítási összeg
reductiója foglal helyet (790. 900. ez.); holott a magyar
K. T. (470. §.) rosszhiszeműség esetén az egész biztosítást
érvénytelennek
nyilvánítja.
Ehhez
annál
inkább
ragaszkodhatunk, mert a törvényhozások túlnyomó többsége is ezt az
álláspontot foglalja el úgy a szárazföldi, mint a tengeri biztosításban.1)
Ellenkező fejlődést mutat az európai jogfejlődés szemben a német keresk. törvénynyel a biztosító által elvállaltaknak
tekintendő
eseményekre
nézve
is.
Így
nevezetesen
a háború veszélyeit a német K. T. a Code de commerce
alapján (350. ez.) külön kikötés nélkül is elvállaltalak tekinti;
holott
az
újabb
törvényhozások
túlnyomóan
az
ellenkező
álláspontot foglalják el, abból indulván ki, hogy a háború
teljesen halomra dönti azokat a számításokat, a melyeken
a biztosítás rendszerileg nyugszik.2) E mellett nyilatkozott
az antwerpeni congressus is3) s ezt annyival inkább el kell
fogadni, mert az ellenkező gyakorlatilag úgy sem érvényesült: a biztosító társaságok mindenütt kizárván a háború
veszélyeit, vagy a háború bekövetkezése esetére bizonyos díjemelést kötnek ki. Magában Francziaországban is az 1867.
évi Projet de révision kénytelen volt számolni ezen gyakorlattal, a hozzá irt Note explicative határozottan kiemelvén,
hogy: »la survenance de la guerre entraîne une telle aggravation
dans
les
risques, que
la
pratique
universelle
a
résisté à cette disposition« (109. lap).
Számos más kifogás alá eső intézkedés közül még csak
az ú. n. átengedést (délaissement, Abandon) említem, mint
1)
V. ö. Code de com. 357., 358. ez., belga t. 188., 189. cz.,
olasz K. T. 428. ez., spanyol K. T. 752. ez., svéd t. 234., 235. cz..
anyai jog (Arnould id. m. X. 296. lap). — A német K. T. álláspontján
csak a hollandi és a portugálliai K. T. van.
2)
V. ö. belga t. 178. ez., olasz K. T. 616. ez., portug. K. T,

604. ez.
3) L. Actes du Congrès . .. 274. lap.
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a melyre nézve a német keresk. törvénytől több rendbeli
eltérés szükséges. Az elvi álláspont ugyan a német keresk.
törvényben helyes s bár a nálunk is érvényben álló francia
jog
felfogásától
különböző,
elfogadható.
A
franczia
rendszer
szerint
az
átengedés
mindazon
eseteket
foglalja
magában,
melyekben
a
teljes
kár
megtérítése
követelhető,
tekintet nélkül arra, vájjon valóságos vagy csak praesumtiv
teljes kárról van szó. A biztosított a valóságos teljes kár megállapítását és kifizetését átengedés nélkül is követelheti ugyan;
de ezen ú. n. reglement par avarie a részleges károkon kívül
alig vétetik igénybe, a biztosított sokkal hamarább szabadulván minden gondtól és sokkal gyorsabban jutván a kárpótlási
összeghez, ha az átengedés útját választja. Ezzel szemben
a német-angol rendszer szerint az átengedés csak kivételesen akkor foglal helyet, ha a teljes kár bekövetkezése még
nem bizonyos, de már fölötte valószínű, vagy legalább előreláthatólag hosszú ideig fog tartani, míg a biztosított a dolgot ismét visszakaphatja (ú. n. constructiv teljes kár). Hogy
ezen esetekben a teljes kár megtérítése átengedés feltétele
mellett
egyáltalában
követelhető,
a
tengeri
biztosításban,
ellentétben
a
szárazföldi
biztosítással,
mely
az
átengedés
intézményét nem ismeri, azon alapon fejlődött ki, mert a
tengeri balesetek igen sokszor nagyon távoli és bizonytalan
körülmények között történnek s a birtokban nem lévő biztosítottra nézve lehetetlen, akár a kár nagyságát megállapítani, akár pedig a mentést foganatosítani. E mellett a biztosítottnak nagyon kevés haszna volna a biztosításból, ha
mindaddig várnia kellene, míg magának teljes bizonyosságot szerez a kár nagyságáról. Elég, ha ki tudja mutatni,
hogy a vállalat nem sikerült. A biztosító inkább a vállalat
sikerét biztosítja, mint az egyes dolgok értékét; mihelyt
tehát oly esemény következett be, mely a biztosított vállalatot meghiúsította, azonnal meg van a biztosítottra nézve
a jog, hogy kárpótlást követelhessen. De mert mégis nem
bizonyos, hogy a biztosított dolog egészen elveszett, sőt
lehetséges, hogy a kedvező viszonyok folytán ismét visszaszerezhető: a kártérítési jogot ahhoz kellett kötni, hogy
a biztosított összes jogait a biztosítás tárgya iránt a biz-
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tosítónak átengedje. A valóságos teljes kárnál erre nincs
szükség, mert itt úgyis bizonyos, hogy a dolog elveszett,
netaláni maradványok pedig már a subrogatió elvénél fogva
válnak a biztosító tulajdonaivá.
A két rendszer között az első tágabb, a másik szőkébb, illetve az előbbi az utóbbit is magában foglalja, de
nem megfordítva. Az első inkább a biztosítottnak kedvez,
az utóbbi inkább a biztosítónak. Ez mindenesetre a mellett
szólana, hogy inkább a franczia rendszernek adjunk előnyt,
mely egyúttal egyszerűbb is azért, mert fölöslegessé tesz
minden
megkülönböztetést
valóságos
és
constructiv
teljes
kár között. De ezt ellensúlyozza megint az a tény, hogy
a franczia rendszer szerint az átengedés akkor is helyt foglal, a mikor annak rátiója azt egyáltalában nem követeli
s hogy a biztosítottra gyakran fölösleges formalitások teljesítését rója. Épen azért a magunk részéről nem lesz hiba,
ha a franczia rendszert a német-angollal felcseréljük. Amidőn
azonban a német keresk. törvény az átengedést csak arra
a két esetre szorítja, ha a hajónak nyoma veszett és ha
a vállalat hatalmi intézkedés folytán nem sikerült (865. ez.):
nagyon is szűk kört hasított ki az átengedésnek. Még az
id. osztrák javaslat is tágított ezen, a Code de commerce
és más törvények példájára azt az esetet is felvévén, ha
a biztosított tárgy értékének legalább 3 4 része veszett el.
(400.
czikk.)
Ez
ugyan
újabban
sok
megtámadtatásban
részesült s nevezetesen az antwerpeni és genuai congressus
is ellene nyilatkozott; de oly értelemben mégis elfogadható,
hogy a hajó javítási költségei előreláthatólag legalább az
érték 3,/4-éig fognak terjedni, sohasem lehetvén biztosan tudni,
vájjon nem fog-e a javítás még többe kerülni, mint a mennyi
előzetesen felvétetett. E mellett az ilyen költséges javítás
alig különbözik a teljes javíthatlanságtól, a mely pedig még
az angol1) és a német állásponton lévő skandináv jog2)
szerint is az átengedés eseteihez tartozik. Ugyancsak az
angol jognak is megfelel az átengedés kiterjesztése azon
esetre, ha a biztosított árú valamely közbenső helyen több
1) V. ö.

Arnould id. m. II. 1045. lap.

2) L. svéd

tengerjogi t. 257. czikk.
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hónapon át vesztegleni kénytelen.1) a mely eset teljesen megfelel a méltányosságnak, a biztosított sokszor nem tudván mit
csinálni árujával, ha azt idejében a közbenső kikötőből el
nem
szállíttathatja.
Az
angol
jog
különben
tartózkodik
attól,
hogy
a
continentális
törvényhozások
példájára,
az
átengedés eseteit kimerítően felsorolja, hanem csak általános
kellékeket állít fel, melyeknek tekintetbe vételével aztán a
bíró határozza meg, lehet-e átengedésnek helye vagy nem?2)
Ez csakugyan a leghelyesebb, legfelebb példaképen szükséges a gyakrabban előforduló eseteket felsorolni.
XIV.
Azt hiszem, sikerült e futólagos és rhapszodikus vázlattal is teljesen bebizonyítani, hogy a német keresk. törvény tengerjogi részének receptiójáról észszerűen nem lehet
szó. S ezzel a tergerjogi reform ezen módját véglegesen
levehetjük
a
napirendről.
Nyomban
felmerül
azonban
már
most a kérdés, minő utón vitessék tehát keresztül az óhajtott reform?
Mindenekelőtt még egy másik receptió eszméjével kell
foglalkoznunk,
a
mely
különösen
magyar,
illetve
fiumei
körökben merült fel s a melynek mindenesetre meg volna
az az előnye a német keresk. törvény receptiójával szemben,
hogy
a
tengerparti
lakosság
által
nemcsak
idegenkedéssel
nem,
hanem
ellenkezőleg
nagy
rokonszenvvel
fogadtatnék.
Értjük az új olasz keresk. törvény tengerjogi részének receptióját. Több mint 20 évvel a német keresk. törvény után
alkotva s épen azon korszakba esvén, melyben az olasz
jogászok a német jogtudomány befolyása alá kerültek: az
olaszoknak bő alkalmuk volt a német tengerjog haladottabb!)
intézkedéseivel
megismerkedni
és
azokat
meglévő,
franczia
eredetű jogukkal összeegyeztetni. E mellett az az idő sem csekély, mióta az új törvény már tényleg alkalmazásban áll,
1)
V. ö. Arnould id. m. II. 1064. lap. — Code de com. 394. ez.,
olasz K. T. 634. ez., belga t. 227. cz., portug. K. T. 618. ez.
2) Arnould id. m. II. 1025. lap.
423
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úgy hogy az a vád sem érhetne bennünket, hogy egy még
ki nem próbált törvényt akarunk recipiálni. Csábítóan hathat
reánk Románia példája is, a mely, mint már említők, az új
olasz keresk. törvényt szintén recipiálta, pedig Olaszországtól sokkal messzebb van és sokkal kisebb összeköttetésben
áll mint mi, a kikre nézve ugyanazért az Olaszországgal
létesítendő jogegység nagy gazdasági előnynyel is járna.
Mindazonáltal a mélyebb megfontolás ezt a receptiót
is lehetetlennek tünteti fel. Hogy ez valóban komolyan felvettessék, ahhoz legelőbb is arra a meggyőződésre kellene
jönnünk, hogy az olasz keresk. törvény tengerjogi része minden tekintetben a kor színvonalán álló oly jeles mű, a minőnél különbre mi sem nem szorulunk, sem nem vállalkozhatunk. Ettől azonban az olasz törvény igen messze áll. Nem
akarjuk állítani, hogy az olasz keresk. törvény azt a figyelmet, a melyben az újabb időben
codifikáló államokban
részesült, meg nem érdemelné; sőt készséggel elismerjük, hogy
úgy
tartalmilag,
mint
szerkezetileg
a
tengerjogi
törvényhozások között kiváló helyet foglal el. De ha közelebbi
összehasonlítást teszünk közte és a német keresk. törvény,
valamint az ennek megjelenése után történt többi törvényhozási alkotás között: arra az eredményre kell jönnünk,
hogy nem mindig felel meg azon követelményeknek, melyek
mai napság egy teljesen kielégítő tengerjogi törvény iránt
támasztatnak, sőt számos, a régi 1865. évi olasz keresk.
törvényből átvett intézkedése határozott ellentétben áll már
a modern jogfelfogással. E tekintetben az olasz keresk. törvény még hátrább áll, mint az általa nagy figyelemre méltatott 1867. évi franczia Projet de révision és az 1879. évi
belga tengerjogi törvény, a melyek pedig szintén nem aknázták ki teljesen azokat a haladásokat, melyeket a tengerjog
a német keresk. törvény megalkotása óta tett.
Sok egyébtől eltekintve megemlíthetem e részben különösen a hajókölcsönt (olaszban: prestito a carnbio viaritimo). A franczia Code de commerce a hajókölcsönt úgy
szabályozza, hogy voltaképen a hajótulajdonos az, a ki mint
kölcsönvevő szerepel, míg a kapitány által felvett hajókölcsön csak mellékesen említtetik. E mellett a tulajdonosra
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nézve semmi korlát nincs arra nézve, hogy mikor és minő
czélból veszi fel a kölcsönt? Veheti nevezetesen az utazás
megkezdése előtt s oly czélokra, melyek a tervezett hajóvállalkozással
semmi
összefüggésben
nincsenek.1)
—
Ezzel
szemben a német keresk. törvény hajókölcsönnek csak azt
tekinti, melyet a kapitány
mint ilyen útközben
bizonyos
szükségesetekben vesz fel; ellenben a tulajdonos által felvett
hajókölcsönt
csak
nemtulajdonképeninek
tekinti
(uneigentliche Bodmerei), mely azzal az elsőbbséggel, mely a hajókölcsöut a lekötött dologra nézve illeti, nem bir.2)
A német keresk. törvény ezen álláspontja általában a
modern tengerészet és jog álláspontja.3) A tulajdonos által
felvett bajókölcsön mai napság már nem nyújt a tengeri
forgalomnak
reális
szolgálatokat.
Mert
bármennyire
előnyös
legyen a kölcsönvevőre nézve, hogy a lekötött dolog elveszése
esetében szabadul a kötelezettség alól, a mi épen a lmjókölcsön jellegzetes vonása: ez még is csak drága áron szerezhető, úgy hogy a tulajdonosra nézve előnyösebb, ha más,
olcsóbb módon elégíti ki hitelszükségletét. Tényleg a hajótulajdonos által felvett hajókölcsön ma már alig fordul elő,
a mint hogy hiszen a kapitány által kötött hajókölcsön is
ritkább lett. Valamint az utóbbiak helyett a kapitány a
legtöbbször messze földön is a tulajdonostól vagy üzletbarátjától kaphatja meg a szükséges pénzt, azonképen a
baj ótulajdonos maga az anyakikötőben sem szorul a hajókölcsönre, hanem személyes, nevezetesen váltóhitel, vagy esetleg hajójelzálog utján szerzi meg a szükséges összegeket.
Különösen az utóbbinak kifejlődése tette a tulajdonosi hajókölcsönt fölöslegessé. A jelzálog mindenesetre nagyobb biztonságot nyújt a hitelezőnek mint a hajókölcsön, mert egy1)
V. ö. 311—331. és 234. czikk és hozzá különösen De öóurcy
Questions de droit maritime I. 25. s k. lap.
2)
V. ö. német K. T. 680., 701. ez. és hozzá: Lewis id. m. 11.
3. s k., 37. s k. lap, Schröder
Endemann-féle Handbucli des HandelsWechsel- und Seerechts IV. 248., 250. lap.
3)
Az
angol
jogban
a
tulajdonos
vehet
fel
ugyan
hajókölcsönt
(u.
n.
bottornry,
árúkra:
respondentia),
de
ezt
mégis
csak
külföldön
teheti. V. ö. Abbott
Law of Merchant Ships and Seemen. 13. kiadás
165. lap., Maclachlan Law of Merchant Shipping. 4. kiadás 59. lap.
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részt nincs meghatározott úthoz kötve, másrészt pedig a
követelés az adós ellen akkor is fenmarad, ha a hajó tönkremegy, a mi különösen a hajó biztosítása esetében bír jelentőséggel. Természetes dolog ennéfogva, hogy a hajótulajdonos
jelzálogra
nemcsak
könnyebben,
hanem
olcsóbban
is
kap
pénzt, s hogy nem igen akadnak tőkepénzesek, a kik az
oly ingatag értékű hajókölcsönt kedvelnék. De ha így áll a
dolog a gyakorlatban, akkor a tövényhozásnak semmi oka
nincs többé a tulajdonosi hajókölcsönnek azt az elsőbbséget
biztosítani, mint a kapitány által szükség esetében felvett
s épen azért különös pártfogásra érdemes hajókölcsönnek.
Sőt a törvényhozás azt épen a hajójelzálogra való tekintettel
nem is teheti, mert ha fentartja a tulajdonosi hajókölcsön
elsőbbségét, a mely a jelzálog elsőbbségét megelőzi, akkor
bizonytalanná teszi magát a jelzálogot, a melyet pedig méltán elő akar mozdítani.
A
tengerészeti
viszonyok
ezen
változását
Francziaországban is már régen felismerték s az 1867. évi Projet de
revision tényleg már el is ejtette a tulajdonosi hajókölcsönt.
Miután pedig e tervezet nem tudott törvénynyé válni: a
tengeri jelzálogról szóló 1874. illetve 1885. évi törvény
legalább azt tette meg, hogy a Code de commerce 191. czikkének 9. pontját, mely a hajó elutazása előtt felvett hajókölcsön elsőbbségét megállapítja, eltörölte, a mi a tulajdonosi hajókölcsön eltörlésével egyenértékű volt.1) A franczia
Projet nyomán aztán Belgium az 1879. évi törvényben a
tulajdonosi hajókölcsönt közvetlenül is megszüntette, ez által
teljesen magáévá tévén a német keresk. törvény álláspontját.
Ilyen előzmények után valóban csodálkozni lehet azon,
hogy az olasz törvényhozás a kereskedelmi törvény revíziójánál a német-franczia példát nem követte, hanem a hajókölcsön legújabb átalakulását és jogi fejlődését kevésbe véve,
annak mindkét formáját fentartotta; a tengeri jelzálog biztosítására elégségesnek tartván, hogy a tulajdonosi hajókölcsön, ellentétben a kapitány által felvett és elsőbbséggel bíró
hajókölcsönnel,
a
jelzáloggal
egyenlő
rangosztályba
sorozta1) V. ö.

Desjardins id. m. V. köt. 218. lap.
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tott (675. czikk). Ezen a tényleges viszonyoknak meg nem
felelő s maguk az olaszok által helytelenített1) megoldásnál
még érthetőbb az új portugálliai keresk. törvény álláspontja,
mely szerint a hajóra felvett hajókölcsön egyáltalában el
nem ismertetik, hanem csak a rakományra és fuvardíjra
engedtetik meg (628. czikk), a mely azonban azért nem
követhető, mert lehetséges, hogy a kapitány útközben nem
vehet fel másra pénzt, mint épen csak a hajóra vagy annak
alkatrészeire.
A
jelzálogos
hitelezőkre
való
tekintet
csak
a
tulajdonosi
hajókölcsön
eltörlését
indokolja,
a
kapitány
által
szükség
esetében
felvett
hajókölcsön
ellenben
annál
kevésbé szenvedhet csorbát, mert ez a hajó fentartására
szolgálván, közvetve maguknak a jelzálogos hitelezőknek is
hasznára válik.
A
hajókölcsönnel
illustrált
hátramaradottságon
kívül
vannak az olasz keresk. törvénynek még más fogyatkozásai.
Gyakran találjuk pl., hogy épen az ellenkező hibában szenved, mint a német keresk. törvény, t. i., hogy nagyon is
felületesen szabályoz egyes intézményeket, így különösen a
tengeri jelzálogot és a hajótársaságot (Rhederei, copropriété
des navires), mi tekintben a régi törvényen illetve a franczia Code de commerce-n szintén nem tudott eléggé túlemelkedni. Legfőképen azonban azért nem recipiálható általunk annak tengerjogi része, mert ez egyrészt nem is képez
önmagában
zárt
egészet,
hanem
a
keresk.
törvény
más
részeire vagy külön törvényekre támaszkodik: másrészt pedig
oly intézményeket szabályoz, melyek nálunk a tengeri magánjog körében el nem helyezhetők. Első tekintetben utalok
arra,
hogy
a
tengeri
fuvarozás
fontos
kiegészítést
nyer
a
szárazföldi
fuvarozásra
vonatkozó
intézkedésekben;
hogy
a tengeri biztosítás épen csak annyiban van szabályozva,
a mennyiben a szárazföldi biztosításra vonatkozó szabályok
arra nem alkalmazhatók vagy kiegészítésre szorultak; hogy
továbbá a tengeri hajókra vonatkozó végrehajtás és a tengeri ügyekből származó keresetek elévülése a törvény 4-ik
könyvében
a
szárazföldi
kereskedelemre
vonatkozó
intézke1)

543. lap.

V.

ö.

Vidari

Corso

di

diritto

commerciale

VI.

kötet

542—
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désekkel közösen vannak elhelyezve; végül hogy pl. a tengeri segély és mentés egészen külön, a már említett Codice
per la marina mercantile ez. törvényben van szabályozva.
Második tekintetben pedig megemlítem különösen azt, hogy
az olasz keresk. törvény épúgy, mint a franczia Code de
commerce s más törvények a hajószemélyzet szolgálati viszonyait közösen úgy a kapitányra, mint a legénységre nézve
szabályozza, holott ez az együttes szabályozás nálunk azért
nem lehetséges, mert a hajólegénység szolgálati viszonyai
a tengerészrendtartásba lettek utalva s így a magánjogi törvénykönyvbe
csak
a
kapitány
szolgálati
viszonyai
foglalhatnak helyet.
Mind ebből kitűnik, hogy az olasz keresk. törvény tengerjogi
része
voltaképen
még
kevésbbé
recipiálható,
mint
a német tengerjog, a mely egészben véve még mindig magasabb színvonalon áll és modernebb, mint az olasz.

XV.

Ha azonban ekkép arra az eredményre kell jutnunk,
hogy tengerjogunk reformjánál a receptiónak kétségkívül igen
kényelmes módjáról egyáltalában le kell mondanunk s más,
bár sokkal nehezebb eljárást kell követnünk: miben álljon
ez közelebbről?
Az előadottak után, azt hiszem, nem lesz nehéz annak
körvonalait megállapítani. Azt kell tennünk, a mit a körültekintő törvényhozónak mindig kell tennie, ha oly törvény megalkotására határozza el magát, a melynek nemzetközi jellege
van, t. i. mindent felhasználni, a mit a hazai jogforrások
mellett a mérvadó külföldi törvényhozások, elmélet és gyakorlat
nyújtanak.
A
tengeri
magánjog
ujjászabályozásáuál
tehát sem egyoldalú német, sem egyoldalú franczia vagy
olasz
nyomokon
nem
szabad
haladnunk,
hanem
önállóan
kell felépítenünk a törvényt valamennyinek segítségével, s
nem szabad ignorálnunk a tőlünk távolabb álló nemzetek
munkáját sem, ha és mennyiben abból valami jót meríthetünk. Az eredetiségtől még ezen eljárás mellett is messze
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maradunk; de hisz’ erre nekünk, mint másodrangú tengeri
hatalomnak úgy sem lehet gondolni. A fő az, hogy egyoldalú utánzók ne legyünk akkor, a mikor sem politikai, sem
gazdasági okok az egyszerű utánzást nem követelik; az illető
törvény viszonya eddigi jogunkhoz s más törvényhozásokhoz
pedig az egyoldalú utánzást észszerűen meg nem engedi.
Örömmel tapasztaltam, hogy a magyar kormány a tengerjognak a most jelzett irányban leendő reformjának követelményétől most már teljesen át van hatva; sőt nem érte
be azzal, hogy az osztrák reception ális törekvéseket elutasítsa, hanem gyorsítani és könnyíteni óhajtván a már sürgőssé vált munka létrejöttét, a pozitív cselekvés terére lépett.
Az
előadottak
értelmében
Szilágyi
Dezső
igazságügyminisztertől 1892 őszén nyert megbízás alapján általam készített
javaslat ez idő szerint már kész1) s ha egy kiküldött szűkebb
bizottság2) vizsgálatán is keresztül ment, német nyelvre fog
fordíttatni s az osztrák kormánynak átküldetni. Meg vagyok
győződve, hogy bár az osztrákok részéről nem fog hiányozni
a féltékenységi érzetből fakadó lehangoltság a miatt, hogy
mi magyarok ezen a téren is önállóan és kezdeményezőleg
merünk fellépni: csakhamar mégis reá fognak állni a magyar
kormánytól kijelölt alapra. Kilátásunk van tehát arra, hogy
a »magyar tengerjog«- nemsokára teljes betetőzést fog nyerni.
Legyen
szabad
reményleni,
hogy
ezzel
kapcsolatban
annak tudományos mívelése is lendületet fog venni. Hogy
a tengerjog erre nagy mértékben érdemes: a mívelt jogászközönség előtt, a mely már a római jogból a mai hajókölcsön gyökerét képező foenus nauticum-ot, a tengeri épúgy
mint a szárazföldi fuvarozók felelősségének alapját képezett
receptum nautarum-ot és actio exercitoriát és a hajókárjognak ma is értékes forrását: a lex Rhodia de jacto-t ismeri;
a mely tudja azt, hogy pl. a szárazföldi biztosítás a tengeri
1)
Törvényjavaslat
szesen 356 szakasz.
2)
E
bizottság

gr.

Batthyányi

lat szerkesztőjéből áll.

Tivadar

a

tengeri

Manojlovich
fiumei

magánjogról.
Emil

országgyűlési

Budapest,

kir.
curiai
képviselőből

1894.

és

Osz-

tanácselnökből,
a
javas-
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biztosításból fejlődött ki; a mely hallott arról, hogy a
nagyobb tengeri nemzetek, első sorban az angolok és francziák,
minő
nagykiterjedésű
tengerjogi
irodalommal
bírnak:
fölösleges bizonyítani.
Megérdemelné különösen azt is, hogy az egyetemen
rendszeres
előadások
tartassanak
belőle,
lia
nem
is
oly
kiterjedésben, mint ez némely külföldi egyetemeken történik. Ez annál kívánatosabb volna, mert irodalmi segédeszközök hiányában ez az egyedüli mód, hogy azok, a kik
akár
mint
bírák,
ügyvédek
és
közigazgatási
tisztviselők,
különösen
a
tengermellékén,
akár
mint
törvényhozók
tengerjogi ügyekkel foglalkozni kénytelenek lesznek, a mi tengerjogi
kereskedelmünk
fokozódó
fejlődésével
kapcsolatban
mindig nagyobb mértékben várható, a szükséges alapismereteket megszerezzék.
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AZ OTTHON VÉDELME
A MAGYAR BÜNTETŐJOGBAN.
A szoros értelemben vett kriminalitás Magyarországon
folytonosan kevesbedik. E tekintetben hazánk szerencsés kivételt képez Európa valamennyi államával szemben. Csak a
napokban tettek közzé hivatalos adatokat, melyek mutatják,
hogy a míg tíz évvel ezelőtt nálunk a fegyházak tultömöttsége
mellett 2000 fegyencz szorult ki fegyházainkból a törvényszéki
fogházakba, addig ma a fegyházakban szabad helyek vannak,
a letartóztatva levők absolut száma pedig az utóbbi évek folyamán szintén igen nagy mérvben csökkent.
Ezen
valóban
megnyugtató
állapot
megengedi,
hogy
figyelmünket a nem szoros értelemben vett kriminalitásra fordítsuk. Azon térre, a hol az emberek immateriális javainak
megsértéséről van szó.
E javak egészen más egyének részéről forognak veszélyben, mint az anyagiak. A tettes nem vesz el vagyont,
nem pusztít el életet, testi épséget: de erkölcsi értékében akarja
a másikat kisebbíteni, vagy legalább is nagy kellemetlenséget
neki okozni; végvonalban meg akarja mutatni, hogy ő »több«
mint ellenfele. A gonosz indulat rendszerint ezeknél is az, a
mi egyéb bűncselekményeknél, de itt gyakran a cselekmény
kútforrása a pajkosság, mely éppen abban irható körül, hogy
a megtámadott egyén irányában megsérti a társadalmi és állami
oltalom törvényeit, de .anyagi javaiban nem háborgatja.
I.
Az immateriális javakat sértő
kevésbé tisztázott a magánlaksértés.

bűncselekmények

közt

leg-
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Az írók kerülik ezen bűncselekmény tüzetes tárgyalását;
a mi talán annak is tulajdonítható, hogy hajdan az itt
megtámadott javakra kevés súlyt helyeztek s a régi felfogást
még ma sem küzdötte le a doctrina.
A kidolgozás hiánya érezteti magát különösen abban, hogy
a magánlaksértést némely írók a becsület ellen intézettnek
mondják, s ez volt a római jog álláspontja is (injuria); mások
a személyes szabadság ellen intézettnek; ismét mások a nyugalom, a béke ellen, majd a közrend ellen.
Mindezen versiókban van valami igaz, de egyikök sem
karolja fel a bűncselekmény egész sokféleségét. Mindegyik csak
a terület egy részére terjed ki.
A cselekményeknek azonos keretekbe szorítása, mint egyebütt, úgy itt is zavaró hatású. Ha különböző jellemű cselekményeket összefoglalunk, valamennyinek csak közös vonásai vehetők szemügyre s az egyéni jellemző vonások eltűnnek.
A
magánlaksértési
bűncselekmény
magállapitásával
az
állam az immateriális jogtárgyak egész sorozatát akarja megoltalmazni. A becsületet, különösen a női becsületet, a személyes szabadságot, a biztonságot, a házi nyugalmat, a házi és
a családi titkokat, és végül a közérdeket is annyiban, hogy a
polgárnak otthonát egy bizonyos zománczczal veszi körül, nehogy
a mások tolakodása képes legyen megzavarni a család körében
való megvonulás óráit.
Az állam azt akarja, hogy az a terület, melyet az egyén
magának meghódított és mint ilyent elhatárolt, ne csak az
övé legyen, de azon belül ő úr is legyen. Az egyén méltósága
az, a mi az államban ezen oltalmat igényli. E mellett a társadalmi rend abbeli szerkezete, hogy a család képezi a társadalomban az egységi alapot, egyenesen megköveteli a család
oltalmát. E tekintetben nincs különbség szegény és gazdag
közt. A legszegényebb ember kunyhójában a házjog ugyanaz,
mint a palotában.
Ide vezethető vissza az újabb magánjognak és a sociologiának azon nagy horderejű törekvése is, miszerint a végrehajtás alól mind több és több oly tárgy vétessék ki, melyek
az otthon berendezéséhez tartoznak. Ezen tárgyakat nem sza-
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bad elvenni a tulajdonostól. Úgyszólván személyiségének kiegészítő részeivé lettek.
S összefügg ez az irányzat az alkotmányos államban a
polgár politikai jogainak állandó terjedésével. A míg a polgár
politikai jogokat nem gyakorolt, nem igen emelkedett tudatára
emberi méltóságának. Addig ő az államban egy numerus volt.
De a mióta a politikai hatalom javarésze átment a választókra,
azóta az egyén nem elégszik meg többé anyagi javainak oltalmával. Megköveteli — és meg is adják — a jogegyenlőségi
eszme kiterjesztését az immateriális javakra; és ezek közt
fontos helyet foglal el a házi tűzhely háborítlansága.
A mai alkotmányos államban mindezen tekintetek annyira
magas fokra helyezvék, hogy még a bűncselekmények kiderítését vezető állami közegeknek is csak kivételes esetekben van
megengedve behatolni a magánházakba. Inkább belenyugszik
az államhatalom, hogy egy-egy bűntett kiderítése abban maradjon, mintsem hogy fontos ok nélkül és az eredményre való
kilátás nélkül a polgár megzavartassék otthonában.
A legfőbb szempont e tekintetben az, hogy a család körén
belül lehetőleg patriarchális szerkezet, a családfő tekintélye és
egyáltalán az erkölcsi tényezők uralkodjanak. A jog közege
azért nem lépi át a ház küszöbét, mivel attól kell tartania,
hogy ezeket kisebbíti érvényülésükben.
S itt a külföldi jogrendszerek egy igen fontos megkülönböztetésére kell utalnom. A rendőri közegnek, a megállapított
eseteken kivül, egyáltalán tilos a magánházakban való kutatás,
még ha minden akadály nélkül bemehetne is. A magán-egyén
bemenetelét illetőleg azonban a tilalom távolról sem ily szigorú,
a mennyiben csak az nincs megengedve, hogy vagy erőszakkal
behatoljon, vagy oly úton-módon jusson be a magánlakásba,
a mint oda rendszerint bemenni nem szoktak, pl. ablakon át
mászás útján, vagy álkulcs segélyével, stb. A külföldön nem
akarják annyira megszorítani a forgalmat és az egyének közti szabad közlekedést, hogy a lakó akarata elleni egyszerű bemenetelt is megtiltanák. Ha valaki bemegy egy házba, babár tudta,
liogy a lakó akarata ellen megy be, nem követ el magánlaksértést. Csak ha a lakó akarata ellen bennmarad, vagyis ha
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kiutasíthatván, nem
a bűncselekményt.

távozik,

állapítják

meg

ezen

jogrendszerek

A külföldi jelentékenyebb törvényhozások állása a következő.
A franczia 1810-iki Btk. 184. §.-a 16 franktól 200
frankig terjedhető pénzbüntetéssel büntette azon hivatalos közeget, aki megsértette a házjogot, és teljesen büntetlenül hagyta
a házjognak magánszemély általi megsértését. Az 1832-iki
törvény két irányban módosította a határozmányt. Felemelte
a büntetést egy évig terjedhető fogházra, és kiterjesztette a
határozmányt a magánosok által elkövetett cselekményekre.
A belga Btk. Így szól:
459. Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours
a deux ans et d’une amende de vingt six francs à trois cents
francs, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas ou
la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre
leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou
leurs dépendences, soit a l'aide de menaces ou de violences contre
les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs.
A német Btk. 124. §-a:
Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in
das befriedete Besitzthum eines Anderen oder iu abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst bestimmt sind,
widerrechtlich eindringt,1) oder wer, wenn er ohne Befugniss
darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich
nicht entfernt, wird wegen Hausfriedensbruches mit Gefängniss

1)

Az
»eindringt«
kifejezést
az
Írók
különfélekép
magyarázzák.
szerint
physikai
akadály
elhárítása
szükséges.
Schwarze
szerint
az
einschleiehen«
nem
állapítja
meg
a
bűncselekményt;
de
nem
szükséges,
hogy
a
behatolás
a
jogosított
jelenlétében
történjék.
John: Das Gesetz
bedroht
nicht
das
eintreten,
sondern
das
Eindringen.
Eindringen
=
ein
die
Hegeln
des
Verkehr
verletzendes
Betreten
der
fremden
Räumlichkeit.
(Holtzendorff
Handb.
III.
155.
1.)
Hälschner: Wesentlich bleibt bei
dem
Eindringen,
dass
es
wider
den
Willen
des
Berechtigten
erfolgt.
(D. Gern. D. Strafr. II. 148. 1.)

Rubo

7
bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark bestraft.
Az 1890-iki olasz Btk. ide vágó határozmánya így szól:
Art. 157. Chiunque arbitrariamente s’introduce o si tratttiene nell’abitatione altrui o nelle appartenenze di essa contro
il divieto di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce o vi si trattiene clandestinamente o con inganno, é
punito con la reclusione da uno a trenta mesi.
Végül álljon itt az 1893-iki osztrák Btk.-javaslat rendelkezése:
139. §. Wegen Verletzung des Hausrechtes ist mit
Gefängnisss bis zu drei Monaten, oder an Geld bis zu 500 fl.
zu bestrafen:
1. Wer in fremde Räume rechtswidrig, aber ohne die
Absicht, daselbst Gewaltthätigkeiten zu verüben, eindringt;
2. wer, wenn er unbefugt darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt.
A magyar Btk. tovább megV. Ugyanúgy, amint a családi
élet viszonyait és a női becsületet fokozottabb védelemben részesíti mint a külföldi kódexek, az otthonnak is nagyobb védelmet ad.
A családi körökre való osztást határozottabban keresztülviszi. A háznép szoros összetartozóságát és ezzel a ház tűzhelyének úgyszólván szentté-avatását juttatja kifejezésre. Közeledik a római jog felfogásához, mely szerint: quid est sanctius,
quid omni religione munitius quam uniuscujusque. civium domus.
Midőn a magyar törvény nem csak a physikai akadály
leküzdésével való behatolást és nem csak az önhatalmú bennmaradást, hanem az ott lakónak akarata elleni egyszerű bemenetelt is mint magánlaksértést bünteti, ez kétségkívül jogosult
törekvés.1) Mert a házba való erőszakos behatolás mozzanata
1)
Nemcsak
a
megvédett
terület
nagyobbításában,
de
abban
is
mutatkozik
a
magyar
Btk.
fokozott
védelme,
hogy
amig
a
némát
törvényben
a
minősített
magánlaksértés
büntetésének
maximuma
1
évi
fogház,
addig
a
magyar
törvényben
3
évi
börtön;
és
míg
a
német
törvényben
a
magánlaksértés
egyáltalán
indítványi
jellegű
s
csak
a
fegyveres
és
a
többek
által
elkövetett
magánlaksértést
üldözik
hivatalból:
addig
a
magyar
törvény
szerint
a
minősített
esetek
mindannyian
hivatalból
iildöztetnek s csak az egyszerű magánlaksértés indítványi jellegű.
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nem elvi megkülönböztető vonás. Lehet súlyosabb, lehet flagransabb; de a törvényhozó által a védelemnél irányadóul vett
tekintetek megsértethetnek épúgy akkor is, midőn ily physikai
akadályt nem kell leküzdenie az illetőnek. Gondoljunk csak
arra, hogy valaki, a ki ellenséges viszonyban van egy családdal és ki kitiltatott, bemegy a lakásba és ott szándékosan
megzavar egy családi ünnepet. S van számos más eset is, midőn
az elhatárolás tekintetében az, hogy leküzdetett-e physikai
akadály vagy sem, meglehetősen közömbös.1) A magyar törvényhozás tehát nagyon helyesen tette, hogy az oltalomban
tovább ment, mint a külföldi törvények. A magyar közjog régi
traditióinak teljesen megfelel ez. A nemesekre nézve az előjog
évszázadok óta fennállott2); ez általánosítás pedig folyománya
volt az Országbírói Értekezletben kimondott jogtételeknek.
Óvakodnunk kell azonban attól, hogy e védelmet túlzásokba vigyük.
Azzal, hogy a magyar jog elejtette a behatolás ismérvében rejlő külső és kényelmes elhatárolási eszközt, kétségkívül
kissé sikamlós térre lépett és megnehezítette a bíró feladatát.
1)
Sőt még a házba való bemenetel sem szükséges ahhoz, hogy a
házi
béke
megzavartassék.
A
bemenetel
csak
az
egyik
módozat,
egyik
eszköz. De megzavartathatik a házi béke az által is, ha pl. valaki éjjel
az ablak alatt nagy zajt csap, vagy pl. dobogást visz véghez az ablakon
vagy
az
ajtón,
köveket
vagy
undorító
tárgyakat
dobál
az
udvarra
vagy
a szobába. Ha a törvény ilyesek ellen is némi oltalmat adna, épen nem
volna
észszerűtlen
dolog.
A
német
bíró
a
»grober
Unfug«
általános
fogalma alá vonhatja. — A porosz 1851-iki Btk. 346. §-a a házjog megsértésén
kívül
még
két
határozmányt
tartalmazott,
melyek
hason
jellegűek:
»wer
Hunde
auf
Menschen
hetzt;
wer
vorsätzlich
Steine
oder
andere
harte Körper oder Unrath auf Menschen wirft«. — A magyar mezőrendőrségi törvény (1894. XII. t. ez.) is tartalmaz hasonló intézkedést. Kihágást
követ
ugyanis
el
és
100
koronáig
térhető
pénzbüntetéssel
büntetendő,
a
ki
másnak
földjére
jogosulatlanul
trágyát,
csontot,
döglött
állatot, követ, cserepet és szemetet visz, illetőleg elás; avagy ha másnak
a földjén gödröt ás ... . (95. §. i).
2)
A
nagyobb
hatalmaskodás
első
esete
volt:
invasio
domorum
nobilium;
második
esete:
occupatio
possessionum
et
utilitatum
atque
pertinentiarum earundem. L. 1486. 15., 1492. 56. és 1723. 10. t.-cz. —
A szabvány ezélzatát pedig az 1723. 10. Így Írja körül: Ad conservandam
patriae
nobilitatis
praerogativam
et
privatorum
regnicolarum
securitatem, reprimendamque quorumque potentiorum agendi licentiam.
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Hol van már most a határ?
Vajon a lakó akarata elleni minden bemenetel megállapítja a bűncselekményt?
Ez így nem fogadható el. Ha elfogadnók, büntetni kellene
sokszor ott is, ahol nincs semmi jogtárgy vagy jogi érdek megsértve, ahol legfölebb a szeszély, boszúvágy, káröröm, vagy a
zsarolhatásra való kilátás téteti meg a magánlaksértésre irányuló indítványt.
Ha tehát lemondottunk az egyik nagyon is megszorító
ismérvről, gondoskodnunk kell másikról. Mert abból, hogy
maga a törvény semmi elhatárolást nem állít fel, nem következik még, hogy éppen nincs elhatárolás és hogy minden ilyen
bemenetel büntetendő. (S hozzá teszem közbevetőleg, hogy én
részemről a lakó kifejezett akarata elleni bennmaradást sem
tudnám minden esetben mint magánlaksértést büntetni).
II.
A megállapítandó főismérv ily körülmények közt alig
lehet más mint a speciális dolus.1)
A magánlaksértés, ott forog fenn, ahol a bemenetel
magánlaksértési szándékkal történt, ahol az illető lakó akarata
ellenére nemcsak bement, hanem jogellenesen amannak erkölcsi
értékét önhatalmú cselekményével kisebbíteni akarta.
A magánlaksértés ily értelemben véve, ellenkezője a formális delictumnak. Nem azon fordul meg, hogy bemenetel történt, hanem hogy miért történt. Mihelyt ez a czélzat hiányzik,
magánlaksértésért,még ha a külső ismérvek megvannak is, büntetni
tilos. A támadás e bűncselekménynél nem a lak, hanem a lakó
ellen irányul. (És ennyiben az elnevezés nincs szerencsésen megválasztva. Jobb elnevezés: »a házjog megsértése,« melyet a törvény a közhivatalnokok visszaéléseiről szólva, hasznát).
A másik követelmény, melyet fel kell állítanunk, az, hogy
a cselekmény valamely jogtárgyat érjen.
Ahol nincs jogtárgy, ott egyáltalán nem jöhet létre delictum. Ha a házban, melybe bemegy valaki, a lakó nincs benn,

1) A speciális dolus-ról v. ö. büntetőjogi kézi könyvem 215. és 217. 1.
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a
cselédség
aligha
panaszkodhatok
magánlaksértésért,
habár
gazdájok meg is tiltotta azon egyénnek a bemenetelt. Ugyancsak
nem foroghat fenn magánlaksértés, ha a koldus bemegy a házba,
hol kiírták, hogy a koldulás tilos, vagy ahol ő ki van tiltva.
Vagy valaki átmegy a födött udvaron, mikor ki van írva, hogy
az átjárás tilos. Vagy bemegy sétálni az uraságnak födött téli
kertjébe, melynek ajtaján ott a tábla, hogy tilos a bemenet,
A mennyiben a tilalom nem véd jogtárgyat, hanem csak
szeszélyt, megsértése, a büntetőjogi szempontból tekintve, közömbös. Hiányos vád az, ha a vádló csak azt bizonyítja, hogy megtiltotta a bemenetelt. A magán-egyén tilalma nem lehet kizárólagos alapja egy büntetőjogi sanctiónak. Az ily tilalom kiadása
azt, ami nem jogtárgy, nem változtathatja jogtárgygyá, Szükséges, hogy a vádló kimutassa a jogtárgyat is, melyet tilalmával
megvédeni akart. És még akkor is elengedhetlen lesz annak
bizonyítása, hogy a tilalom komoly volt s hogy az a bement
egyénre is vonatkozott.1)
Ha az itt jelzett ismérvek valamelyike hiányzik, büntetni
annál kevésbé szabad, mert az immateriális javak tekintetében
a doctriuának még nehezebb állása van, mint az anyagiaknál.
Hivatása úgyszólván jogalkotó. Az immateriális javakat ugyanis
a törvényhozó éppen nem képes körülírni s a bűncselekmény
tartalmának megállapítását úgyszólván egészen a tudományra
bízza. Másrészt pedig, ami különösen a magánlaksértést illeti,
ez a delictum olyan természetű, hogy népies jelszavak is bele-

1)
A
helyett,
hogy
a
merev
tilalmi
momentumot
annyira
előtérbe
hozzák,
helyesebb
volna
a
védelem
területkörét
kibővíteni
oly
irányban,
ahol
jogtárgy
megsértéséről
valóban
szó
lehet.
Szükségesnek
mutatkozik
az
iskolákat
megvédeni
a
betolakodás
ellen.
Előfordultak
esetek,
hogy
tanítás közben berohanás történt az iskola-terembe . és ott botrány idéztetett
elő.
Bíróságaink
nem
büntethették
a
cselekményt.
A
templomok
és
temetők
sincsenek
megvédve
azon
időben,
midőn
isteni
tisztelet
és
szertartás nincs. Ide vág a mezőrendőrségi törvény 95. §-ának f)
pontja:
Kihágást követ el és 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, a
ki idegen területre jogosulatlanul megy vagy jogtalanul azon átjár és onnét
az illető felhívása folytán el nem távozik, vagy a ki tilalmi jelzéssel ellátott
az idegen területre jogosulatlanul megy vagy jogtalanul azon átjár, a menynyiben
cselekménye
a
büntető-törvény
421.
§-a
értelmében
súlyosabb
beszámítás alá nem esik.
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hangzanak a törvény alkalmazásába — mint pl. »my house is my
castle,« s ez a legveszélyesebb tényező a bíráskodásban. Az
angol jog, melyre nálunk oly nagy előszeretettel hivatkoznak,
ezen
tételt
a
házjognak
magán-egyén
általi
megsértésekor
nem alkalmazza, hanem alkalmazza a constable ellenében.
A házjog Angliában a magán-egyénnel szemben sokkal kevésbé
van megvédve, mint nálunk és mint a kontinensen bárhol. Az
angol jog »burglary« czímén csakis az erőszakos betörést bünteti (in breaking and entering), és ezt is ügy, ha éjjel történik valamely súlyosabb bűncselekmény elkövetése végett (with
intent to commit a felony wherin).1)
Mindez mutatja, hogy a magyar törvény az egyszerű
bemenetelnek a büntetendő cselekmény keretébe való bevonásával igen exponált álláspontra helyezkedett; s ha van eset,
hol nem lehetséges egyedül a törvény u. n. definitiójából kiolvasni a törvény értelmét, úgy az a jelen cselekménynél forog fenn.2)
1)
L. Blakstone VII. — Stephen (A digest of the criminal law)
így írja körül a cselekményt: . . . . breaks and enters any dwellinghouse by night with intent to commit a felony therein (316. Art.).
A New-York állami 1882-iki Btk. analog határozmányai ezek:
§. 496. A person, who, with intent to commit some crime therein,
breaks
and
enters,
in
the
night-time,
the
dwelling-house
of
another,
in
which there is at the time a human being, 1. being armed with a dangerous weapon; or 2. anning himself therein with such a weapon; or 3.
being assisted by a confederate actually present; or 4. who, while engaged
in the night-time in effecting such entrance, or in committing any crime
in
such
a
building,
or
in
escaping
therefrom,
assaults
any
person;
is
guilty of burglary in the first degree.
§. 497. A person, who, with intent to commit some crime therein,
breaks
and
enters
the
dwelling-house
of
another
in
which
there
is
a
human
being,
under
circumstances
not
amounting
to
burglary
in
the
first degree, is guilty of burglary in the second degree.
§. 498. A person who either 1. with intent to commit a crime
therein, breaks and enters a building, or a room, or any part of a
building;
or
2.
being
in
any
building,
commits
a
crime
therein
and
breaks out of the same; is guilty of burglary in the third degree.
§. 505. A person who, under circumstances or in a manner not
amounting to a
burglary,
enters a building, or any
part thereof, with
intent to commit a felony or a larceny, or any malicious mischief, is
guilty of a misdemeanor.
1)
Ide
igtatom
azon
külföldi
törvények
határozmányait,
melyek
a
fődologra nézve megegyeznek a magyar Btk. határozmányával:
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III.
Fel kell tüntetnem a kérdés állását a többi hason szerkezetű bűncselekményeket illetőleg is.
A levéltitok megsértésénél sem elég az elkövetéshez, hogy
valaki egy lezárt borítékot feltörjön. Szükséges, hogy annak a
levélnek legyen tartalma. Ha nincs, nem állapítható meg a
bűncselekmény, még ha a külső ismérvek megvannak is.
Ugyanígy a titok tiltott felfedezésénél. Csak azon titok
felfedezése büntetendő, amely valamely család vagy személy jó
hírnevét veszélyezteti. S ha ezen bűncselekménynél a materiális
ismérv pontosan körül is van írva a törvény szövegében, a
másik kettőnél pedig nincs: ez nem ment fel az alól, hogy
ezeknél is csak ott mondjuk ki a bűnösséget, ahol jogsérelem
forog fen. Hogy a magánlaksértésnél és a levéltitok megsértésénél egyedül a fejezet czímében nevezi meg a törvény a jogtárgyat, annak csak az lehet oka, hogy a törvényhozó absolute
nem volt képes körülírást nyújtani. Előfordul ez sok helyen.
Többek közt a párviadalnál, hol a törvényhozó a körülírásról
lemond, mivel a becsületbeli elemet, mely a párviadal alapját
A spanyol 1870-iki Btk. Így szól:
504.
§.
El
particular
que
entrare
en
morada
ajena
contra
la
voluntad de su morador, será castigado con arresto mayor y multa de
125 á 1250 pesetas. Se el hecho se ejecutare con violencia ó intimidación,
las
penas
serán
prisión
correctional
en
su
grado
medio
y
máximo
y
multa de 125 á 1250 pesetas.
505. §. La disposición del articulo anterior no es aplicable al que
entra en la morada ajena para evitar un mal grave á si mismo, á los
moradores ó á un tercero, ni al que lo hace para prestar algún servicio
á la humanidad ó á la justicia.
506. §. Lo dispuesto en este capitulo ne tiene aplicación respecto
de
los
cafés,
tabernas,
posadas
y
demás
casas
públicas
mientras
estuvieren abiertas.
Svédország: Celui qui se sera rendu coupable de violation de la
paix domestique d’un individu, en s’introduisant à l’aide de. violence ou
autrement, contre le gré de celui-ci, dans son domicile, .... (L. Stcinderen: Esquisse du droit pénal actuel. II. 320. 1.).
Finnország:
Quiconque,
sans
motif
légitime,
et
contre
la
volonté
d’une personne, se sera introduit dans son domicile (U. o. 331. 1.).

13
kell hogy képezze, nem karolhatja fel anélkül, hogy kelleténél
többet vagy kevesebbet ne mondjon. És előfordul a házasságtörés vétségénél egyéb, de szintén ilyen természetű indoknál fogva.
Támogatja továbbá a speciális dolus és a jogtárgy megkövetelését
a
becsületsértés
bűncselekményének
construktiója.
A törvény itt sem szól a cselekmény azon elemeiről, s doctrina
és gyakorlat mégis határozottan megkövetelik a delictum fenforgásához, hogy az, aki másról becsületsértő kifejezést használ,
ezt injuriandi animo tette légyen. Ha pl. a becsületsértő kifejezéssel a köztük fenforgó intimitást akarta jelezni, az nem
képez becsületsértést.1) Szükséges másrészt, hogy annak, aki
becsületsértés vagy rágalmazás czimén vádat emel, legyen is
becsülete. Az exceptio veritatis épen arra irányul, hogy az
állítólag megtámadott jogtárgy hiánya kimutattassék. A mi
pedig azon eseteket illeti, ahol az excepttio veritatis nincs megengedve, ott a törvényt, hacsak nem akarjuk a bíráskodást az
absurdum terére vinni, ugyanoly értelemben kell magyaráznunk,
mint a magánlaksértésnél. Ha t. i. a becsületsórtő vagy rágalmazó állítás oly bűncselekmény elkövetésére vonatkozik, mely
indítványi jellegű s az indítvány nem tétetett meg: csak a
bizonyítás tilos. De ha a bíró hivatalosan tudja, hogy az állítás megtörtént tényen alapul, nem fog elítélni. Vagy ha a
sértő állítás a női becsületet támadja meg és a vádló nőt
illetőleg a bíró hivatalosan tudja, hogy bárczája van, nem fog
elítélni, mert hiányzik a jogtárgV. A Btk. 264. §-ának tilalma
ezek szerint csak arra vonatkozik, hogy nem szabad az ily
kérdést a bizonyítási kísérlet esélyeinek kitenni, mivel ez nagy
sérelemmel járhat a sújtó állítással illetett tisztességes egyénre
nézve. Ha ellenben bizonyítás nélkül is megállapítható az állítás valódisága, vagyis ha a priori kétségtelen, hogy jogtárgy
nincs, bűncselekmény sem foroghat fenn.
A mint a magánlaksértés bűncselekménye nem lehet
absolut korlátja a szabad közlekedésnek, úgy a becsületsértés
bűncselekménye nem nyomhatja el teljesen az emberek erköl-

1)
Néha az önhatalmú bemenetellel is ez
csolva s ezen esetek közt vannak olyanok, melyek nem jogsértők.

a

czélzat

van

összekap-
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esi értéke feletti szabad vélemény-nyilvánítást. És ha mindkét
bűncselekmény
körének
megállapításában
a
magyar
törvény,
helyesen, messzebb megy mint a külföldiek; de a kivételt
nem tűrő tilalom terére lépni nincs semmi ok, s egyszersmind
a gyakorlatban kivihetetlen is.
A tulajdon elleni bűncselekményeknél szintén azért követeli meg a törvény a speciális dolust, mivel a cselekmény
maga, t. i. a dolog elvétele, még nem képez kriminalistikus
jogsérelmet. A z elvétel ellen nem védi a Btk. a tárgyat; hanem
csak az eltulajdonítási ezélzatu elvétel ellen. Ha a tulajdonos
az üzletében kirakott, vagy a kiállító a kiállított tárgyakat
illetőleg táblákat helyez el azon felírással, hogy a tárgyakat
kézbe venni tilos és valaki mégis kezébe veszi azokat, ez, habár
a tulajdonos jogkörébe ütközik, nem büntetendő cselekménV.
Épp így áll a dolog a tilalom elleni bemenetellel. Ha az semmi
jogsértő czélzattal nincs összekötve, teljesen azonos jellegű a
tilalom elleni, de eltulajdonosítási czélzat nélküli elvétellel.
Aki ezek ellen is meg akar védve lenni, az, ha a tárgyat a
kézbe vételtől is meg akarja óvni. helyezze lezárt üvegszekrény
alá, és ha házának légkörében külső embereket nem akar megtűrni, zárassa be a kaput vagy állítson őrt. A büntetőjog
csak lényeges sérelmek ellen oltalmaz. A szeszély-sérelmek
ellen az egyén önmaga tartozik magát megvédeni, s aki a védekezést e ponton még a maga részéről sem tartja érdemesnek,
az ne követelje az államtól, hogy büntető hatalmát ezen apróságokra pazarolja.
Sőt tovább is kell mennem.
Ami különösen a tulajdon ellenieket illeti, a magyar
büntetőjog szerint, mióta a »kisebb hatalmaskodás« ki van
helyezve hatályából, az erőszakkal való elvétel ellen sincs megoltalmazva a tulajdonos — amennyiben t. i. az elvétel nem
eltulajdonosítási czélzattal történik. (A kényszerítés bűncselekményét ugyanis nem ismerjük, a személyes szabadság megsértésének vétségéért pedig ily esetben még nagyon erőszakolt
törvénymagyarázat utján sem lehetne büntetni). Ugyanaz áll
azon csalási jellegű cselekményről, mely vagyoni károsítással

15
nem jár.1) Még a vagyoni haszon szerzésére irányuló, de a
másiknak vagyoni kárt nem okozó ravasz fondorlatos tévedésbe
ejtés ellen sem nyújt oltalmat a büntetőjog. S a pénzhamisítás
is csak kihágást képez, ha a hamis pénz készítése nem azon
czélból történt, hogy az forgalomba helyeztessék.
Következtetem ezekből, hogy éppúgy mint a levéltitok megsértésénél, a titok tiltott felfedezésénél, a becsületsértésnél és
rágalmazásnál, valamint a tulajdon elleni bűncselekményeknél
megköveteljük a speciális dolus és a jogsérelem fen forgását,
ugyanazt kell tennünk a magánlaksértésnél.
És hozzáteszem, hogy kiegészítő eleme ez a minősített
magánlaksértésnek is, hol nem egyszerű bemenetel, hanem behatolás forog fenn.
Ott az ismérv abban jelentkezik, hogy a támadó megfosztotta a lakót az oltalomtól. Ha pl. álkulcs segélyével hatolt
be, megfosztotta őt azon biztonságtól, melyet a zár alkalmazásával szerzett magának. A külföldi íróknak ép azért felesleges
nagyobb súlyt helyezniük ezen speciális dolusra és a jogtárgy
megsértésének mozzanatára, mivel ott a behatolásban maga a
törvény állít fel oly ismérvet, melyből következtetni lehet, hogy
megvan a speciális dolus és a jogsérelem.
Ismétlem tehát az eddigiek alapján, hogy én részemről
a házjogot nem részesítem kevesebb védelemben, mint az ember
többi javait, hanem csak a védelmi vonalat teszem egyenessé,
vagyis nem akarok a házjog védelmének czíme alatt állítólagos jogsérelmeket büntetni.3)
') Igen jó példa az, a melyet Csemegi Károly hoz fel »Egység és
többség«
czimű
dolgozatában.
Valaki
a
ravasz
fondorlatot
arra
a
czélra
használja,
hogy
egy
könnyelmű
kártyás
embert
hamis
ürügyek
alatt
pénzének
átadására
bírja
és.
az
ekként
kimesterkélt
pénzt
amannak
részére
a takarékpénztárba teszi.
2) A kérdés irodalmi állásáról csak röviden fogok megemlékezni.
A
magyar
Btk.
indokolása
igen
szűk
szavú.
A
tilalmi
elmélethez
hajlik, midőn ezeket mondja:
»Mindenki ura saját lakának, s kivéve az esetet, melyben a törvény
megengedi
vagy
rendeli
a
korlátozást,
nem
köteles
megtűrni,
hogy
abba
idegen
személy
bemenjen
vagy
abban
tartózkodjék.
(Anyaggyűjtemény II. 694. 1.).

16
IV.
A járulékos kérdések közül hármat emelek ki.
1. Vajon fenforog-e a magánlaksértés ott, ahol a házba
való bemenetel egy másik bűncselekmény elkövetésére szolgál?
Ha speciális dolus nem kívántatnék meg, a magánlakértés minden bűnesetben külön volna megállapítandó.
Schwerer Aladár ezt írja:
»A
jogos
ok
nélküli
bemenet
egymagában
a
bűntett
tényálladékára
nem
elégséges,
hanem
megkivántatik,
hogy
az
a
lakással
rendelkezőnek
akarata
nélkül
történjék....
A
kiutasító
parancsnak
nem
azonnali
teljesítése
még
magában
véve
nem
állapítja
meg
a
vétség
tényálladékát,
hanem
a
továbbtartózkodásnak
azon
szándékkal
kell
egyesülnie,
melynél
fogva
a
tettes
ama
parancscsal
(illetőleg
tilalommal)
daczolni
akar.«
(Kommentár 495. 1.).
Illés Károly nézete ezen mondatban jut kifejezésre:
»A
szándék
itt
a
tettes
ama
tudatát
feltételezi,
hogy
cselekménye
a
tulajdonos
vagy
a
lakással
rendelkező
akaratába
ütközik.«
(A
Btk.
Magyarázata II. 580. 1.).
Hälschner így formulázza a tételt:
»Der
Hausfriedensbruch
hat
zum
Gegenstände
den
Hausfrieden,
den
in
Haus
und
Hof
herrschenden,
allein
vom
Willen
des
Hausherren
abhängigen
Zustand
der
Ordnung,
der
verletzt
wird,
wenn
hier
dem
Willen
des
Berechtigten,
ihn
in
der
Freiheit
seiner
Bethätiguug
beeinträchtigend,
der
Wille
eines
Unbefugten
entgegentritt
und
sich
irgendwie
als
geltender
und
herrschender
zu
behaupten
sucht....
Der
dolus
erfordert
Vorsätzlichkeit
der
Handlung
und
das
Bewusstsein,
olije
Berechtigung
wider
den
Willen
des
Berechtigten
eingedrungen
zu
sein
oder
zu
verweilen.« (Das gemeine Deutsche Strafrecht. II. 145. és 150. 1.)

Merkel:
»Dieses
Delikt
verletzt
den
besonderen
Frieden,
dessen
sich
jeder
innerhalb
seines
Daheimes
und
in
den
ihm
gleichgestellten
Räumlichkeiten soll erfreuen können,
und das ihm
entsprechende
Recht
der Person,
innerhalb
ihrer
befriedeten
Räumlichkeiten
das
Eintreten
und
Verweilen Dritter von ihrem Willen abhängig zu machen, ihr »Hausrecht.« . . .
Zur
Handlung
gehört
ein
bewusst
widerrechtliches
Eindringen.«
(Lehrbuch 348. 1.).
John:
»Die Frage ist: hat der Angeklagte bei den Handlungen, die ihm
zur Last gelegt werden, sich so benommen, wie die Regeln des gewöhnlichen
Verkehrs
dies
gegenüber
fremden
Wohnungen
gestatten?
Und
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Ilyenek rendszerint a rablás, a gyilkosság, a testi sértés,
a gyújtogatás. És ilyenek némely egyszerű lopások, melyeknél
a bemenetel nem betörés vagy bemászás segélyével történik.
Hogy a doctrina és a positiv törvény e czimen nem
követeli meg a magánlaksértési vétség megállapítását, ennek
oka csak az lehet, hogy a magánlaksértési dolust nem látják
fenforogni. Azt mondkatják, kogy a cselekmény nem a magánlaksértésre, lianem a másik delictumra volt irányozva, tékát a
liázba való bemenetel külön bűncselekményt nem képez. Lopás,
és nem magánlaksértés elkövetése volt a czél.
Egészben véve helyes határozatot kozott egy rokon kérdésben a magyar kir. Curia teljes-ülése. Arról volt szó, vajon
a rabruhában megszökő rab követ-e el lopást a rabruhára
nézve. S a Curia a lopást csak az esetre állapította meg, ka
»a szökés előkészületeiből kitűnik, kogy a fogoly szándéka, illewird dies verneint, so kann von einem erlaubten Eintreten in die fremde
Wohnung nicht die Rede sein, sondern es liegt dann eine ihrer Natur
nach
rechtswidrige
Handlung,
das
Eindringen
im
Sinne
des
Gesetzes
vor....
Auch
ist
damit
nichts
gewonnen,
wenn
gesagt
wird,
es
müsse
der
Angeklagte
das
Bewusstsein
gehabt
haben,
ein
fremdes
Hausrecht
zu
verletzen.
Ist
festgestellt,
dass
der
Thäter
das
thun
wollte,
was
§. 123. verbietet, so ist damit auch festgestellt, dass er ein fremdes Hausrecht habe verletzen wollen < (Holtzendorff, Handbuch. II. 155. és 158. 1.).
Osenbriiggen-nek
1857-ből
származó
»Der
Hausfrieden«
czimü
monográfiája
nem
dogmatikus,
hanem
inkább
jogtörténelmi
tanulmány
s
a
jelen
dolgozatnál
kitűzött
czélok
tekintetében
nem
nyújt
támpontot.
—
Hirt
1858-ban
megjelent
munkája
»Der
Hausfrieden,
dessen
Störung
und
das
Hausrecht«
népszerűsíteni
akarja
az
ide
vágó
fogalmakat
s
tudományos praecisióra nem tart igényt.
Chauveau
és
Helie
rendszeres
munkájúkban
a
dolus
kérdéseire
egyáltalán
kevés
súlyt
helyeznek
s
ezen
itt
tárgyalt
bűncselekménynél
meg sem említik.
Egyedül Garraud
jár némileg közel ahhoz
az állásponthoz, melyet
magaménak vallók.
»La violation de
domicile —- írja Garraud — n’est pas délictueuse
si
elle
a
eu
lieu
sans
intention
coupable,
c’est-à-dire
sans
la
volonté, de la part de l’inculpé, de léser l'indépendance et la liberté
individuelle L’élément moral du fait prévu par l’article 184 du
Code
pénal
se
puise
donc
uniquement
dans
la
volonté
de
violer
le
domicile. (Traité théorique et pratique du droit pénal français. III. 438. h).
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tőleg czélja a ruházatnak jogtalan eltulajdonítására is volt irányozva;« rendszerint azonban, minthogy »a fogoly megszökése
által mindenek fölött szabadságát akarja megszerezni,« lopás
nem forog fen. Döntő tehát az, hogy mire volt a cselekmény irányozva1).
2. Ellenben nem fogadható el a Curiának azon másik
teljes-ülési határozata, mely az előbbivel ellenkező álláspontból
indul ki és a tulajdon elleni kihágás mellett az egyszerű magánlaksértési jellegű cselekményt külön beszámítja és az alaki
halmazat szabályai szerint a kettőből vétséget alakít.2)
Eltekintve a már kifejtett elvi állásponttól, lehetetlen
elfogadni e tételt, mert arra a sajátszerűségre vinne, hogy aki
a tyúkketreczből két csirkét lopott, az a magánlaksértésben
és a lopásban, aki pedig a tyúkketreczből négy csirkét lopott,
már csak lopásban volna bűnös.
S ugyanazon nehézségek állnak elő, midőn házba való
bemenetel és furtum usus vagy ingatlan rongálásának kihágása

1)
A Curia 34. számú teljes-ülési határozata:. . . Tekintve, hogy a
szabadságától
megfosztott
fogoly,
megszökése
által
mindenek
fölött
szabadságát
akarja
visszaszerezni;
tekintve,
hogy
úgy
szökésének
előkészítésekor,
valamint
szökésének
foganatba
vétele
alatt
gondolata
rendszerint nem irányul az általa viselt rabruhára; tekintve, hogy már e szempontnál fogva rendszerint nem forog fenn az eset: hogy a szökő fogoly reflexiója
különösen kiterjedne az általa használt, illetőleg rajta levő rabruhára, ezen
más
birtokában
levő
ruhának
saját
tulajdonába
való
vétele
eltulajdonítást
czélzó
akaratának
és
elhatározásának
eredménye
legyen;
tekintve,
hogy
ezen
most
jelzett
helyzet
az
elvétel
és
eltulajdonítás
dolosus
voltát
kizárja:
kimondja
a
kir.
Curia,
hogy
a
rabruhával
megszökő
fogoly
e
ruhára
vonatkozólag,
amennyiben
az
eltulajdonítás
dolosus
volta
fenforog,
lopást
követ
el;
dolosusnak
tekinthető
pedig
az
eltulajdonítás,
ha
a
szökés előkészületeiből kitűnik,
hogy
a
fogoly
szándéka,
illetőleg
czélja
a
ruházatnak jogtalan eltulajdonítására is vala irányozva.... (1884. május).
2)
A
Curia
51.
számú
teljes-ülési
határozata:
Tekintve,
hogy
másnak
lakásába
vagy
ahhoz
tartozó
helyiségbe,
az
abban
lakónak
vagy
a
lakással
rendelkezőnek
akarata
ellenére,
jogos
indok
nélküli
bemenetel
a
Btk.
332.
§-ában
meghatározott
magánlaksértésnek
vétségét
képezi;
tekintve,
hogy
két
forint
értéket
felül
nem
haladó
élelmi
czikknek
—
minősített körülmény hozzájárulása nélküli — elhalása a Ktbk. 126. §-ában
meghatározott
tulajdon
elleni
kihágást
állapítja
meg;
tekintve,
hogy
e
szerint
a
fentebbi
két
pontban
meghatározott
mindegyik
cselekmény
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(Kbtk. 127. §.). vagy a mezőrendőrségi törvény 93. és 94.
§-aiban foglalt némely kihágás forog fen. És számos más esetben is.1)
külön-külön
büntetendő
törvényszegést
képez;
tekintve,
hogy
a
czél,
mely
végett
valamely
büntetendő
cselekmény
elkövettetik,
azon
esetek
kivételével,
melyekben
az
a
cselekmény
büntetendő
voltának
vagy
törvény
szerinti
minősítésének
megállapítására
—
mint
annak
ismérve
—
a
törvény világos rendelkezésében ki van téve, (például 127., 142., 152., 161.,
163., 175., 203., 321., 333., 350., 363., 370., 379. stb. §§.): úgy a bűntett
létrejöttére,
valamint
a
büntetendő
voltának
megszüntetésére
semmi
befolyással
nem
bír
s
e
tekintetben
a
czél
teljesen
értéktelen,...
(1885.
november).
1)
Az hozatott fel, hogy a curíai döntvény csak halmazat kérdésére
vonatkozik,
nem
pedig
a
magánlaksértés
ismérveire
is.
Be
maga
a
Curia is számtalan esetben úgy értelmezte a döntvényt, hogy mind a két
kérdést megoldja s úgy fogja fel az irodalom is.
Érdekes lesz itt röviden
vázolni azon nevezetes vitát, mely
ezen
teljes-ülési határozat tárgyában jogi szakirodalmunk terén kifejlődött.
Vajkay
Károly
megtámadta
a
teljes-ülési
határozatot
s
álláspontját
lényegileg a következő mondatban formulázta:
»A Curia tévedt, midőn azt határozta, hogy a mondott cselekvéssel
a
tulajdon
elleni
kihágáson
felül
a
magánlak
megsértésének
vétsége
is
elkövettetett, azé a vétségé, melynek egyik, még pedig főalkotó eleme —
a tilalom elleni való bemenetel — a tettes megjelölt ténykedésében teljesen hiányzik«. (Jog. 1886. 8. és 14. sz.).
Csemegi
Károly
válaszolt.
Legpraegnansabban
a
következő
két
tétel
fejezi ki véleményét:
»Midőn a tolvaj meghányja agyában a csirke ellopását és az ezen
czélját előmozdító, valamint akadályozó helyzetet, a módokat és az eszközöket
mérlegeli,
látja,
hogy
az
óhajtott
tárgy
a
tulajdonos
kamrájában
van.
Elméjének
tehát
foglalkoznia
kell
azon
kamrával
is,
amelybe
való
bemenetel
nélkül
az
eltulajdonításra
kiszemelt
tárgyhoz
nem
juthat,
azt
birtokába
nem
veheti.
Ha
ezen
helyzet
daczára
is
megmarad
a
feltett
eltulajdonítási
szándék
mellett,
lehetetlen,
hogy
ne
akarja
egyszersmind
az azon helyiségbe való bemenetelt, ahol azon óhajtott dolog létez, ahol
azt
apprehendálnia
kell,
hogy
birtokába
vehesse
....
V.
K.
úr
azt
állítja, hogy az által, mert egy idegen ember minden jogosultság nélkül,
éjnek
idején,
másnak
spárga-csomóval
lekötött
kamráját
ezen
csomó
feloldásával
és
a
tolózár
félrehúzásával
felnyitja
és
azon
kamarába
bemegy:
nem jő létre a magánlaksértésnek a Btk. 332. §-ában meghatározott vétsége.
Ellenben
én
azon
meggyőződésben
vagyok,
hogy
a
körülírt
ténykörülmények
azon
vétség
tényálladékát
teljesen
kimerítik.
(L.
Magyar
Igazságügy XXV. 1. 1., Jogt. Közl. 1886. 13. sz.).
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Különben a kérdés, a halmazati megoldással együtt, a
német judikatúrából származott át. És ott még van némi alapja
a halmazatnak, mert a német törvény csak a behatolás utján
elkövetett magánlaksértést ismeri, tehát az élelmi szer lopása
mellett egy aránylag súlyos bűncselekmény forog fen. A Curia
azonban e halmazati elméletet egy oly cselekményre alkalmazta,
mely a német Btk. szerint nem is delictum. Eltérő törvénybeli
alapokon pedig ugyanaz a tétel nagyon, de nagyon ingadozónak
jelentkezik.1)
Dell'Adam
Vajkay
mellé
állott.
Szerinte
az
eszköz-cselekmény
nem
minősíthető
önálló
delictummá,
amidőn
az
a
czélzott
bűncselekmény
integráló
alkatrésze.
Ilyen
a
lopásnál
az
idegen
birtokból
elvonás,
tehát
abba behatás. (Jogt. Közi. 1886. 16. és 17. sz.)
Barna
Ignácz
Csemegi
álláspontját
támogatta,
és
pedig
a
Btk.
330.
§-ának
azon
kitételére
támaszkodva,
hogy
magánlaksértés
követtetik
el,
»amennyiben
súlyosabb
büntetés
alá
eső
cselekmény
nem
forogna
fenn«.
A
laksértés
mint
eszköz-delietum,
ha
a
czél-delietum
nálánál
súlyosabb
bűncselekmény,
külön
minősítés
tárgyát
nem
képezheti;
ellenben, ha a czél-delictum egyenlő vagy csekélyebb beszámítás alá kerül, a
külön beszámítás beáll. (Jogt. Közi. 1886. 16., 17. és 19. sz.).
Szóltak
a
kérdéshez
még
Bánfay
Simon
és
Katona
Béla.
(Jog.
1886. 16. sz.).
Legújabban
Heil
Fausztin
a
teljes-ülési
határozatnak
ellene
nyilatkozott.
Szerinte
alapelv
az,
hogy
a
bűncselekmény,
mely
valamely
más
bűncselekmény
elkövetésének
eszközéül
szolgál,
ez
utóbbival
nem
áll
halmazaiban,
hanem
a
két
bűncselekmény
delictum-egységet
képez
akkor,
ha amaz emennek oly
rendszerinti vagy
gyakori elkövetési módját képezi,
hogy
a
törvényhozó
a
czél-delictumnál
az
eszköz-delietumnak
is
elkövetését hallgatag feltételezi. (Jogt. Közi. 1894. 13. sz.).
Két
kommentárunk
ellentétes
álláspontot
foglal
el
e
kérdésben.
Schnierer
helyteleníti
a
halmazat
alakítását;
Illés
elfogadja
és
még
a
teljes-ülési
határozaton
is
túlmegy
annyiban,
hogy
nem
alaki,
hanem
anyagi
halmazatot
construál.
Indokolása
ez:
»A
laksértés
vétségét
s
az
ezzel
kapcsolatos
tulajdon
elleni
kihágást
anyagi
halmazatnak
kell
tekintenünk, mert a kettőnek tényálladéka teljesen különböző, s csupán a véletlen,
nem
pedig
elkövetési
cselekedetük
elválaszthatlan
közössége
okozhatja azt, hogy egymással szorosabb, de mindenkor csak külső kapcsolatba
jutnak.« (Kommentár 1. 361. 1.) Abban igaza is van: ha halmazat forog
fen, akkor anyagi a halmazat.
1) A német judikaturából kiemelem:
Valaki egy
czukorgyárba
behatolt,
hogy
onnét egy
maroknyi
czukrot
lopjon.
Az
alsó
fok
felmentette,
mivel
a
kihágás
kísérlete
nem
bűnte-
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3. A harmadik kérdés, amelyet még érinteni kívánok, a
következő:
A kísérlettől való visszalépés esetében czélbavett cselekmény elkövetése végett a házba történt bemenetel beszámítandó-e minden esetre mint magánlaksértés, mely meg nem
történtté nem tétethetik?
Ha a speciális dolus megköveteléséről lemondunk, ismét
előáll az a sajátszerű helyzet, hogy igen sok esetben meghiusittatnék a törvényhozó azon intentiója, miszerint a kísérlettől
vissza lehessen lépni s a visszalépés által a büntetlenséget megszerezni.
Ellenben ha a magánlaksértésnél is felveszszük a speciális
dolus szükségét, úgy igenis lehetséges megindokolni a doctrinának és a gyakorlatnak meglehetősen betartott azon állásponttendő,
a
legfőbb
bíróság
elítélte
magánlaksértésben....
Es
genügt
in
letzterer
Beziehung
die
Vorsätzlichkeit
der
das
objectiv
widerrechtliche
Eindringen
enthaltenden
Handlung
und
das
Bewusstsein
des
Thäters
von
der
Widerrechtlichkeit
des
Eindringens.
Diese
Erfordernisse
müssen
als
durch
die
Urtheilsgründe
festgestellt
erachtet
werden.
Das
Landgericht
wollte
offenbar
das
bewusst
wiederrechtliche
Eindringen
an
sich
nicht
verneinen,
sondern
nur
aussprechen,
dasselbe
könne
rechtlich
nicht
in
Bertracht kommen, weil es nur das Mittel gewesen sei, den weiteren auf
die
rechtswidrige
Zueignung
der
Zuckers
gerichteten
dolus
zu
verwirklichen.
Diese
Auffassung
ist
jedoch
eine
rechtsirthümliche,
weil
das
Gericht
dem
Motive
des
Thäters
und
dem
Zwecke
der
Handlung
eine
Bedeutung
beigelegt
hat,
welche
denselben
hinsichtlich
des
Thatbestandes
des
Hausfriedensbruches
nicht
zukommt.
Dieser
Thatbestand
setzt
in
subjectiver
Beziehung
nur
die
oben
bezeichnete
Willensbestimmung
voraus.
(Entscheidungen des Beichsgerichtes. XI. 166. 1.).
Egy
másik
esetben
valaki
álkulcs
segélyével
behatolt
egy
idegen
pinczébe és onnan egy üveg bort lopott. A legfelső bíróság az indokolásban
ezeket
mondja:
Es
ist
im
Falle
die
gesetzlichen
Merkmale
des
Delikts
des
§.
213.
vorliegen,
nicht
ersichtlich,
warum
dieses
Delikt,
welches
eine
auf
die
Erreichung
eines
bestimmten
Zweckes
gerichtete
Absicht
nicht
voraussetzt,
beseitigt
sein
soll,
weil
der
Angeklagte
die
Entwendung im Sinne des §. 370. 5., dessen Thatbestand ein Eindringen
in
fremde
Wohnungen
nicht
voraussetzt,
gerade
mittels
Eindringens
in
den
Keller
ausgeführt
hat.
Auch
würde
es
in
subjectiver
Hinsicht
zur
Bestrafung
des
Angeklagten
genügen,
wenn
er
sich
auch
nur
bewusst
gewesen
wäre,
dass
er
widerrechtlich
in
der
thatsächlich
festgestellten
Weise in den Keller eintrete. (Annalen des Reichsgerichts. VIII. 191. 1.).
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ját, hogy az ily esetekben külön laksértést nem állapítanak meg.
S ettől az állásponttól tágítani annál kevésbé szabad, mert
az önkényt visszalépőt magánlaksértésért mégis büntetni annyit
tenne, mint a büntetlenségi ígéretet — egy állítólagos immateriális jogsérelem ürügye alatt — meg nem tartani.1)
Tehát a három járulékos kérdésnek, t. i. a halmazatnak,
a subsidiaritásnak és a visszalépésnek, megnyugtató megoldása
is egyedül úgy történhetik meg, ha a magánlaksértést nem
tekintjük alaki bűncselekménynek, és lia nem magyarázzuk
belé a materiális javak ellen intézett bűncselekményekbe, mint
kisegítő bűncselekményeket, az eshetőleges immateriális javak
ellen intézetteket is.
És ez a felfogás semmikép sincs ellentétben azzal, amit
más helyen igen gyakran kifejtettem, hogy az erkölcsi javak
az
eddiginél
fokozottabb
oltalomban
volnának
részesítendők.
Az erkölcsi javakat azok ellen kell megvédeni, akik támadásukat e javak ellen intézik, de nem a vagyont vagy a. testi épséget megtámadok ellen.
Valamennyi
törvényhozásban
azt
a
vezéreszmét
látjuk
kifejezésre jutni, hogy amikor az anyagi javak elleni támadások
előkészületi cselekményét valamely immateriális jogtárgy elleni
sérelem képezi, vagyis dogmatice kifejezve: mikor halmazat
állott elő az immateriális és materiális jogtárgy elleni két bűncselekmény közt: akkor a büntetés kiszabása, vagy kivételes
körülmények folytán beálló elengedése a czél-cselekmény körülményei szerint történik. Ezért nem szabad complikálni az élelmi
szerek lopását a magánlaksértéssel, továbbá a gyújtogatástól
való visszalépést, illetőleg a tűznek a Btk. 427. §.-a értelmében
való eloltását ugyancsak a magánlaksértéssel, és a nő elleni
sikeres vagy sikertelen zsebtolvajlást a becsületsértéssel vagy
a Btk. 249. §.-a szerinti szemérem elleni bűncselekménynyel,
stb. Ugyancsak ezért nem szabad megengedni, hogy az imma-

1)
Maga a Btk. sem követeli meg egész határozottan az u. n. maradékcselekmény büntetését. A 68. §. annyit mond, hogy a megbüntetést a 67. §.
intézkedése
»nem
zárja
ki«.
A
német
Btk.
e
kérdést
meg
se
említi.
A franczia Btk. a kísérletet máskép Írja körül és ez alapon mellőzi a
külön felemlítést,
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teriális eszköz-cselekmény 3 év alatt évüljön el, mikor a materiális czél-cselekmény 6 hónap alatt már elévült.
Végoka pedig ezen vezéreszme elfogadásának az. hogy
a büntetőjogi oltalom rendszere a jogsérelemnek nem csak
megtorlásán alapul, hanem egyszersmind a megtorlásnak a társadalmi nyomasztó viszonyokhoz képest leszállításában, olykor
megszüntetésében. Ha ez utóbbiak valamelyikének indokoltsága
a czél cselekmény tekintetében bekövetkezik, ennek nem állhatja útját egy oda construált mellékcselekménV.
Különben is, mint e dolgozat bevezetésében már rámutattam: a materiális és az immateriális javak elleni bűntettek
két csoportja a személyek tekintetében teljesen különválik
egymástól és illusio volna hinni, hogy midőn az egyiket jobban
sújtjuk, ezzel a másikat csak érintettük is.
V.

Az egyszerű magánlaksértés tekintetében curiai gyakorlatot idéznem alig lehetséges, mivel ezen cselekmény első fokban a járásbíróság hatáskörébe tartozik és ennél fogva a Curia
bíráskodásának tárgyát csak a legritkább esetben képezi.
A Curián ellenben számos bűnügy fordult meg, melyekben az idegen lakásba vagy helyiségbe való bemenetel megelőzte a czélba vett bűncselekményt s a tettes vagy a kísérletig sem jutott, vagy a kísérlettől visszalépett. Ily esetekben
a bemenetelt illetőleg a Curián eltérő döntések történtek.
A nyolczvanas évek folyamán a gyakorlat odahajolt, hogy a
magánlaksértés
megállapíthassák;
újabban
nem
igen
tudtam
ily határozatokat találni s ebből azt kell következtetnem, hogy
a Curia a külön beszámítás tanát elejtette. És ez csak helyeselhető.
Meg kell azonban ismételve jegyeznem, hogy a külön
beszámítás mellőzését nem úgy értem, hogy a bűncselekmény
elkövetése czéljából történt bemenetel egyáltalán nem kerülhet
büntetés alá. Ha a bemenetel a lakót megsértette pl. biztonságában és a bemenő dolusa erre kiterjedt, beszámítható a cselekménV. ítészemről csak azt nem vélem elfogadhatni, hogy
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a tilalomellenes vagy annak vélelmezhető bemenetel maga
mint ilyen magánlaksértésnek vétethessék.
Szólnom kell még itt befejezésül a Btk. 330. §-ának azon
záradékáról, mely szerint a magánlaksértés büntette követtetik
el, »a mennyiben súlyosabb büntetés alá eső cselekmény nem
forogna fen.« Ugyanily záradékot találunk 424., 431., 435. és
444. §-okban, hol azt érti alatta a törvény, hogy ha a gyújtogatás, a vizáradás okozása, a vaspályarongálás vagy a hajórongálás gyilkosságot képez, ezen bűntett iránti szabvány alkalmazandó. Ugyancsak megtaláljuk a 473. §-ban, mely a 477.
§-ban foglalt bűncselekménynyel jöhet ugyanily viszonyba. És
található egyebütt is.1)
A kérdés előttünk az, hogy mit jelent a 330. §. záradéka.
Némelyek szerint a törvényhozó a subsidiaritást akarta kifejezni s a záradék értelme az, hogy a magánlaksértés a súlyosabb bűncselekményekbe beleolvad vagyis absorbeálódik, a vele
egyenlő súlyú és nálánál kevésbé súlyos bűncselekmények mellett pedig önálló létre jut. S erre alapítják az 51. sz. teljesülési határozat megállhatását is — de lege lata.2) Részemről
nem tulajdoníthatok a záradéknak oly nagy jelentőséget. Azon
záradék, valamint a többi is, olyat mond, ami körülbelül magától értetik. Ha valaki ölési szándékkal gyújt, vagy ugyanily
szándékkal okoz vízáradást, vagy rongálja a vaspályát vagy a
hajót: hogy ez gyilkosság, azt nem volt szükséges megmondani.
A német Btk. — a maga nagyon szabatos szövegezésében —
nem is igen ismeri ezen záradékokat. S ha a magyar törvényből
hiányoznék pl. a 330. §. záradéka, akkor sem mondaná ki a
bíróság, hogy a vádlott gyilkosságot és magánlaksértést, rablást és magánlaksértést, lopást és magánlaksértést követett el.
Amint rendszerint nem mondják, habár ott nincs záradék,
hogy valaki elkövetett rablást és becsületsértést, vagy lopást
és levéltitok sértést. És ennek oka ismét csak az, amit már
említettem, hogy az anyagi javak elleni bűncselekmények mel-

1) Ezeket 1. büntetőjogi kézi könyvem 311. 1.
2) L. Barna Ignácz érvelését fent a 20. lapon.
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lett
netalán
elkövetett
vesztenek jelentőségükben.1)

immateriális

bűncselekmények

sokat

1) A Curia gyakorlatából kiemelem a következőket:

1.
Csemegi
Károly
»Egység
és
többség«
czimíí
dolgozatában
két
esetet említ, melyekben a lopás czéljára történt bemenetelt a Curia mint
magánlaksértést
büntette.
Idéz
azután
egy
harmadik
esetet,
melyben
betörés
és
jogtalan
elsajátítás
—
zálogba
vett
marhának
visszavétele
—
követtetett el s a Curia a Btk. 331. §-a szerinti magánlaksértést és jogtalan elsajátítást állapított meg. (Magyar Igazságügy XXV. 1. 1.)
2. A lopás vádja be nem bizonyíttathatván, a vádlott az idegen
udvarba
való
bemenetele
alapján
bűnösnek
mondatott
a
magánlaksértésben. (Dtár XI. 130. h.).
3. A jogtalan, de bűntelen önsegély esete forog fenn, ha a háztulajdonos
önhatalmúlag
—
a
bútorok
kihordásával,
az
ablakok
és
ajtók
leszedésével,
tehát
pliysikai
erő
használatával
—
hajtja
végre
a
bíróság
abbeli
jogerős
Ítéletét,
hogy
a
bérlő
a
lakást
meghatározott
időre
kiüríteni
köteles,
feltéve
természetesen,
hogy
ezen
határidő
letelt.
(Dtár
XXIX. 68. sz.).
4.
A
magánlak
megsértése
bűntettének
és
más
ingó
vagyona
megrongálásának
vádja
és
következményei
terhe
alól
azért
kellett
vádlottat
felmenteni,
mert,
a
végtárgyalás
adataival
igazoltatott,
hogy
vádlott
az
anyósa
lakába
az
ajtó
lakatának
betörésével
nem
a
magánlak
megsértése
czéljából,
hanem
lopási
czélzattal
hatolt
be«.
(Dtár
XXXIV.
10. sz.).
5. A ki az átjárásnak a jogosított általi megtiltása után is átjár,
magánlaksértést követ el. Precarium visszavonása. (Dtár XXVI. 44. sz.).
6.
Ha
súlyos
testi
sértés
fenforgása
esetében
magánlaksértési
cselekmény is követtetett el, az utóbbi nem azért esik el a beszámításnál,
mivel
a
cselekmény
nem
ezen
vétség
elkövetésére
volt
irányozva,
hanem
mivel
a
törvényhozás
bizonyos
igen
csekély
nyomatéku
büntetendő
cselekményeket,
melyek
rendszerinti
előzményeit,
kíséretét
vagy
következményeit
képezik
más
sokkal
súlyosabb
büntetendő
cselekményeknek,
már
az
utóbbiak,
természetesen
a
súlyosabbak,
büntetésének
meghatározásánál
annyira
figyelembe
vette,
hogy
azok
emezekkel,
a
súlyosabbakkal,
egy
jogi
egységbe
foglaltaknak
tekintendők
s
azoknak
büntetésével
mint
hallgatólag értett alkatelemei bűntetteinek. (Dtár XXII. 73. sz.).
7.
Magánlak
megsértése
és
zsarolás
mondatott
ki
anyagi
halmazaiban, midőn a tettes zsarolás végett hatolt a házba. (Dtár VIH. 67. sz.).
8. Azon bérlő ellenében, aki a bérleti idő letelte előtt a lakásból,
bár
némely
tárgyak
visszahagyásával,
eltávozott,
a
lakásba
a
rendes
használatú másodkulcs segélyével egy nappal a kitűzött idő előtt behatoló újbérlőt a Curia a magánlaksértés vádja alól felmentette. (Dtár XVI. 105. sz.)

26
VI.
Szólnom kell még a magánlaksértés súlyossági momentumáról.
A magánlaksértések, habár, mint láttuk, igen sok esetben
alig állapítható meg az azokban rejlő jogsérelem, még nem is
a bűncselekmények legalsó osztályába tartoznak. Nem kihágások, hanem vétségek. Vagyis középsulyosságúaknak tekintetnek
-és
ezek
jogkövetkezményeivel
járnak.
A
korrektionalisatio,

9.
Különösen
érdekes
a
Curia
következő
határozata:
Két
suhancz
a
magokkal
vitt
álkulcs
segélyével
éjjel
bementek
egy
idegen
udvarbeli
pinczehelyiségbe
és
ott
a
csapos-hordóban
volt
folyadékból
a
náluk
volt
korsót
megtöltötték,
az
híve,
hogy
korsójuk
a
lopni
czélzott
borral
telt
meg, holott a folyadék, mint az később kiderült, a pinczetulajdonos által
a
csapos-hordóba
öntött
öblögető-vízből
való
volt.
A
Curia,
alkalmas
tárgy
hiányában,
a
lopást el
nem
követhetőnek mondotta
ki,
ellenben a
magánlaksértést a 330. §. értelmében megállapította. (Dtár XXXV. 35. sz.).
10.
Egy
hegycsősz
egy
tolvaj
keresése
közben
szitkozódások
és
fenyegetések
közben
behatolt
egy
özvegy
szőllőhegyi
lakásába
és
ott
kutatást
tartott.
Minthogy
a
vádlott
»jóhiszeműleg«
járt
el,
a
Curia
—
a
két
alsófok
ellentétes
ítéletével
szemben
—
a
magánlaksértés
vádja
alól felmentette. (Dtár XXV. 89. sz.).
11. Valaki azon czélból hatolt he másnak lakásába, hogy ott azt
megverje
és
e
szándékát
végrehajtotta.
A
Curia
a
magánlaksértés
és
a
testi sértés eszmei halmazatát mondotta ki. (Dtár XXII. 102. sz.).
12.
Magánlaksértértés:
az
által
elkövetve,
hogy
a
vádlott
az
öt
elhagyott
neje
által
elvitt
holmi
visszahozatala
végett
a
nő
kamarájába
erőszakkal behatolt. (Dtár XXVIII. 34. sz.).
13.
Magánlaksértés:
elkövetve
az
által,
hogy
négy
egyén
beront
egy házba és a tulajdonos nejét — ennek akaratával bár, de a férj ellen
alkalmazott erőszakkal — a gyermekekkel, továbbá a nő és a gyermekek
különböző ruhaneműivel együtt elviszik. (Dtár XXXII. 72. sz.).
14.
Aki
éjnek
idején
egy
nő
lakásába
betör,
nem
hivatkozhatik
enyhítőül
arra,
hogy
ő
azelőtt
azon
(házas)
növel
szerelmi
viszonyban
volt s így a bemenetelre mintegy jogot tarthatni vélt, mert azon viszony
a
férjezett
nővel
erkölcstelen
és
tiltott
viszony
lévén,
semmiféle
jognak
alapját nem képezheti. (Dtár XXXIII. 5. sz.).
15.
Btk.
330.
§-a
szerint
a
magánlak
megsértésének
büntette
más
büntetendő
cselekménynyel
anyagi
halmazatban
külön
csak
oly
esetben
állapítható
meg,
midőn
az
ugyanazon
akaratelhatározással
elkövetett
másik cselekmény súlyosabb büntetés alá nem esik. (BJT. XXIV. 265. 1.).
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melyet a törvény a súlyosabb cselekmények lefokozása tekintetében behozott, a kevésbé súlyos bűncselekményeknél ki van
zárva, s az u. n. dekorrektionalisatio hiánya a magyar büntetőjog individualizálási képességét nagyon korlátozza. Egész sora
a legkisebb súlyú cselekményeknek vétséget képez és vétségi
súlyát érezteti számos életviszonyban.
Ha már a bűncselekményeket három fokozatos osztályba
sorozzuk, ezt olykép kellene tennünk, hogy kivétel nélkül a
cselekmény konkrét súlyossága legyen irányadó, nem pedig
eshetőleges súlyossága.1)
Ezekre azt szokták ellenvetésül felhozni, hogy a büntetés
mégis csak csekély és így nem indokolt oly nagyon kiemelni
a bűnösségi határvonal és a vétségi osztályozás mozzanatát.
Ugyanez a kicsinylés jut kifejezésre a dekorrektionalisatio kizárásában is, melyet a mellett, hogy a két büntető kódex mechanikus szétszakítása megnehezítette a vétségről a kihágásra való
átmenetet, támogatott kétségkívül azon felfogás, hogy a csekélyebb súlyú cselekményeknél nincs helyén az osztályozás- gondosságának azon foka, mint a súlyosaknál.
De bármily csekély büntetést kapott is valaki, megmarad

1)
A
hármas
felosztás
véleményem
szerint
három
külön
büntetési
nemre volna helyezendő és e három büntetési nem mindegyike csak oly
tartamban
volna
kiszabható,
amely
az
illető
cselekmény-csoport
súlyának
megfelel.
Pl.
a
következő
módozat
szerint:
A
kihágási
szabadságbüntetési
nem
(elzárás)
2
hónapig
terjedhetőleg,
a
vétségi
büntetési
nem
(fogház)
2
hónaptól
S
évig
terjedhetőleg,
a
bűntetti
büntetési
nem
(fegyház)
3 évtől 15 évig terjedhetőleg szabatnék ki. A felsőből az alsóba való
átmenetei pedig a Btk. 92. és 20. §-ainak analógiája szerint meg lehetne
engedve.
Így
kikerültetnék
az,
hogy
a
2
havi
elzárással
sújtott
cselekmény:
kihágás, az 1 írttal büntetett némely cselekmény pedig: vétség;
másrészt hogy az 5 évi fogházzal sújtott cselekmény: vétség, a 6 havi
börtönnel
sújtott
cselekmény
pedig:
bűntett.
Vagyis
megszűnnék
a
mai
hármas
felosztási
rendszernek
azon
ellenmondása,
hogy
vannak
sokkal
súlyosabb
kihágások,
mint
vétségek,
és
sokkal
súlyosabb
vétségek,
mint
bűntettek. És megszűnnék az is, hogy a mellékbüntetés és az elévülés nem
a cselekmény súlyossága, hanem főként a véletlenség szerint irányul. Hogy
pedig — mint felhozni szokták — a kihágások egészen más természetű
cselekmények, mint a bűntettek és vétségek, az nem áll, mivel a kihágások
közt
is
vannak
jogsérehni
cselekmények
és
a
bűntettek
és
vétségek közt is praeventionális jellegűek.
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állandó bélyegeként: hogy rovott előéletűvé válik, — mint azt
bírói nyelven mondják. És vele jár az is, hogy a megbüntetést
hivatalból közük az illetőnek fegyelmi hatóságával, amely újra
vizsgálat tárgyává teszi, vajon azon állás testületi követelményei nincsenek-e megsértve a cselekmény, illetőleg a kriminalistikus megfenyítés által. A hivatalnokra, tisztviselőre, ügyvédre, közjegyzőre, a katonatisztre, stb. az ily hivatalos közlés
gyakran igen súlyos következményekkel jár. Tudok esetet, midőn
előkelő állású katonatiszt kénytelen volt elhagyni a katonai
pályát, mivel felebbvalójával közölte valaki, hogy magánlaksértésért három napi fogházat állott ki.
Nem szabad felednünk, hogy lassankint minden államban kifejlődik a kriminalistikus elítélésen keresztülment egyének hivatalos világlatban tartása. Azok a névsorok, melyeket
a bíróságok, az ügyészségek és a rendőrségek erről vezetnek,
sokkal nevezetesebb tényezőt képeznek ma már, mint sokan
képzelik. Tgen gyakran utána néznek ezen névsorokban a hatóságok és némi megszorításokkal magánosok is. És nem egyszer egészen máskép dől el egy bizonyos egyént illető határozat,
ha neve a névsorban előfordul azoké közt, akik bűntettért
vagy vétségért el voltak ítélve, vagy akik ellen vizsgálat
folyt. Sokszor nem is nagyon kutatják, hogy miért és mily
súlyosan büntették; capitis diminutio már az, hogy neve a
kriminális bíróság által össze válogatottak közt szerepel.
És ha még csak az illető bíróság által vezetett névsorról
volna szó. De újabban mindinkább behozzák az államok, azt
a rendszert, hogy a büntető bíró által elítéltekről központi
névsorok is vezettessenek. A bíróságok beküldik az elítéltek
neveit és pár általános adatot a fővárosi intézetbe és a kormány közvetlen vezetése alatt láthatatlanul fennáll egy informationális nagy-hatalom. Párisban a Bertillon-féle intézet már
működik és habár első sorban a kriminalitás lehető leküzdése
a czél, de a beküldött nevek óriási nagy tömegénél fogva kiterjed hatása a szoros értelemben vett kriminalitás körén túl is.
Nem akarom részletezni azon mérhetlen befolyást, melyet
az ily intézet az állami és társadalmi élet minden viszonyaira
gyakorolni képes. Csak egyet emelek még ki.
A tanú vallomásának hitelét is megingathatja az ellen-
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fél, ha kimutatja, hogy el volt ítélve vétségért. A törvény
ugyan az aggályosságot nem terjeszti ki ennyire, de a szabadon mérlegelő bíróra igen sok esetben befolyással lesz, ha
megtudja, hogy ez az ember »ült.«
Azt hiszem, feltüntettem, hogy a csekély súlyú bűnügyi
vádak tekintetében az eddiginél nagyobb gondosságot érdemel
a bűnösségi kérdés és hogy teljességgel nem mentség a törvényhozóra és a bíróra az, hogy kétely esetében igen jelentéktelen a büntetés, mert a legkisebb büntetésnek is megvannak
csaknem ugyanoly súlyos következményei, mint a nagynak.
Szabad lesz ezek után a jogkövetkezményi kérdéshez egy
általános megjegyzést fűznöm.
Szükségesnek tartanám, hogy az igen csekély súlyú cselekményekre való tekintettel behozassák a nem kriminális büntetés intézménye.1) Ez nem polgári sanctio volna, milyen a
kártérítés, hanem olyféle intézkedés, melylyel az államhatalom
kifejezné rosszalását akár intés vagy dorgálás utján, akár pénzbeli összeg lefizetésére szorítással, akár házi fogsággal, akár
biztosíték megkövetelésével. Mindezt büntetőjogi következmények
nélkül. A büntetés analóg volna egyrészt az államfogházzal s
a valódi honestas elemére alapíttatnék, másrészt a fegyelmi
büntetéssel, mely számos állásra nézve ma is fennáll. Hogy
miként neveznek el a cselekmények ezen osztályát, áthágásnak,
vagy másnak, nem lényeges. De az ily megkülönböztetéssel
minden esetre vele járna azon előny, hogy az állam kiszabhatna
egy »atyai« rendbüntetést, mely kiválóan alkalmas arra, hogy
a megférhetlenséget fékezze.
Midőn legújabban a törvényhozás terén a feltételes Ítéletek intézménye annyira előtérbe lép, szintén azon eszme jut
hatályos kifejezésre, melyet itt jeleztem.
VII.
Nem tudok megválni e helytől anélkül, hogy utalnék azon
magyar törvényjavaslatra, mely már fél századdal ezelőtt határozott megkülönböztetést tett azon esetek közt, melyekben a
1)
Megvolt az ilyes ketté osztás a régi magyar jogban isr actio
criminalis,
actio
fiscalis,
—
delicta
publica,
delicta
privata,
—
delicta
criminalia, delicta civilia.
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bíró első sorban sújtani kénytelen, és azok közt, melyekben az
államnak az egyénhez való viszonya még nem vesztette el a
patriarchalis jelleget. Az 1843-iki magyar javaslat a bűncselekmények széles körében megengedi a bírói dorgálás alkalmazását.
Ebben is, valamint számos egyéb kérdésben, előfutárja
az európai kodifikátiónak.
Midőn Németországban még nyoma sem volt a mai büntetőjog szellemének; midőn a híres badeni javaslat is, (melyének a magyar 1843-iki javaslat állítólag utánzata), a halálbüntetést igen számos bűncselekményre kiszabta, a fegyházat
sötét zárkával, éheztetéssel és meglánczolással súlyosította, a
polgári jogokat pedig a fegyházra ítéltektől elvette: ugyanakkor a magyar javaslat mindezek mellőzésével fel tudta építeni
büntetési rendszerét s ezen felül megoldásába fogott azon legnehezebb büntetőjogi problémának, hogy mikép juttassa a bíróság a közönséges bűncselekményekben is érvényre az állam
büntető hatalmát a nélkül, hogy az egyént megbélyegezni kénytelen volna.
Büszkeséggel töltheti el az országot azon jelenség észlelete, hogy az utóbbi évtizedekben, a mint az európai államok
sorra kodifikálják büntetőjogukat, lassan-lassan közelednek azon
magaslathoz, melyen az 1843-iki magyar javaslat van, s hogy
Európa legújabb és elismerten legtökéletesebb büntetőtörvénykönyve, az olasz 1890-iki kódex, az 1843-iki magyar javaslattal csaknem minden kérdésben, az itt tárgyalt kérdésben is,
teljesen azonos megoldást fogadott el.1)
1)
Nem
sorolhatom
fel
e
két
kódex
valamennyi
megegyező
határozmányát, de néhányat idéznem kell — túlságosan bátornak látszó állításom
igazolására.
1. Az 1843-iki javaslat a hármas felosztást mellőzte. Az olasz Btk.
ugyanezt teszi.
2.
Az
1843-iki
javaslat
a
halálbüntetést
eltörölte.
(És
ez
akkoron
annál merészebb újítás volt, mert azon időben egyetlen egy állam törvényében
sem
volt
megszüntetve
e
büntetésnem,
és
a
mi
Magyarországot
illeti,
itt
a
halálbüntetést
még
mindig
poena
ordinariának
nevezték).
Az olasz Btk., hosszas vergődések után, szintén megszüntette.
3. A mi pedig a halálbüntetés pótszerét illeti, az 1843-iki javaslat
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Nem azt akarom ezzel állítani, mintha Európa különböző
államainak
kodifikatorai
a
magyar
javaslat
tanulmányozása
utján jutottak volna ezen eredményekre. A javaslat ugyan le
volt fordítva németre, de pár évtizeddel ezelőtt még oly kevés
kapcsolatunk volt a külföldi tudományos világgal, hogy azon
állítást nem merném koczkáztatni. Annál inkább figyelemre
méltó, hogy amely megoldásokra jutottak Deák, Eötvös, Szalay,

és
az
olasz
törvény
itt
is
lényegileg
ugyanazon
büntetésnemet
fogadják
el, ti. i. a magánelzárásra alapított életfogytig tartó fegyházat.
4.
Az
1843-iki
javaslat
a
büntetési
minimumokat
kiküszöbölte.
Az
olasz
törvény
is
olyan
fokozati
rendszert
állít
fel,
melynél
fogva
áthághatatlan minimum a törvényben hiányzik.
5. Az 1843-iki javaslat a vizsgálati fogságot teljesen beszámítja a
büntetésbe. Az olasz törvénykönyv szintén.
6. Az 1843-iki javaslat 80. §-a rendeli, hogy gyermekek, kik koruknak
tizenkettedik
évét
még
meg
nem
haladták,
a
büntetőtörvény
megmegszegéséért
közkereset
alá
vétetni
s
a
törvényszabta
büntetéssel
biintettetni
nem
fognak,
hanem
azok
szüleik
vagy
felügyelőik
által
lesznek
megfenyítendők;
de
az
illető
közhatóság
fel
fog
ügyelni
arra,
hogy
ily
esetben
a
megérdemlett
fenyítés
el
ne
maradjon.
Lényegileg
ugyanezt
mondja az olasz Btk. 53. §-a és hozzáteszi, hogy ha a szülők nem
ügyelnének
fel
azontúl
a
gyermekre,
s
ha
a
gyermek
ismét
elkövetne
valamit,
a
szülők
2000
líráig
terjedhető
pénzbüntetéssel
büntetendők.
(A magyar Btk. a 12 évet meg nem haladott gyermekek megfenyítésének
kérdéséről egy szóval sem emlékezik meg).
7.
Az
aberratio
ietus-ra
nézve
az
1843-iki
javaslat
kimondotta,
hogy
ha
a
cselekmény
véletlenül
vagy
tévedésből
más
személyt
vagy
tárgyat ért, és nem azt, a melyre a cselekvőnek czélzata irányozva volt,
szándékosnak
tekintetik
a
bekövetkezett
eredménV.
A
magyar
Btk.
nem
nyújt
e
kérdést
illetőleg
megoldást;
az
olasz
1890-iki
Btk.
pedig
ugyanazon tételt állítja fel, melyet az 1843-iki javaslatban találunk.
8. Az actio libera in causa kérdésében az 1843-iki javaslat klassikus
igazságot
fejez
ki,
midőn
mondja,
hogy:
ha
a
részegeskedés
már
egyébként
is
szokása
(a
tettesnek),
vagy
czélzatosan
és
egyenesen
azért
élt szeszes italokkal, hogy
magát a bűntettre még inkább felingerelje, a
részegség a beszámítást enyhíteni nem fogja. Az olasz Btk. 48. §-a pedig
csak
ugyanezt
ismétli,
midőn
kimondja,
hogy
az
enyhítést
kizárja
az,
ha
a
részegség
a
véghezvitel
könnyítésére
vagy
mentség
előkészítésére
idéztetett elő.
9.
A
halmazati
összbüntetés
megállapításánál
szintén
ugyanazon
elvet állítja fel mind a kettő.
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Pulszky a negyvenes években, ugyanazt hangoztatják legújabban a kriminalisták Európaszerte.
Ez mutatja, mily mélyen gondolkoztak a magyar nemzet
azon vezérférfiai nemcsak a politikai és közjogi, de a büntetőjogi kérdésekben is, és bizonyítja, mennyire beleláttak
ők az akkor éppen megújhodó kornak társadalmi szükségleteibe.
Zárom előadásomat azzal: vajha az 1843-iki javaslat
elvei Magyarország közszellemében minél több bódítást tennének.

A JEGYBANKOK

NEMESÉRCZ-POLITIKÁJA

FÖLDES BÉLA
lEV. TAG,

(Felolvastatott a MagV. Tud. Akadémia II. oszt. 1895. február 12-én tartott ülésén.)

BUDAPEST.
KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.
1895.

Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája

A JEGY BANKOK NEMESÉRCZ-POLITIKÁJA
Valuta- és bankügy oly szoros összefüggésben állanak a
tudomány több sarkalatos elméletével, hogy majdnem mindenütt
a velők kapcsolatos kérdések törvényhozási tárgyalása mély nyomokat hagyott tudományunk haladásában. Nálunk ennek kétszeresen igaznak kell bizonyulnia, minthogy naponként tapasztalhatjuk, hogy a gyakorlati irányú tudományok csak akkor
és annyiban részesülnek nagyobb figyelemben, a mennyiben
gyakorlati, továbbá nagyobb politikai, nemzeti kérdések megoldására szolgálatunkra lehetnek. Habár ez némi hátránynyal
jár. másfelől az az előnye is van. hogy tudományunk ez által
meg van óva attól, hogy merev könyvtudománynyá, terméketlen
dogmatisnmssá váljék. Ebből kiindulva, nem tartom fölösleges
munkának, ha ma a tekintetes Akadémia előtt oly kérdésnek
tárgyalását kísérlem meg, mely a valutaügy egyik fontos részét
képezi. Ismeretes, hogy az ország közgazdasági haladása és a
magyar állam pénzügyi integritása érdekében megindított valuta-szabályozás. habár lassan, de előre halad. A szükséges
arany-mennyiség jelentékeny része be van szerezve, a papirjegvek bevonása meg van kezdve. Mindamellett majdnem álta1
lános az az aggodalom, hogy a valutaszabályozás befejezésétől
még messze állunk. E félelem némileg a megállapított relácziő
daczára bekövetkezett ágiéval, főleg azonban azzal a nézetteiigg össze, hogy a beszerzett arany forgalomba bocsátása lehelteiből, mert annak jelentékeny része valószínűleg megtartható
nem lesz. Habár a két állam közötti érintkezés nehézsége és
a politikai helyzet folytonos változása, valamint a Lajthán túl
egy erős ellenáramlat is a megkezdett mívelet keresztülvitelét
lassítják, mégis kétségtelen, hogy a valutarendezés befejezésé-
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nek főakadálya az aranyforgalom féltett fentartásának nehézségeiben álland. Értekezésemben a nemesércz-forgalom fentartásának föltételeit, főleg pedig azon eszközöket akarom vizsgálni,
melyek, különösen a bankpolitika terén, a nemesércz védelmére
rendelkezésre állanak.
Egy igen érdekes jelensége az újabb közgazdasági életnek
az, hogy, midőn a nemzetgazdaságtan minden adeptusa szánakozó mosolylyal tekint a merkantilizmus azon tévedésére, mely
szerint a nemesérczpénzben látta a nemzetek legfőbb gazdagságát, mégis egy-két évtized óta elkeseredett harcz folyik ismét
a nemesérczekért és a közgazdasági politikának egyik fő törekvése, a nagy hitelintézeteknek egyik legfőbb feladata a nemesérczek kivitelének megnehezítése, azok behozatalának előmozdítása. Tulajdonkép új alakban lép föl egy régi szereplő s előkelő
helyet követel magának a közgazdasági politika színpadján.
Féltve őrzik a nagy központi bankok a nemesérczkészletet,
összerázkódnak, ha oly jelenségeket vesznek észre, melyek készleteiket megtámadhatják, majdnem egész hitelpolitikájukat ezen
egy szempontnak rendelik alája és esetleg a legfurfangosabb
furfanggal
iparkodnak
nemesérczalapjuk
erősítésére.
Pedig
a
társadalmi gazdaságtan egyik alaptörvénye az, hogy rendes
körülmények között a nemesérczek oly eloszlása következik be.
mely minden ország forgalmi viszonyainak megfelel, és hogy
attól való minden eltérés, úgy a pilis, mint a minus irányában,
oly viszonylagos árszintűt idéz elő. mely a nemesérczek helyes
eloszlását okvetlenül maga után vonja. Azonban a gyakorlati
élet itt is, mint sok más jelenségnél, arra figyelmeztet, hogy
ezek a törvények nem mindig érvényesülhetnek teljes mértékben. Akadályok gördülnek útjokba, melyek a viszonyok alakulását befolyásolják. A mit a közgazdaságtan e tekintetben tanít,
az egy tendenczia, mely azonban más erők által ellensúlyoztathatik. Nem bocsátkozhatom itt a kérdés részletes taglalásába.
Csak egyre akarom figyelmeztetni azokat, kik okoskodásaikban
mintegy a légmentes térre vonatkozólag állapítják meg tételeiket, de aztán mégis azt hiszik, hogy a dolgok a mindennapi
élet légkörében is ekként mennek végbe. Ugyanis nem szükséges tárgyunkra vonatkozólag másra gondolni, mint a nemesérczkereskedelemre,
az
arbitragera,
az
üzérkedésre
általában,
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melyek helytelen míveletek által ideiglenesen sok zavart idézhetnek elő és gyakorlati szempontból erről épenséggel nem
lehet megfeledkezni azon vigaszszal, hogy a végén azért mindig
úgy oszlanak el a nemesérczek, a mint azt minden ország
nemesérczsziikséglete magával hozza. Képzelhető tehát oly állapot, melyben valamely ország nemesérczforgalma bizonyos időre
az észszerű aránynak nem felel meg.
A
nemesérczforgalom
megítélésénél
továbbá
tekintetbe
veendő napjainkban az a körülmény is. hogy az a legtöbb
állam törvényhozása szerint szoros összefüggésbe került a bankjegyforgalommal. Az által, hogy a jegykibocsátó intézetek jegyeiket nemesérczczel fedezik, hogy továbbá fedezetlen jegyeket
bocsátanak ki, első sorban ez intézetek érdeke, hogy a nemesérczek megfelelő összegével rendelkezzenek.1) A jegybankok
ez által minden ország nemesérczkészletének nagy részét öszszegyűjtik és első sorban saját érdekékben őrzik. Másfelől
azonban azon kötelezettség folytán, hogy jegyeiket nemesérczczel beváltani tartoznak, olyanok által igénybe vétetnek, kik
külföldi tartozásokat nemesérczczel kívánnak kiegyenlíteni. A
jegybankok őrei a nemzet nemesérczkincsének, nemesércztartalékának, de egyúttal annak hivatott kiszolgáltatói. E helyzetnek
következménye az, hogy első sorban a jegybankok helyes eljárásától függ, vájjon a nemesércztartalék be- és kifelé megfelel-e
rendeltetésének és a kérdés, mi teendő a czélból. hogy a nemesércztartalék megfelelően funkczionáljon és hogy különösen
a külföld felé teljesítendő fizetések által túlnagv arányban meg
ne támadtassék. bankpolitikai kérdéssé válik, azaz a kérdés az,
az említett érdekek kielégítésére milyen legyen a jegybank,
illetőleg
jegybankok
nemesércz-politikája?
Csak
mellékesen
jegyzem meg, hogy e tekintetben csak azon államok tesznek
kivételt, melyekben a bankjegyek fedezete nem áll nemesérczből, mint például Éjszakamerikában. Ott is azonban a tapasz1)
Ezt
nem
eléggé
méltányolja
Hertzka,
midőn
azt
állítja,
hogy
a
jegybanknak
a
nemesérczforgalomhoz
semmi
köze
nincs:
a
diskont-fölemelés
pedig
oly
időben,
midőn
a
váltóárfolyam
kedvezőtlen,
tulajdonkép
az
ellenkezője
annak
mit
tenni
kellene.
Mindamellett
azonban,
tekintettel
a
fedezetlen
bankjegyek
forgalmára,
a
diskont-fölemelés
némi
jogosultságát elismeri. (Wechselkurs und Agio. 1894. 78. 1.)
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tálát azt mutatta, hogy a nemesérczforgalom szempontjából is
hiányos az ilyen rendszer, és onnét van egyfelől a kincstárnak
többször, úgy ép e napokban beállott zavara a nemesércz hiánya
miatt és ennek elhárítására oly bankrendszer behozatalát tervezik. mely az érezfedezet útján egyúttal az érczforgalom igényeit
is jobban engedi kielégíteni.
A modern gazdasági életben alig van lánczolat. mely oly
szoros összefüggést mutat, mint az. mely a fizetési mérleget, a
váltóárfolyamokat,
a
nemesérczforgalmat
összefoglalja,
mihez
még egy másik fűződik, melyben a jegyforgalom, a hitel és
'égre a nemzeti termelés szerepel. A legfontosabb érdekek
követelik, hogy a gazdasági élet e mozzanatai oly összefüggésben legyenek, mint azt a termelés és forgalom egészséges
alakulása követeli. Ezen alapszik a fontosság, uielylyel e tünemények pontos és folytonos észlelete bir. valamint azon körülményeké, melyek erre befolyást gyakorolhatnak és azon eszközöké. melyek szabálytalan alakulások esetére alkalmazásba
jöhetnek. A nemesércz-politika elveinek teljes kifejtése tulajdonkép követeli a nemesérczpénz-elmélet teljes átvizsgálását:
ide tartozik a nemesérezpénz értékét meghatározó elemek,
továbbá a disponible hoards. a pénz kölcsöndíjának kérdése
és a bankjegy elmélete; ez alkalommal azonban csak azon
kérdéssel akarunk foglalkozni, mely eszközök alkalmazhatók az
elmélet és gyakorlat jelenlegi álláspontjának megfelelően a nemesérczforgaloni szabályozására, különösen a jegybankok által,
minthogy e kérdés a jelenleg folyamatban levő valutaszabályozás
és bankreform szempontjából kiváló fontossággal bír. A nemesércz-politika egyes kérdései az ifjabb időben más oldalról is
behatóbb vizsgálódások tárgyává tétettek, említem csak Clare,
Palgrave, Montagu. Xtruck, Heiligenstadt, Supino. Lotz, Landesberger és Hertzka munkáit: 1) mindamellett a kérdés vitás
és különösen a magyar és osztrák közgazdaságra való tekintetből nem részesülhet eléggé beható és gondos figyelemben.
Ha azon intézkedések megállapítása forog szóban, melyek
segítségével a nemesérczforgalom kedvezőtlen alakulása eltá-

1)
Ezek
politikát ismertetik.

munkáikban

különösen

az

angol,

franczia

és

német

nemesércz-
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volítható, úgy természetes, hogy ez irányban siker csak úgy
érhető el, ha a nemesérczforgalom természetét ismerjük: a
szervek és azok működésének módját ismerni kell, mielőtt arról
lehet szó, hogy azokra öntudatos és czélhoz vezető befolyást
gyakoroljunk. Már pedig kétségtelen, hogy erről gyakran megfeledkeztek és ennek az lett a következménye, hogy számos ez
irányban ajánlatba hozott intézkedés csak a zavar és gyámoltalanság palástolására szolgáló kapkodás, mely többnyire nem
használ semmit, sőt nem ritkán egyenesen árt. Mindenekelőtt
tekintetbe veendő, hogy a nemesércz lefolyása gyakran az egyedüli eszköz, hogy az árszintű megváltoztatása által és a nemzetközi értékek egyenlete útján a nemzetközi fizetési mérleg
óhajtott
egyensúlya
helyreálljon.
Minden
ország
nemesérczkészletének egy része egyenesen azzal a rendeltetéssel bir, hogy
mint legáltalánosabban elfogadott és legforgalomképesebb árú
a nemzetközi mérlegek időközi különbségeinek kiegyenlítésére
fordíttassék. Azért igazat kell adni amaz amerikai írónak, ki
azt mondja: »Oly nemesércztartalék, melyhez soha sem szabad
nyúlni, annyi, mintha nem is volna tartalék. Azt ép úgy a
tenger fenekére lehetne elhelyezni.« Szem előtt kell továbbá
mindig tartani, hogy, ha a nemesérczforgalom sekélysége baj,
egy duzzadó, túláradozó sem kisebb baj. Természetes, hogy a
nemesérczforgalom irányának megítélésénél arra is kell tekinteni, mi az oka a nemesércz szivárgásának. Vegyünk csak
néhány példát. Vannak az év bizonyos időpontjai, a midőn
nemesérczforgalommal bíró országokban a nemesércz után nagyobb kereslet támad; így például egyáltalában az üzlet erőteljesebb fejlődése őszkor és télutóján, avagy a fürdőidény
alkalmából keresnek nagyobb mennyiségű készpénzt. De ilyenkor a nemesércz nagyobbára csak belföldi szükségletek kielégítésére vétetik igénybe. Azért tesznek az angolok, a mint
erről mindennap a lapokból meggyőződhetünk, különbséget internal és external drain között. Ilyen internal drain csak akkor
nyer jelentőségben, ha external drainnel összeesik, mi által ez
élesíttetik. Továbbá kétségtelen, hogy oly hullámzások, melyeknek okai ismeretesek, mint például Angliában az ősz felé
mutatkozó
nagyobb
aranykivitel
Amerikába,
kevesebb
bajt
okozhatnak általában, mivel az ismeretlenek vagy nagyon is
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erélyes,
vagy
ellenkezőleg
csak
gyenge
ellenintézkedésekhez
vezetnek. Különbséget kell tenni a nemesércz kiszivárgásánál
időleges és végleges kiszivárgás között. Sokszor a nemesércz
kifolyása csak ideiglenes, mely maga is nem sokára a nemesércz visszafolyását idézi elő. mely esetben tehát nyugodtan
lehet a folyamat lebonyolítását bevárni. Különbség van továbbá
egyoldalú és kétoldalú forgalom között. A forgalom a legtöbb
ország között kétoldalú, kölcsönös: ha az egyik ország a másikból nemesérczet kivon, nem sokára maga fog abba a helyzetbe
jönni, hogy viszont nemesérczeket küld. Láthatni, hogy ily
esetben sem kell a nemesércz kiszivárgásától tartani. Némi
sajátszerűséget okoz gyakran a kíilforgalom különböző üteme
is. Így vannak országok, például mezőgazdasági államok, melyeknek követelései a külföld irányában majdnem egészen a
termés értékesítése idejével függnek össze, míg a külföld iránt
teljesítendő fizetések az egész évre oszolnak el: itt csak egyenlőtlenség van a nemesércz be- és kifolyása között, de veszélyt
ez állapot sem okozhat. Nevezetes körülmény az is. vájjon az
illető országban a nemesércz nagy bőségben vagy gyéren van.
A
nemesércz-küldemények
gyakran
rendkívüli
körülményeknek
tulajdonítandók. avagy oly nagy mértékben történnek, hogy
azokat ellensúlyozni egyáltalában lehetetlen; ilyenek például a
háborúk esetére teljesítendő fizetések, gyarmatokban levő katonák ellátása, rósz termések stb. A nemesérczforgalom végre
szórványosan vagy állandóan vezet nemesércz-kiildeményekhez;
a bankpolitikával összefüggő és a nemesércztartalék védelmére
irányuló intézkedések mindig csak a szórványosan előforduló
kiszivárgás ellen intézhetők; az állandó nemesércz-kivitel csak
árúk, értékpapírok stb. küldése által szünhetik meg. Látjuk tehát
ebből, hogy a nemesércz kiszivárgásának jellege igen különböző
és ebből szükségkép következik, hogy az annak megakadályozására alkalmazandó eszközök nem állapíthatók meg sablonszerűlég, hanem csak az egyes esetek pontos tanulmányozása által,
ha egyáltalában az ily beavatkozás szükségessé válik, mi a
mondottak szerint csak bizonyos esetekre vonatkozólag áll.1)
1)
Gouin: Je ne me
caisse. (franczia enquête. 11. 10. lap.)

suis

jamais

inquiété

de

l’abaissement

de

l’en-
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Az összes eszközök közül, melyek egy ország nemesérczkészletének. különösen pedig;t bankoknál elhelyezett nemesércztartalékok
védelmére
javaslatba
hozattak,
a
kamatlábpolitika,
jobban mondva a pénz kölcsöndíjának emelése a legelterjedtebb. a legkedveltebb és a legmegbízhatóbbnak elismert, mi
már abból az egyszerű okoskodásból folyik, liogv a nagyobb
keresletnek örvendő árú ára emelkedik. Azonban mindjárt e
helyen szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy különösen Angliában általánosan elterjedt nézet, hogy ez a legjobb, sokak
szerint az egyedüli eszköz a nemesérczszivárgás megszüntetésére. mely fölfogás azonban kétségtelenül Angliának sajátszerű
bankrendszerével függ össze, a mennyiben a bank szabad mozgása szűk keretek közé van szorítva; Angliában a bankügy
szabályozása oly időben történt, midőn a bank nem nagy népszerűségnek örvendett és még oly emberek is. mint Cobden.
igen szigorú módon kívánták a jegykibocsátást szabályozni.
Különben az e téren képviselt véleményeket következő csoportokba foglalhatjuk:
1. vannak, kik a diskonto-politikától mindent várnak és
azt egyedüli alkalmas eszköznek tekintik:
2. vannak, kik legtöbbet a diskonto-politikától várnak, a
mellett azonban más eszközökbe is bíznak;
3. vannak, kik a diskonto-politikától keveset, más eszközöktől többet várnak;
4. vannak, kik a diskonto-politikát veszedelmesnek tartják;
5. vannak, kik egyáltalában semmiféle megfelelő eszközt
nem ismernek.
A kérdés legalaposabb tanulmányozásával az 1857-diki
angol és még inkább az 1865-iki franczia bankenquéte foglalkozott, az utóbbi alkalmával nemcsak belföldieket, hanem jóformán
a világ minden szaktekintélyét kérték föl nyilatkozatra. Ezek
közül a túlnyomó többség a diskonto-politikát tekintő legfőbb,
sőt némelyek egyedüli eszköznek, mint Bagehot. Newmarch.
John Stuart Mill, HankeV. Bonnet, Auditfret. Hyp. PassV.
Léon SaV. Juglar, Mécs, Rochussen, Périn, Schüttle. Stein, HelBerich, Laveleye stb., továbbá a bankárok: Emiid. Rothschild.
Bisclmffsheim.
Königswarter,
Wertheimstein,
Wodianer.
Scliöller. Számosán azonban a diskonto-politika ellen a legheveseb-
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ben kikeltek: némelyek, mint Rouland, Patterson, Isaac Pereire, Wolowski, inkább a forgalom önszabályozó erejére utaltak,
míg végűi Horn, Hock stb. az eszközöket az okokhoz képest
változtatni óhajtották.
Az alkalmazásban levő vagy javaslatba hozott eszközök
között kétségtelenül a diskonto fölemelése az, melyet legalkalmasabbnak
tartanak
a
nemesércz-kiszivárgás
megakadályozására. Nézzük mármost mindenekelőtt, miben áll a diskonto
fölemelésének a hatása? A bankkamatláb fölemelése a pénz
kölcsöndíjának
megdrágításával
jár.
mindenekelőtt
a
kereslet
megszorításához, vezet s általában figyelmeztet a forgalom szűkeid) állapotára, Vezet továbbá a kínálat emelésére, a mennyiben a magas kamatláb fejében több pénz bocsáttatik a forgalom rendelkezésére. A külföldi hitelezők a kezeik között levő
váltókat a magasabb kamatláb fejében tovább tartják meg.
mivel a magasabb leszámítolási díj javukra szolgál, és így nem
kerülnek a külföldön levő tartozások érvényesülésre, sőt a rendelkezésre levő pénz oda bocsáttatik, hol az jobban értékesíthető; szóval a magasabb kamatláb impulzusárrá, hogy a pénz
onnét, a hol olcsóbb, oda jusson, a hol drágább. A kamatlábat
emelő ország tehát mintegy invitálja a külföldet, hogy fölöslegeit rendelkezésre bocsássa. Ezt előmozdítja a kamatláb fölemelésének hatása az árakra. A pénz értékének emelése nyomja
az árakat; ennek következtében az illető ország értékpapírjai
kedvező befektetési alkalmat nyújtván nagyobb mennyiségben
külföldre vitetnek, mi által a belföld követeléseket szerez. De
ugyanaz történik más árúkkal; azoknak árai nyomatnak, minek következtében a külföldnek előnyös lesz mint vevő föllépni,
ellenben a belföld a külföld magasabb árszintája mellett kénytelen vásárlásait megszorítani; ez is a belföldi tartozások csökkentésére, követeléseinek emelésére hat, mi a kedvezőbb váltóárfolyamban jut kifejezésre, a melynek végeredménye a pénz
kiszivárgásának lassítása, a pénz beszivárgásának előmozdítása.
A kamatláb fölemelésének ezen hatását még erősíti az üzérkedés magaviseleté. Az értékpapírok árának lenyomása vezet
az üzérkedés megszorításához, a függő üzletek gyorsabban bonyolíttatnak le, mivel a nyomott árak és a magas kamatláb
mellett az üzérkedés nem jövedelmező, az üzérkedés tehát rea-
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lizál és gyengébb hiteligényekkel lép föl. Hogy azonban a
kamatláb-politikának
ezen
hatása
bekövetkezzék,
ehhez
több
föltétel szükséges. Szükséges, hogy a belföld és külföld között
a kamatláb magasságában különbség legyen, mihelyt tehát más
államban is az ércztartalék védelmére ugyanazon eszközhöz
nyúlnak, a kamatláb-politikával nem lehet czélt érni. Szükséges
továbbá, hogy a kamatláb emelése jelentékeny legyen.1) mert
csekély különbségek nem nyújtanak elég ösztönt a külföldi
tőkék fölajánlására. Szükséges végül, hogy a bank kamatlábfölemelését a piaczon kövessék és a piaczi kamatláb is emelkedjék. mivel különben hatás nélkül marad. A kamatlábemelésnek hatása ezért fordított viszonyban áll a piaez rendelkezésére levő tőkékhez, melyeknek magassága az angol bank
úgynevezett »other deposits« rovatában jut kifejezésre. Es ebből
látjuk mindjárt a kamatlábemelés első nehézségeit. A nemesércz-tartalékok érzékenysége a különböző államok bankjainak
bizonyos egyetemlegességét szülte, úgy hogy a kamatemelésre
az egyik országban, kamatemeléssel felelnek a többi országokban. Az is kétségtelenül nagyon aggályos, hogy ugrásszerű
nagy emelések szükségesek, mi természetesen sokfélekép hátrányosan hat vissza a termelésre és hitelre. Területileg is
természetesen korlátolt a kamatemelés hatása, mert csak oly
országokkal szemben lehet sikere, melyek aranynyal rendelkeznek és pedig oly mennyiségben, hogy nagyobb-kisebb kiszivárgást nyugodtan nézhessenek.2) Hogy ezek daczára Angliában
a nemesércz-védelem ezen eszközéhez ragaszkodnak, az különböző sajátos, csak ott föllelhető körülményekben találja indokolását, melyek legalább némi biztosítékot nyújtanak, hogy a
hozott áldozatok árán a kívánt czél legalább eléretik, vagy
annak elérése remélhető. Anglia a nemesérczpiacz központja: a
termelt nemesércz legnagyobb része, az ottani nemesércz-kereskedelem régisége és szervezése következtében, Anglián keresztül
jut más országokba: Anglia tökéletesen ismeri a nemesércz-

1) Angliában 8— 10°/o-ig!

.

2)
Clare, Money Market 107
1.:
tlie rise or fall of which is attended
gold movement.

only those rates affect the market,
bv the possibility of an eventual
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piacz mindenhai alakulását; Angliának tehát csak némi kedvezményt kell nyújtani, hogy a nemesércz ott maradjon. Azonkívül
Anglia az egész világ bankára. Az egész világon vannak angol
papírok, váltók: Anglia az egész világgal kereskedelmi összeköttetésben áll és ezért a világkereskedelemből származó fizetések eszközlésének legnagyobb részét teljesíti. Papírjai, váltói,
a londoni bankárok világkereskedelmi állása, nagy híre és soliditása mellett, szívesen használtatnak befektetésre, mihelyt az
a kamatláb folytán előnyössé válik; ezt pedig a kamatláb fölemelése eredményezi. Azonkívül Anglia az által, hogy a bankot
kötelezte bizonyos meghatározott áron nemesérczeket vásárolni
és eladni, jelentőségét mint a nemesércz-kereskedelem központját
még emelte, mert az egész világon és különösen a nemesérczek
termelési helyein tudják, milyen áron lehet Londonban nemesérczeket eladni. Előmozdítja azt még azon körülmény, hogy
Angliában a pénzverés ingyenes, és habár a kamatveszteség
következtében mintegy 1/60/0-nyi költség mutatkozik, ez a többi
államok magasabb verdei díja mellett még mindig kedvezménV. Megkönnyíti még a nemesérczekkel való kereskedést a
pénzverés közvetítése a bank által, úgy hogy a pénzverde jóformán csak a bank egy külön osztályává válik. Előnyére válik
végűi az angol pénzpiacz egy sajátszerűsége, mely abban áll,
hogy a kamatláb fölemelésével járó félelem következtében az
angol bank betétjei emelkednek és így a pénzpiacz rendelkezésére álló fizetési eszközök központosíttatván, azoknak helyesebb
fölhasználása előmozdíttatik, holott más országokban ilyen rémületek, pánikok alkalmával a betétek csökkennek. Még válságok
idejében is, midőn a banknak számos igénynek kell megfelelni,
rendesen az történik, hogy az engedélyezett hiteleket, mint
betéteket, a banknál hagyják, úgy hogy fizetési eszközei tulajdonkép csak csekély mértékben támadtatnak meg.
Habár ezen körülmények által a diskonto-fölemelés hutása
jobban biztosíttatik, még sem szabad elfelejteni, hogy a vele
kapcsolatos áldozatok elég jelentékenyek. A kamatláb minden
váratlan változtatása nyugtalanságot idéz elő, zavarja a kereskedelem, az ipar, általában a termelés számításait, megnehezíti
a hitelt; nem kevésbbé súlyosan érezteti magát az árakra
gyakorolt hatás, mely a fölemelés esetében az árak, az érték
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papirok árfolyamának csökkenésében jut kifejezésre.1) Azonban
ez ellen különösen a következőkre hivatkoznak. A diskontopolitika erélyes alkalmazása által Anglia abban a helyzetben
van, hogy óriási nagy kereskedelmét és forgalmát aránylag sokkal kevesebb készpénzzel végezi és ennek következtében sokkal
kevesebb tőkét köt le a forgalmi eszközök czéljaira, mi tehát
jelentékeny megtakarítással jár. Ez pedig csak úgy érhető el,
hogy Anglia a diskonto-politikával az összes országok fizetési
eszközeit tudja megszerezni, mi más országoknak nem sikerül: viszont ép az, hogy Anglia maga kevés nemesérezet vesz
igénybe és azt könnyen mások rendelkezésére bocsátja, biztosítja Anglia számára, hogy a nemesérczpiacz központja marad.
A diskonto-politika által okozott bajok tekintetében továbbá
arra hivatkoznak, hogy az angol üzleti világ azokat már megszokta és szivesen elviseli, tudván azt, hogy a nélkül a dolgok
még kedvezőtlenebb alakulásával kellene megbarátkozni. Azt
mondják, hogy ép a gyakori változtatásai a kamatlábnak, így
például 1864—1873-ig 115-ször történt, magukban tartalmazzák az ellenmérget. Azonban ezzel szemben mégis meg kell
egyezni, hogy Angliában is a kamatláb jelentékeny emelése
nagy nyugtalanságot szokott előidézni, és van akárhány neves
angol író, így Dun, ki az egész kamatláb-politikát elhibázottnak tartja.
Bizonyos az az egy, hogy az angol diskonto-politika leginkább következménye az 1844-iki Peel-aktának. mely, bármily
hibái legyenek, abból a komoly törekvésből indul ki. hogy a
túlságos jegykibocsátásból származó veszélyeket elhárítsa. Az
akkori államférfiak, első sorban Peel, igen kevés bizalommal
viseltettek a. bank vezetősége iránt, mely a bankjegyügy terén
nagy tudatlanságot árult el, ügy hogy vaskorláttal kívánták a
jegykibocsátást körülvenni. Ezért nyúl az angol bank sokkal
gyakrabban a diskontóban rejlő eszközhöz mint más kontinentális bankok, melyek a jegy kibocsátás tekintetében nagyobb
szabadságot élveznek, de ugyanez okból csökkent az angol bank
jelentősége a hitelnyújtás szempontjából és fejlődtek más fizetési
1)
Lásd erről
don, 1856.) 71. s köv. 1.
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eljárások, melyek lehetővé tették, hogy a forgalom a jegykibocsátás szűk korlátjai alól kiszabadult.
Meg kell még jegyeznem, hogy Angliában is sajnosán
tapasztalták, hogy a diskonto-politika varázsereje néha nem érvényesül. A diskonto-politika nem képes a váltóárfolyamokban
mindig a szükséges korrektúrát előidézni. Így például természetesen elmarad a diskonto-politika hatása, ha a kamatemelés a külföldön bizalmatlanságot az angol pénzpiacz egészsége és félelmet egy közelgő válság végett előidéz; ily körülmények között a külföld nem fogja fölöslegeit rendelkezésre
bocsátani.1) Ilyenkor itt is más eszközök jutnak alkalmazásra.
A bank elad értékpapírokat2) vagy azok alapján kölcsönöket
vesz föl,3) vagy vásárol nemesérczeket, gyakran a törvényben
megállapított 77 sh. 9 p.-nyi áron fölül. Ezen intézkedések különösen akkor alkalmaztatnak, midőn a kamatláb oly magasságig
emelkedett, melyet nem igen szeretnek túllépni. Azt a javaslatot
is tették, hogy a bank fogadjon el kamatozó betéteket és ez
által forgalmi eszközeit szaporítsa. De a bank e tekintetben
hagyományos eljárásától nem tér el. Gyakran a bank az által
is nehezíti a nemesérczek kivitelét, hogy a nemesérczeket nem
a bankáron, hanem az úgynevezett mint price-on, verdei áron
adja. A bank ugyanis törvény alapján köteles jegyeit aranyért,
azaz sovereignért beváltani, de nem köteles aranyrndakat ideadni. Minthogy pedig ez a kivitelre alkalmasabb, a kereslet
magasabb árt is ád. de ez is csak 77 sh. 11 p.-ig emelkedhetik,
mivel különben a sovereign volna egy olcsóbb fizetési eszköz
és kivitetnék, mi a banknak ugyan nem több költséget, de több
alkalmatlanságot okozna. A sovereignek elvonása ellen a bank
az által is védelmezi magát, hogy a kivitelre már használt, de
fizetéseknél még érvényes sovereigneket ád. melyek a külföldön

1)
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Struck,
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englische
Geldmarkt.
(Schmoller.
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X.
évf. 407. 1.)
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következményekkel
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enquête II. 510. 1.)
3)
Struck.
Der
internationale
Geldmarkt.
1885.
Schmoller,
Jahrbuch
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való fizetés költségeit emelik. Legnagyobb fontossággal bírt
azonban a nemesércz-tartalék érdekében a Peel-akta azon intézkedése, mely szerint az angol bank a törvényben megállapított
bizonyos határozott áron tartozik aranyat vásárolni, sőt némelyek 1) szerint ezen intézkedés nélkül a diskonto-politika magában véve nem is vezetne czélhoz. Ez által ugyanis Anglia a
nemesérczpiacz irányadó helyévé vált és különösen nagyobb
aranytermelés idejében az arany legnagyobb része ide vette útját.
Mindezekből látszik, hogy Angliában a bank föladatai
közé tartozik a nemesércztartalék védelme úgy saját, mint
általános közgazdasági érdekben, bár vannak olyanok is. kik
a banknak ebbeli feladatát tisztán csak arra szorítják, hogy
a saját fizetési képességét fentartsa. Így Hankey, ki maga az
angol bank kormányzója volt. kereken tagadja, hogy a bank
föladata volna
nemesérczeket vásárolni, sőt egyenesen azt
mondja, hogy a nemesércz-kereskedelem buzdítása ellenkezik
a bank föladatával.2)
Az angol védelmi rendszertől különbözik a franczia, bár
természetes, hogy a franczia bank, ép úgy mint általában a
nagy jegybankok, akárhányszor kénytelen az angol bank példáját követni. De Francziaországban mindig nagy ellenszenv
uralkodott a kamatláb gyakori és váratlan változásai ellen;
káros hatását az egész termelésre, iparra és kereskedelemre
általánosan hangoztatják. Gyakran még azon ellenmondást is
kiemelték, hogy a bank a kamatláb fölemelésével egyfelől elismeri, hogy fizetési képessége veszélyeztetve van, másfelől ép
most csekélyebb értékű szolgálatait drágábban fizetteti meg.
Attól is tartanak, hogy a bank, egoistikus érdekek által vezérelve, nyereségének gyarapítására nyúlhatna a kamatláb fölemeléséhez. A diskonto fölemelése helyett különböző javaslatok
merültek föl a leszámítolás korlátolására. Így ajánlották a
lejárat megrövidítését és e rendszabályt a franczia bank többször alkalmazta is.3) E rendszabálynak csakugyan helyes alapja
van. Ha a hitel megszólni, kétségtelenül kívánatos, hogy első

1) Lutz, Geschichte u. Kritik sth. 345. 1.
2) Principles ot' hanking. (London, 1887.)
3) 1818., 1864-ben; Courtois, Histoire de la Banque de France 217. 1.
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sorban azok a szükségletek elégíthessenek ki. melyek legsürgősebbek, melyek közvetlenül, rövid idő alatt kielégítendők; a
későbbi szükségletek várhatnak annál is inkább, mert a helyes
eszközök alkalmazása mellett a feszültség csökkenni fog. Azonban itt mégis tekintetbe jön az, hogy a bank ez eljárását
könnyen lehet meghiúsítani, kijátszani, a mennyiben rövid lejáratú papírok hozatnak leszámítolásra és a lejárat előtt prolongálhatnak. Még nehezebben vihetők keresztül egyéb, szintén
javaslatba hozott rendszabályok és határozatok, melyek például
azt kívánják, hogy a hosszabb időre igénybe vett hitelek után
magasabb kamat fizettessék mint a rövid lejáratúak után:
szintén nehézségekbe ütközik a naponként leszámítolásra szánt
összeg, vagy a hitelkérőknek engedélyezett összegek leszállítása.1)
így látszik egyáltalában, hogy ipar és kereskedelem inkább
kibékül magasabb kamatlábbal, ha csak különben tudja, hogy
igényei, úgy mint azelőtt, simán kielégíthetnek, habár drágábban. mintsem hogy mindig rettegjen attól, vájjon hitelszükséglete
egyáltalában kielégíttetik-e. És innét van. hogy a leszámítolás
egyéb megszorításai könnyen nagyobb bajokat, bukásokat, válságokat idézhetnek elő. mint a kamatláb fölemelése. Mégis az
az egy kétségtelen, hogy a leszámítolás óvatos és szigorú kezelése igen hasznos eszköz, a mint hogy egyáltalában az itt tárgyalt ügyben nem annyira merev elvek és szabályok, mint
tapintatos eljárás czélhoz vezet. Ez okból nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogy a helyes nemesércz-politika első föltétele
egv jó váltótárcza. Oly bank, mely rendelkezésére levő eszközeinek legnagyobb részét rövid lejáratú, biztos kereskedelmi
értékekbe fekteti, mindig jobban fog operálni mint olyan intézet, mely bosszú lejáratú hiteleket engedélyez, olyanokat, melyeket akárhányszor állandóknak kell tekinteni, mivel mindig
prolongáczió kéretik; hasonlókép hátrányos a bank eszközeinek
más, hosszadalmas vállalatokba való befektetése. Ezeket a
hibákat újabban az olasz bankok követték el. Az említett
rendszabályoknál helyesebbnek látszik a kamatláb fölemelése
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azért is, mert ez által az a veszély háríttatik el, hogy a pénzválság vagy pedig pénzszűke hitelválsággá fejlődjék. Kedvező
eredmény várható továbbá oly eljárástól, mely azokat a kölcsönöket lehetőleg visszautasítja, melyek valószínűleg nemesérczkivitelt vonnak maguk után, mint pl. a nemesércz-kereskedők
és arbitrageurök hitelei.1) Rendesen csak néhány czég az, mely
ez üzletekkel foglalkozik, a bank előtt ismeretesek is, és így
nem nehéz azokat elutasítani. Ha a nemesércz-üzérkedés és
arbitrage tudja, hogy a bank a nemesércz-tartalék gyengítését
czólzó kölcsönöket ilyen nehéz időkben visszautasítja, — hiszen a
váltóbírálatban diskretionär hatalommal rendelkezik, — akkor
a nemesércz-tartalék ezek ellen védve lesz. Esetleg az illetőknek értésére adható, mint azt a német birodalmi bank tette is.
hogy eljárásuk a közérdeket sérti és rósz benyomást tesz; a
hatás rendesen nem fog elmaradni. Oly üzérkedés is elutasítandó, illetőleg támogatásban ne részesüljön, melynek törekvése
az árak csökkenését akadályozni, mert, a mint láttuk, ép az
árak csökkenése az eszköz, hogy a forgalmi eszközök mennyisége a szükséglettel egyensúlyba helyeztessék. Az üzérkedés
ellen itt javasolt eljárás annál jogosultabb, mivel az különben
is sok veszélyt idézhet föl. A nemesércz-űzérkedésnek például
csak bankjegyeket kell a bank által beváltatni, és ez nem
sokára a bankot arra kényszerítheti, hogy a tőle elvont nemesérczet magasabb áron az üzérektől visszavásárolja. Az üzérkedés arra is irányulhat, hogy a bank kénytelen legyen a
diskontot fölemelni, mi a leszámítolással foglalkozó bankok és
bankárok nyereségét emeli. Ha a bank tehát nagyobb szigorral
jár el azon hitelkövetelésekkel szemben, melyek nemesérczkivitelt eredményezhetnek, úgy másfelől kedvezőbb bánásmódban részesítheti azokat, melyek nem bankjegyekben elégíttetnek
ki és így nem okozhatják a nemesércz-tartalék csökkenését,
például hitelnyújtások folyó számla alapján.
Azonban
mindezen
eszközöknél
alkalmasabbnak
hirdetik
némely oldalról a franczia bank azon eljárását, mely szerint
1)
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túlságos nagy nemesérczkivonás esetére díjat (Prámie) szed az
illetőktől. Elvileg nehéz volna ezen eljárást helyteleníteni, mert
végre is minden a nemesércz-tartalék védelmére használt eszköz
közvetetlenűl vagy közvetve a nemesércz megdrágításához vezet
mit a díj egész nyíltan kifejezésre hoz.
Legfőbb előnyét a díjeljárásnak abban találják védői
hogy a nemesércz-kiszivárgás Itatását a legszűkebb körre szorítja, főleg pedig a belföldi forgalmat és hitelszükségletet épen
nem érinti, mi a kamatláb fölemelésénél el nem kerülhető.
Azonban ez egyúttal az eljárás gyengéjét is elárulja, mert a
mint láttuk, ép az szükséges gyakran, hogy a belforgalomra
az árak alakulására hasson, mert csak így állítható vissza az
egyensúlV. Hogy Francziaország a díjeljárással czélhoz tud jutni
és nem szorul a kamatcsavar erőszakosabb eszközére, azt főleg,
annak kell tulajdonítani, hogy nemesérczekben igen gazdag és
így nagyon könnyű a bank igénybevétele nélkül is a szabad
forgalomból
nagymennyiségű
nemesérczeket
összegyűjteni,
a
mire igen érdekes példák is vannak. Különben a franczia bank
díj eljárásának politikai indoka is van, mint azt Clare mondja:l)
A bank pinczéiben fekvő nemesérczkincs nemzeti hadi kincsnek tekintetik, melynek tisztán kereskedelmi szempont szerinti t
kezelését a hazafiasság hiányának bélyegeznék.
Azonban a díjeljárás is sok kifogás alá esik. Mindenekelőtt a díjeljárás inkább csak kettős valutával vagy sánta
valutával bíró országokban alkalmazható1) jogsérelem nélkül,
a mennyiben a bank a jegyet ép úgy ezüsttel mint aranynyal
beválthatja és annak, ki ép csak aranyat hajlandó elfogadni, egy
kis díjat fölszámíthat. A díjeljárás továbbá azzal a veszélylyel
is járhat, hogy az agiót meghonosítja. Mindamellett hibás a
díjeljárást teljesen elvetni. Bizonyos esetekben a díj alkalmazása
által minden esetre gyorsabban lehet czélt érni, mint a lassabban működő kamatfölemeléssel. Megjegyzendő még az, hogy
ott, hol a bankok nem kezelik a nemesércz-tartalékot, a hitel
1) Money
2)

Market. 111. 1.
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útján és így kamatlábemeléssel úgy sem lehet azt védeni;
ilyen az eset Éjszak-Amerikában: ott is mint mechanikai eszköz leginkább a díjeljárás alkalmazta tik. mint az csak a múlt
hetekben történt.
Minthogy a franczia bank jegyeinek kibocsátásában nincs
annyira korlátolva mint az angol, gyakran a diskonto ellenszenves fölemelése helyett az által is segített, hogy a jegyek
mennyiségét szaporította.
Sorban vizsgáltuk azon nevezetesebb eljárásokat, melyek
a nemeséire védelme körül leginkább alkalmaztatnak vagy
javasoltatnak.
Az angol bank, a mint láttuk, czélt ér, ép ngv mint a
franczia bank, mely utóbbi e tekintetben is mintául szolgálhat.
Eljárásának
sikerességét
mutatja
már azon
egy
körülmény
hogy a hadisarcz megfizetése után a nemesérezkészlet mintegy
300 millió forinttal csökkent, de 1874-ben már ismét kétszeresére emelkedett.1)
Azonban van még egy egész sora a különböző intézkedéseknek, melyek részint tényleg alkalmazásban állanak, részint
javaslatba hozattak. Csak rövid fölemlítésre szorítkozunk. Ilyen
intézkedések a következők: a) kölcsönök nemesérczre; ezek
azonban azzal a hátránynyal járnak, hogy az üzérkedésnek
szolgálnak, a mennyiben a kölcsönvevők bankjegyeket bemutatnak. mire a nemesérczek ára emelkedik s a bank kénytelen
a fémet drágábban venni; h) nemesérczek és idegen érmék
esetleg kedvezőbb tarifa alapján való vásárlása; c ) idegen váltók beszerzése2) és erős tárcza idegen váltókból, újabban különösen Heiligenstadt által nagyon ajánlva;3) azonban ennek
hátránya is van, a mennyiben ez a bankot üzérkedésbe és oly
manipulácziókba sodorja, melyektől távol kell maradni; azonkivül az idegen váltóknak nagyobb mennyiségben való összegyűjtése mintegy hadi készenlétet jelentene a külföldi jegybankokkal szemben, melyek jól tudják, hogy e váltók érvénye1) Seyd, Die wahren Grundsätze. 94. 1.
2)
A német birodalmi bank birtokában volt 1893. végen 507 küb
földi váltó 2.2 millió márka értékben.
3)
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sítése saját ércztartalékukat gyengítené. A valutaspekulácziótól
való irtózás Angliában tényleg abban jut kifejezésre, hogy a
bank ily idegen váltókat nem gyűjt;1) d) kisebb összegekre
szóló bankjegyek kibocsátása, hogy az érczpénz a forgalomból
a tartalékba kergettessék, mit Angliában különösen Goschen
hozott javaslatba;2) e ) a banktőkének oda fordítása a bankűzletre és a beváltás biztosítása, különösen pedig tartózkodás
állami kölcsönöktől; f ) a bankűzletnek lehetőleg a leszámítolásra való szorítása; g) kölcsönös kisegítése az európai nagy
jegybankoknak, mint az több esetben meg is történt; h) tőkeszaporítás; i ) kétféle jegyeknek kibocsátása, t. i. olyan jegyeknek, melyek lát után és olyanoknak, melyek csak lejárat után
beváltandók; h) kiviteli vám, mit a franczia enquête alkalmával
Patterson javasolt; l ) behatás az aranypontra és a tényleges
paritások módosítása.3) Gyakran javaslatba hozták a bankűzletnek a jegykibocsátástól való elválasztását is, mit az angol
Peel-akta keresztül is vitt. Látjuk az említettekből, hogy a
avaslatba hozott eszközök sokkal számosabbak, mint a melyek
tényleg alkalmazásban állanak, a mennyiben az itt említettek
közül jóformán csak a nemesérczvásárlás bir nagyobb gyakorlati jelentőséggel. Látjuk azt is, hogy az alkalmazható eszközök
épenséggel nem zárják ki egymást, sőt egymás mellett vagy
fölváltva alkalmazhatók, néha egyenesen együttes alkalmazást
követelnek. Így, hogy csak egyet említsek, rendszerint a nemesérczvásárlás kamatlábemelés nélkül nem fog czélhoz vezetni,
mivel azok, kik a bank aranyára áhítoznak, azt tőle elvennék.
Csak ha a hitel megnehezíttetik, biztosíthatja a bank nemesérczvásárlás által helyzetét, különben ez annyit jelent — a híres
Tooke szavait használva, — mint szitában vizet meríteni.
Alkalmazzuk már most a mondottakat a saját jegybankügyünkre. Láttuk, mik azon körülmények, melyek Angliában
valószínűséget nyújtanak arra, hogy a kamatlábemelés a legbiztosabb
eszköze
a
nemesércz-politikáuak.
Magyarországnak
és Ausztriának egészen eltérő viszonyai mellett csak arra szá1)
Heiligenstadt,
bücher IH. F. V. B. 217. 1.)
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míthatni, liogy a kamatlábemelés a negatív eredményt fogja
nyújtani, azaz a bank igénybevétele csökken, de nem nyújt
biztosítékot arra, hogy a külföld fölöslegeit átengedné, mint a
hogy az Angliában az eset. Nálunk amúgy is magas a kamatláb, magasabb mint a nyugaton, és így elég ösztön volna a
fölöslegek áthelyezésére. A két állam hitelének, bankszervezetének és banküzletének soliditása nem annyira ismert és elismert,
hogy ez eredményt előidézhesse.
Igen helyes megjegyzése az James Rothschildnak a franczia bankenquéte alkalmával, hogy az angol bank diskontopolitikája már azért is hatályos, mivel, ha az angol bank valami
intézkedést tesz, az egész világ figyelmét magára vonja. Újabban
Lotz is mondja, hogy napjainkban kevésbbé a bank által a
diskonto-fölemelés útján okozott nyomás, mint amaz erkölcsi
hatás jön tekintetbe, melyet ily eljárás, mint egy várható
pénzszükség tünete, szélesebb körökre gyakorol. (Geschichte u.
Kritik, 344. 1.)
Váltóink a külföldön nem oly kedvelt papírok, a nagy
világforgalomban Európán kiviil alig ismertek és így nálunk
is még hosszú idő kell, mint kellett Németországnak, míg a
magyar vagy osztrák váltó oly nemzetközi fizetési eszközt fog
képezni, mint az angol. A nemesérczet termelő országokkal
való összeköttetésünk gyenge, azért a bank esetleges kötelezése
bizonyos áron aranyat venni, egyelőre szintén gyengébb eredménynyel fog járni. Hozzájárul, hogy törvényünk a verdedíjat
magasabbra teszi mint más államok; Angliában a pénzveréssel
járó költség körülbelül 1/6%, Francziaországban 1/40/0, Németországban 0.2%, nálunk 0.3—0.5%. Pedig itt még tekintetbe
jön, hogy Németországban a verdedíjat a kisebb pénzverdék
tökéletlenebb technikája és ennek következtében drágább munkája emeli.
Saját nemesércztermelésünk nem jelentékenV. Nemesérczforgalmunk jó ideig mindenesetre szűkebb lesz. »Hoards«, úgynevezett »disponible deposits« csak lassan fognak képződni. Fejletlenebb állapotaink mellett a keménypénz-forgalom minden
esetre nagyobb szerepet fog játszani és lassabban fog finomabb
fizetési berendezéseknek helyet engedni. Mindezeknél fogva nálunk a diskonto-politika kevésbbé megbízható. De talán nem
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tévedünk, ha még annak a nézetnek adunk kifejezést, hogy
nálunk a kamatemelés sokkal nagyobb ellenszenvet, nyugtalanságot. félelmet okozna; hirtelen és gyakori változása a kamatlábnak, az árak nyomása, az árfolyamok csökkenése kétségtelenül igen hamar veszedelmes válságot idéznének föl. Hozzájárul,
hogy a készfizetések fölvétele után a pénzpiacz valószínűleg egy
ideig magasabb kamatlábbal lesz kénytelen megbarátkozni, mi
merevvé teszi a diskonto-alakulást. És mindez annál aggályosabb. mivel ép nálunk valószínű, hogy bizonyos esetekben a
kamatemelésnek visszahatása az árakra, a termelésre a legjobb
eszköz volna a fizetési mérleg megváltoztatására. Ilyenkor
azonban a diskonto fölemelésétől nem szabad visszariadni. Ha
ilyen esetben a közönség panaszai miatt a nemesércz lefolyása
a pénzhelyettesítők szaporítása által ellensúlyoztatok, akkor ép
annak a műfolyamatnak a bekövetkezése akadályoztatik, a melV.
mint láttuk, az árak, a váltóárfolyam és a mérleg befolyásolása
által a viszonyokat ismét a rendes mederbe tereli. Ezen végzetes hibát követte el Olaszország és ennek tulajdonítható első
sorban valutájának újabb megromlása.1)
Azonban a diskontoemelés nehezebb alkalmazása mellett
némi megnyugvást nyújthat az a körülmény, hogy, a mennyiben
nálunk a jegykibocsátás minden esetre szélesebb alapra van és
lesz fektetve, oly erőszakos kamatemelésekre, mint Angliában,
nem lesz szükség. Azért a jegykontingens mostani rendszerének
fentartása mellett, nézetem szerint, a 40%-os fedezettől, mely
1887-ben elfogadtatott, bátran visszatérhetni a harmadfedezethez,
csakhogy természetesen a banknak mindig tudnia kell. hogy a
szükséges érczfedezeten kívül a külkereskedelem számára is kell
szabad nemesércz-tartalékkal bírnia. Úgy a franczia mint a
német bank példája, szemben az angoléval, mutatja, hogy a
jegykibocsátás kényelmesebb és mozgékonyabb természete elkerülhetővé teszi a kamatláb hirtelen és jelentékeny fölemelését,
mely könnyen válságokat szül. Németország általában az előrelátó és kímélő eszközökkel dolgozó nemesércz-politika tanulságos
példáját nyújtja. Kisebb kedvezmények a nemesérczbevitel alkalmából, melyeket a német birodalmi bank nyújtott, előnyösen

1) Lásd Supino, 11 saggio dello sconto, 80., 87. 1.
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váltak be; ilyen például kamatnélküli előleg nemesérezbevitelre.
Legnagyobb fontossággal bír azonban mindenesetre nálunk, úgy
mint Németországban, a nemesérczek vásárlása. A német birodalmi bank az utolsó tíz évben 1156 millió márkáért vásárolt
aranyat,1) azaz átlagban évenkint 115‘6 millió márkát. Ha
szem előtt tartjuk az aranytermelés nagy föllendülését az utolsó
években, mely bizonynyal még további jelentékeny emelkedést
fog mutatni, helyes eljárás mellett arra számíthatunk, hogy a
valuta helyreállításával a mi forgalmunkba az arany könynyebben és nagyobb mennyiségben fog belépni, mint az még
néhány év előtt valószínűnek látszott. Ezen kedvező helyzet a
valutaszabályozás veszélyét nagyon csökkenti és mindenesetre
kívánatossá teszi, hogy a pénzpiacz helyzete fölhasználtassék.
A valutaszabályozás jelenleg sokkal kedvezőbb körülményeket
talál a nemesérczpiaczon mint néhány év előtt és sok baj,
melynek a készfizetéssel majdnem minden bizonynyal be kellett
volna következni, attól ma tartani alig kell.
A valutaszabályozással mindenesetre a jegybank föladata
jelentékenyen megváltozik, a mennyiben egyik főfunkcziója a
nemesércztartalék
szabályozása,
esetleg
megvédése.
Ez
sikerülhet különböző eljárás mellett, mint azt az angol, a franczia,
a német bank eltérő ne mesér cz-poli ti k áj a mutatja, mely három
intézet csak annyiban mutat hasonlatosságot, hogy mindegyik
kitűnő vezetés alatt áll.
Különös figyelmet igényel az értékpapirpiacz mai helyzete
mellett az értékpapírok nemzetközi forgalma is. Magyarország
és Ausztria azon államok közé tartoznak, melyek köz- és magánkölcsönök következtében nagy függőségben vannak a külföldi
tőkepiacztól.
Kedvezőtlen
politikai
áramlatok,
tőzsde-ármányok
könnyen idézhetik elő a külföldön elhelyezett értékpapírok
rohamos visszaözönlését. Ilyen jelenségek, legalább egy időre,
a váltóárfolyam megromlását és nemesérczek kiözönlését vonnák maguk után. Ha ily áramlatok nem nagyon erőszakosak,
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azzal az előnynyel járnak, hogy a külföld iránti eladósodást
csökkentik és így idővel a váltóárfolyam javulását idézik elő.
Azonban belföldön is előfordulhatnak jelenségek, melyek az
értékpapírok visszaözönlését és a nemesérczek kiszivárgását előidézhetik. Ha a belföldön fölhalmozódó tőkék alkalmazást nem
találnak, vagy általános vagy csak viszonylagos okokból, úgy
ez is a külföldön elhelyezett értékpapírok visszavásárlásához
vezet. A mennyiben ez a tőkepiacz helyzetéből természetszerűleg
következik, nehéz ellene tenni. A mennyiben azonban ez helytelen rendszabályoknak következménye, melyek a vállalkozói
kedvet megcsappanják, az ipar és kereskedelem termelékenységét csökkentik, úgy komolyan inteni kell ily intézkedések
kerülésére, annál is inkább, mert eléggé kézzelfogható az a
tanulság, melyet ez irányban is Olaszország újabb valutatörténete nyújt. Mindenesetre mindazt kerülni kell, mi a külföldön
elhelyezett értékpapíroknak nagy mennyiségben való rohamos,
zavaró, nyugtalanító visszaözönlését előidézheti.1)
Foglaljuk össze az eredményeket. A nemesérczforgalom
állandó tényezői mellett, melyek a nemesércz termelése és
íogyasztása körébe esnek, vannak változó tényezők, melyek
miatt a nemesérczpiaczon ép úgy folytonos hullámok mutatkoznak, mint a világtenger fölül étén. Ezen tényezők hatását
fokozza a nemesércz- és a bankjegy-forgalom közötti összefüggés és ha szem előtt tartjuk azt a gyakori nyugtalanságot,
melyet a fizetőképességükért aggódó jegybankok okoznak, nem
csodálnánk, ha gyakrabban hallanék a követelményt, hogy a
bankjegyforgalmat erősebb alapra kell fektetni, sőt ha a bankjegyek teljes fedezetét követelnék. Csakhogy ezzel még nem
volna segítve. A külkereskedelem akkor is idézné elő a nemesérczek özönlését, és még mindig kellene azokat az eszközöket
alkalmazni, melyek között különösen a helyesen kezelt diskontopolitikát, a nemesércz-vásárlást és a díjrendszert legliatályo1)
Igen érdekes e szempontból ép az újabb csökkenése az agiónak,
melyre vonatkozólag egy bécsi lap a következő' megjegyzést teszi: A mit a
pénzügyminiszter
a
sójegyek
kamatlábának
fölemelésével,
a
bank
a
cliskonto-politikával,
a
nagy
pénzintézetek
aranybehozatalra
irányuló
fáradozásukkal
el
nem
érhettek,
az
történik
most
a
hirdetett
államosítási
kczió következtében. (Wiener Allg. Zeitg. 1895. ápril 7.)
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sabbnak találtuk, mivel ezek segítségével leggyakrabban lehet
érczpénzválságokat enyhíteni. Hiszen végelemzésben a nemzetközi áralakulásról van itt szó, mivel csak ennek segítségével
szabályozható a fizetési mérleg. És itt ismét különbséget kell
tenni a mechanikailag és szervileg ható eszközök között. Nem
lehet, vagy csak nagy erővel és erőszakos beavatkozással, a jelenségeket végleg megváltoztatni, mivel ezek már okaikkal adva
vannak. Addig, míg az okok működnek, az okozatok nem távolíthatók el. Ezért a nemesércz-politika terén is azok az eszközök
Ígérnek legtöbb eredményt, melyek az okokra hatnak, mivel
ezek megszűnésével a káros okozatok is eltűnnek. Tehát helyes
közgazdasági politika, különösen helyes külkereskedelmi és bankpolitika, a világforgalom folytonos gondos megfigyelése képezik
a legjobb alapját a helyes nemesércz-politikának. A mi pedig
különösen a jegybankot illeti, úgy az fog legjobban a nemesércz-politika föladatának megfelelni, melynek vezetése, tiszta és
széles közgazdasági ismeretek mellett, gyors és biztos ítélettel,
teljes cselekvő és intézkedési képességgel a világforgalom folytonos megfigyelésén alapuló tájékozottsággal rendelkezik. Ilyen
bank mindenkor könnyen tisztába fog jönni az iránt, melyiket
az itt ismertetett eszközök közül kell mindenha alkalmazni,
hogy nemesérczpolitikai feladatának megfeleljen, és nem fogja
idegen példák szolgai utánzásában keresni boldogulását. —
Ilyen intézet megvalósítja Rouland, a franczia bank kiváló
kormányzójának, szavait: Nous préparons l’abondance pour les
temps difficiles, nous cherchons à être prévoyant sans être
empirique et sans vouloir forcer la situation vraie des choses.
(Mi előkészítjük nehéz időkre a bőséget, előrelátók akarunk
lenni, a nélkül, hogy empirikusok lennénk és a nélkül, hogy a
dolgok természete ellen vétkeznénk.)

FÜGGELÉK.
A franczia bank-enqete előtt a nemesércz-politikára vonatkozólag tett nevezetesebb nyilatkozatok.1)
A franczia bank-enquête — Enquête sur les principes
et les faits généraux qui régissent la circulation monétaire et
fiduciaire — mely 1865. jan. 7-éröl kelt császári rendelettel
hivatott össze (első ülés 1865. február 17. utolsó ülés 1868.
decz. 26.) mindenesetre a legterjedelmesebb szaktanácskozmán)’,
mely több a jegybankügyet érintő kérdésre vonatkozólag, de
különösen
a
nemesérczpolitika
kérdésére
nézve
megtartatott
és mely egész tárházát szolgáltatja az érveknek, példáknak,
történeti
eseményeknek,
melyek
e
kérdéssel
összefüggnek,
A miveit világ legkiválóbb szakférfiai részint személyesen,
részint benyújtott emlékiratokkal vettek azon részt; így a
francziák közül Chevalier, Wolowski, Parién. SaV. Horn, Juglar,
az angolok közül Bagehot, Newmarch, Mill. Patterson, németek közül Helferich, Hock. Stein, Schäffle. a belga Laveleye,
a németalföldi Mees, továbbá a legnagyobb bankházak képviselői. szaktestületek stb. Az enquête előtt megpendített eszmékben a nemesérczpolitika legnevezetesebb irányait foglaljuk
össze. Megjegyezzük még csak azt. hogy ott, hol szó szerint
a
vélemények
röviden
összefoglalhatók
nem
voltak,
azok
lényegét magyarul adjuk. A meghívott tanuk állását is feljegyeztük és ezt csak azoknál mellőztük, kik eléggé ismertek.
1)
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1, 22. Bartelot: 1) Je crois que l’élévation du taux de
l'escompte est un moyen efficace de protéger la réserve d’une
banque pendant une période de change défavorable. Je dirai de
plus, que c’est le seul moyen efficace.
I. 70. Louvet:2) L’élévation du taux de l’escompte est un
moyen désastreux pour le commerce et souvent inefficace pour
maintenir et reconstituer l’encaisse. Lorsque le numéraire est appelé
au dehors, rien ne peut en empêcher la sortie, et l'élévation de
l’escompte ne fait que hausser la valeur des approvisionnements
étrangers necessaires à l’alimentation de notre industrie, ( ’’est à 1a
Banque à prévoir ses besoins, à reconstituer son encaisse à mesure
qu'il s'épuise, en achetant des lingots ou des traites sur les pays
qui sont debiteurs de la France, et en établissant par ses succursales un drainage régulier et général de numéraire . . . Nous avons
dit notre répugnance à l’égard de la hausse du taux de fi escompte
comme moyen d’augmenter et de maintenir l’encaisse; cependant
mieux vaut encore ce moyen désastreux que celui de refuser un
certain nombre de bordereaux, de limiter les échéances ou de
graduer le taux de l’escompte d’après les échéances.
I. 87. Planche:3) La Banque, en élevant son escompte pour
sauvegarder son encaisse, produit un effet diamétralement opposé
au but qu’elle se propose ... Si la Banque de France avait confiance dans sa force, si elle laissait les choses suivre leur cours
naturel, elle verrait bientôt son encaisse se restituer . . .
I. 96. Hayem:4) Pour combattre ces diminutions d’encaisse
métallique ou de réserve de billets, les Banques de France et
d Angleterre ne connaissent qu'un rémède, l’élévation successive du'
taux de l'escompte, mesure des plus préjudiciables à tous les
intérêts, excepté aux intérêts des banques qui en fout usage et
des banquiers qui en profitent. L’élévation successive du taux de
l’escompte . . . aboutit à un déficit considérable dans la production
générale du pays . . . Elever le taux de l’escompte, refuser un
certain nombre de bordereaux, graduer le taux de l’escompte d’après
les échéances, toutes cès diverses mesures, employées en vue de
défendre l'encaisse, constituent des moyens des plus préjudiciables
aux véritables intérêts du commerce. C’est plutôt à l’aide de
compensations par virements, comptes courants, chèques etc. qu’il
est possible de remédier à 1’insuffisance de la circulation monétaire . . . Que le commerce, au moyen d une meilleure organisation
de la circulation monétaire, réduise à sa plus extrême proportion
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l'intervention du numéraire métallique ... et tout aussitôt un
équilibre parfait s'établira.
I. 117. Gaellou:1) Le numéraire est insaissable, impossible
à immobiliser; il est semblable à l'eau des fleuves, qui coule vers
la mer et qui là se nivelle naturellement, invinciblement. Ce niveau
qui se crée, il est aussi impossible de le détruire que celui de
1 eau dans la mer; pas plus qu’il n’y a de réglementation au
monde qui puisse jamais empêcher le numéraire d'aller dans les
dépôts monétaires où les besoins généraux l'appelleront,
I. 196. Pinard:2) Suivant les circonstances il faut agir
différemment. Si vous êtes en face d'un écart du change trop
considérable, si vous avez une somme trop forte a payer à l’extérieur, ... il faut employer, concurremment avec la hausse de
l’escompte et comme palliatif, des moyens factices qui diminuent
l’écart et permettent d'attendre des jours meilleurs . . . L’élévation
du taux de l'escompte produit aussi de grands résultats, parce
que, à l’aide de ce moyen, le pays envers lequel vous êtes débiteur
n'exige pas le payement immédiat de ce que vous lui devez. —
219. Mon avis est donc que I élévation de l’escompte n’est pas le
seul moyen de sauvegarder 1 encaisse de la Banque . . . mais fait
du mal; et je crois que ce mal peut être diminué par l'emploi
des opérations de change à l'étranger.
I. 246. Sylvestre de la Ferrière:3) L'élévation de l’escompte
est le seul moyen efficace de sauvegarder l’encaisse.
I. 269. Bonnet: Je ne connais pas d’autre moyen, pour la
Banque, de maintenir le niveau de son encaisse que d'éléver le
taux de son escompte.
I. 293. Fould:4) Különösen a nemesérczek vásárlása ellen
nyilatkozik. »Je crois qu’il vaut mieux escompter à tout prix que
de refuser des bordereaux.«
I. 341. Térné:6) Elever l'escompte est le moindre des maux;
mais je n’emploierais toutefois ce moyen qu’après avoir essayé du
premier palliatif (Azon váltók kizárása, melyeket a nemesérczek
kivitele végett nyújtanak be). Quant à restreindre le terme des
échéances, cela me parait dangereux, mauvais, inutile.
I. 414. Denièré-.6) Il n’y a qu’un moyen d’empêcher la
hausse exagérée de l’escompte; c’est de la prévenir par une
augmentation de taux.
I. 421. Durand:7) C’est pour éviter ces moyens beaucoup
1) Délégué du commerce des tissus de Paris.
2)

Directeur du Comptoir d’escompte.

3) Syndic des Courtiers de Paris.
4) Banquier.
5) Banquier.
6)

Représentent de la chambre de commerce de Paris.

7) Banquier.
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pins pénibles (restriction des échéances et refus d’escompter une
partie des bordereaux) . . . qu’il valait mieux laisser à la Banque
le moyen de modérer les affaires, et en même temps, d’atténuer
la sortie des espèces dans certains moments, en él evant le taux
de l’intérêt.
I. 446. André: 1) Un pays ne peut rentrer dans une
situation normale que par la liquidation de ses opérations engagées,
ou lorsque les capitaux étrangers, attirés par une perspective de
bénéfice, viennent y combler le vide qui s’est produit et faciliter
cette liquidation.
I. 474. James Rothschild: La hausse de l’escompte est la
meilleure manière d’avertir le commerce, de l’inviter à être attentif,
ii ne pas aller trop loin et à ne pas se défaire de son argent.
I. 524. Saint-Paul:2) Des moyens de combattre les causes
qui font disparaître l’argent, la hausse de l’escompte est le plus
barbare de tous. La Banque avait une mesure qu’elle avait la
faculté à prendre, c’était de diminuer ses engagements à vue . . .
535. L’ours de la fable, qui écrase la mouche avec un pavé, tue
du même coup son maître; la Banque qui élève le taux de son
escompte pour sauver son encaisse détermine, en même temps, la suspension des entreprises en cours d’exécution et l’ajournement de celles
qui ne sont pas entamées. En un mot, l’élévation de l’escompte
est un remède qui a son efficacité, mais qui a aussi ses dangers.
Son efficacité, du reste, est très limitée, car elle n’empêche pas le
refus et l’impossibilité d’escompter les bordereaux. — 529. Quant
à la graduation du taux de l’escompte, suivant la longueur des
échéances, je n’en suis pas partisan. Je crois qu’on doit toujours,
autant que possible, éviter les refus de bordereaux. Je préférerais
un procédé à l’aide duquel on donnerait toujours l’escompte, il
quelque taux que ce fût, et qui consisterait en ceci: à ceux qui
demanderaient des billets payables ii vue, pour les effets de commerce qu’ils présenteraient à l’escompte, on compterait à un certain
taux; à ceux qui accepteraient pour ces effets des obligations non
payables à vue, c’est-à-dire des valeurs qu’ils pourraient négocier,
quand bon leur semblerait, on compterait un taux plus bas. 533.
La réduction des échéances me paraît préférable à l’élévation de
l’escompte, parce que celui-là n’atteint que ceux qui ont des
rapports avec la Banque, tandis que l’autre atteint tout le monde.
I. 624. Emile Pereire3) kimutatja, hogy a bank gyakran
harnis diskontpolitikát űz. Plus nous irons, plus l’expérience financière, plus les notions de crédit se répandront, et moins nous
aurons besoin de numéraire pour solver les achats à l’étranger.
1) Banquier.
2)

Député au Corps législatif, ancien banquier.

3) Député au Corps legislatif.
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I. 710. Horn: Il est évident que lorsque la crise et produite, par exemple par une exportation métallique, la Banque fait
peut-être mieux d élever le taux de l'escompte que de prendre une
autre mesure; si, par contre, la crise produisant une demande trop
forte du numéraire ne provient pas de l’exportation métallique,
mais de besoins intérieurs, je ne vois pas. de quelle façon l’élévation seule de l’escompte pourrait y remédier. Ez esetben a leszámítolás megnehezítendő. Azonkívül ajánlja a nemesérczek vásárlását.
I. 779. Le marquis d’Andiffret: 1) L’élévation de l’escompte
est le seul moj’en extrême de relever l’encaisse: mais, parfois, il
peut être évité par de bonnes opérations de change.
I. 809. Vitu: Ajánlja a visszleszámítolást rövid lejáratú
papírok kiadásával.
I. 835. Donon:2) Le seul moyen véritablement efficace
de maintenir ou de reconstituer l'encaisse, c’est l’élévation de
l’escompte.
II. 10. Gouin: 3) Si l’on recourt à l'élévation de l’escompte,
ce moyen n’empêche pas le numéraire de sortir: il y a des circonstances où il faut que le numéraire sorte violement du pays.
Quand cela arrive, il faut se résigner, il faut suppléer à la sortie
du numéraire, qui n’est que momentanée, par la circulation à
l’intérieur des billets de banque, et le numéraire ne tarde par à
rentrer.
II. 49. Garnier-Pagès:4) Lorsque l’encaisse de la Banque
serait réduit à 200 millions (gagnés par la transformation des
rentes sur l’Etat), on établirait purement et simplement le
cours forcé.
II. 79. Dethomas.5) Il est évident que le seul moyen
(élévation du taux de l’escompte) efficace, pour la Banque, de
défendre son encaisse; il y aurait le cours forcé, mais on ne peut
pas l’admettre.
II. 134. Bischoffsheim:6) L’élévation de l’escompte est le
seul moyen efficace de maintenir ou de reconstituer l’encaisse.
II. 151. Ducuing:7) La hausse de l’escompte, qui est la
panacée employé par la Banque ... ne remédie à rien.
II. 242. Wolowski: Il faut laisser librement circuler l’or
comme le blé, et le payer ce qu’il vaut; alors le mouvement
régulier du mécanisme monétaire maintiendra la foi des contrats
et l’équité des engagements. Pour cela, il faut savoir se plier aux
1) Représentant de la Société du Crédit industriel et commercial.
2) Délégué de la société anonyme de Dépôts et de Comptes Courants.
3) Député au Corps législatif, banquier.
4) Député au Corps législatif.
5) Banquier.
6) Banquier.
7) Économiste.
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circonstances et ne pas recourir à des lois de compression relativement à l’escompte, alors que l’on reconnaît le péril des limitations du taux de l’intérêt.
II. 292. Darimon: 1) Avec la compétition dont les métaux
précieux sont l'objet de la part de toutes les banques de l'Europe,
il n'est pas toujours facile à une banque de défendre son encaisse.
Je crois cependant que la Banque de France aurait souvent éloigné
la nécessité d’élever le taux de l’escompte, si elle avait écarté de
ses guichets le papier des banquiers notoirement connus pour
faire le commerce de l’or et de l’argent. A la guerre comme à la
guerre; si les métaux précieux cessaient d’être recherchés, je
conçois que la Banque se montrât facile à l’égard des banquiers
cambistes; mais comme son privilège lui accorde un pouvoir discrétionaire sur les bordereaux, je ne vois pas pourquoi elle
n’userait pas de rigueur quand son encaisse est menacé. Le déplaisir
quelle causerait aux marchands d’argent ne peut entrer en balance
avec les souffrances que le commerce subit à la suite d’une hausse
de l’escompte.
II. 330. Cohen: 2) L’achat de lettres de change sur l’étranger est plus efficace, moins coûteux et moins redoutable pour le
commerce que l’achat de métaux précieux ou l'élévation du taux
de l’escompte.
Ajánlja azonkívül lejárattal bíró bankjegyek kiadását.
II. 553. Fahreguette:3) Toute personne qui offrirait des
effets à l’escompte de la Banque, devrait dire si elle entend disposer
du produit net de ses escomptes, comme c’est l’usage aujourdhui,
ou bien si elle conseut à rester en compte courant avec la Banque.
Dans le premier cas, les choses se passeraient exactement comme
en se moment; mais dans la seconde hypothèse, la personne ayant
déclaré vouloir rester en compte courant avec la Banque, ne
pourrait disposer du produit net de ses escomptes qu'en bons de
virement pour des payments, à lui faire à elle-même. Dans la
première hypothèse, la Banque, qui aurait à defendre son encaisse,
changerait son tarif ordinaire d’escompte. Mais dans la seconde, la
Banque, n’ayant aucune crainte pour ses écus, pourrait être libérale et escompter à un taux très-bas les effets des gens qui se
seraient retiré le droit d’atteindre cet encaisse.
II. 577. Fortamps4) kimutatja, hogy Belgiumban és Hollandiában a bank azzal védekezik a veszély ellen, hogy hiteleket,
melyek nemesércz üzérkedésnek szolgálnak, visszautasít.
II. 585. A. Königswarter . . . 5) On s’attaque directement à
1) Député au Corps législatif.

2)

Economiste.

3) Négociant.
4) Directeur de la Banque de Belgique.
5) Banquier.
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l'encaisse métallique de la Banque; alors il faut bien que la
Banque se défende et elle ne peut le faire qu’en élévant. l’escompte.
II. 613. M. Königswarter: 1) L’élévation de l’escompte n’est
pas le seul moyen efficace de maintenir ou de reconstituer l’encaisse; il y en a encore, entre autres, le refus de certains bordereaux, l’achat de change et matières, la suspension temporaire de
la convertibilité; mais des idées fausses ou exagérés existent, à
cet égard, dans toutes les régions.
II. 666. Rouland:2) Nous laissons les choses agir comme
elles agissent, nous amassons l’or quand il vient au pair; nous
préparons lábon dance pour les temps difficiles, nous ne substituons
rien de factice à la force des faits économiques; nous cherchons à
être prévoyants sans être empiriques et sans vouloir forcer la
situation vraie des choses.
674 . . .: Elle regarde plus loin encore, elle constate que le
prix de l’or hausse en France et en Europe et comme elle reconnaît partout les mêmes signes, elle se dit: Mais l’or est donc
plus demandé, plus cher? S’il est cher, il vaut plus que je ne le
vends; il faut donc que je hausse le taux de l’escompte, puisque
avec mes billets on me prendra de l’or; et si je vends cette
marchandise au dessous de son cours, l'Europe entière viendra me
la prendre, et je serai amenée au cours forcé des billets.7)
La Banque hausse donc son escompte.
II. 742. Picard:3) Je considère comme un devoir de demander avec instance à la Banque de faire tous les sacrifices possibles
en achats de métaux, ou autrement, pour que, par tous les moyens
en son pouvoir, elle assure constamment au commerce un loyer de
l’argent peu élevé et un taux d'intérêt aussi régulier que possible.
II. 768. Blount:4) Je ne connais absolument que l’élévation
de l’escompte pour défendre l’encaisse de la Banque.
II. 802. Sourdis:5) L’élévation de l’escompte est le seul
moyen efficace de maintenir ou de restituer l’encaisse.
III. 29. Courcelle-Seneuil:6) A leszámítolási dij felemelése
ellen, mivel könnyen hibák történhetnek. »Elle peut refuser les
bordereaux«.
III. 106. Waru:7) S’il est vrai, que les divers moyens
propres pour maintenir ou reconstituer l’encaisse métallique de la
Banque . . . sont inefficaces ou insuffisants ... je vais chercher
à montrer que ce moyen (la hausse du taux de l’intérêt) est le
1) Ancien Député.

2)

Gouverneur de la Banque de France.

3) Prés, de la Chambre de Comm. de St. Quentin.
3) Délégué de la soc. gén. pour le développ. du commerce etc.

4) Idem.
5) Économiste.

6)

Bégent de la Banque de France.
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seul naturel et vrai, et que son efficacité, en même temps qu elle
est certaine, est aussi la plus salutaire.
III. 178. Dunout: 1) La Banque, avec la faculté d'élever le
taux de sou escompte, empêchera, d’un côté, le drainage de son
réservoir de capitaux par l’étranger etc.
III.
205.
Hyppolite
Passy:
Il
est
évident
que
l’élévation
de l’escompte est le véritable moyen de maintenir l’encaisse.
III.
242.
Aubry:2)
Le
second
système
consiste
à
acheter
du papier étranger. Il est évident, que, théoriquement, c’est tout
ce qu’il y a de mieux . . .
III. 261. Isaac Pereire: On a demandé souvent s'il valait
mieux
restreindre
les
escomptes
qu’éléver
le
taux
de
l’intérêt.
Il faut, à mon avis ne faire ni l’un ni l’autre. La Banque n’a
pas, à mon avis, d’autre moyen de remplir sa caisse que dacheter
de l’argent, et d’en acheter.
III.
350.
Fremy:3)
C’est
une
question
très grave
et
très
longuement débattue que celle de la défense de l’encaisse. Tl existe
plus d’un moyen de le défendre. L élévation de l’escompte est
peut-être
considérée
aujourd'hui
comme
le
moyen
le
plus
rapide
et le plus sûr d’arriver à ce résultat. Y en a-t-il d’autres préférables? Il y a là une question d’administration qui ne nous
regarde pas. Si la Banque juge que l'élévation de l’escompte est
préférable, qu’elle prenne ce moyen. Nous aimerions qu’il y en eût
d’autres; mais s’il n’en existe pas, la Banque doit se tenir à
celui-là.
III.
421.
Thiers
különösen
a
nemesércz
vásárlásra
fektet
súlyt; azoukivül azonban a kamatdij felemelésére is: Il est juste
que le public paye les défenses faites pour lui procurer les métauxprécieux dont il a besoin (422).
III. 466. Coq:4) külföldi váltók vásárlását ajánlja.
Adjuk végül még az írásban benyújtott vélemények közül a
legnevezetesebbeket.
V. 12. Bartholony: 5) L élévation du taux de l'escompte est,
de tous les moyens le plus naturel et le plus efficace pour maintenir ou reconstituer l’encaisse.
V. 16. Boutarel:6) Pour moi, je suis de ceux qui croient
qu’employer
uniquement
la
hausse
de
l’escompte
pour
reconstituer
rencaisse métallique, est un moyen dangereux.
1) Ancien ministre.
2) Banquier.
3) Du Crédit foncier.
4) Economiste.
5) Président du conseil d’administ. du chemin de fer d’Orléans.
6) Industriel.
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V. 40. Gouttet: 1) Pour conserver des métaux précieux, la
Banque doit nécessairement cesser de les donner meilleur marché
qu’ils ne valent.
V. 51. Delebecque: 2) Lorsque les besoins réels de numéraire
se produisent la hausse de l’escompte est impuissante à en empêcher l’exportation ... Il faudrait dans ces circonstances, constater
les vides et les combler et non restreindre les affaires par des
hausses d'escompte exagérées.
V. 79. Ehrmann:3) Si l’emploi de ces deux moyens (acheter
des métaux précieux, acheter des lettres de change sur l’étranger)
ne suffit, pas pour maintenir le niveau de l’encaisse de Banque,
je ne hésite pas à dire que le seul remède efficace consiste à
hausser le taux de l’escompte indéfiniment.
V. 105. Furet:4) A kamatláb emelése ellen.
V. 126. Lecomte de Germiny;5) A kamatláb emelése mellett.
V. 1 90. Clément luglar: 6) Quand on se rend bien compte de
l’influence des variations du taux de l’escompte sur le mouvement
des métaux précieux on est bientôt convaincu que c’est le seul
moyen d’en diriger le courant.
V. 238. Legentil:7) ... Il ne reste donc que l’élévation de
l’escompte qui soit un moyen pratique, sûr pour la Banque et
égal pour tous.
V. 253. Louvet:8) L’élévation du taux de l’escompte nous
paraît être le meilleur moyen d’empêcher que l’encaisse ne descende
au dessous de la limite convenable.
V. 264. Léon Say: L’élévation du taux de l’intérêt que
nous recommandons à la Banque en cas d’exportation de numéraire,
ce n’est pas à titre de remède que nous le conseillons, c’est comme
conséquence naturelle du fait de l’exportation de l’or.
V. 268. Sieber:9) Pour maintenir le niveau de l’encaisse,
F expérience à démontré que le moyen le plus efficace est l’élévation de l’escompte.
V. 302. Baron de Brentano:10) L’élévation de l’escompte est
le moyen le plus convenable de maintenir l’encaisse.
V. 325. Helferich: Je reconnais dans l’élévation du taux
de l’escompte le meilleur moyen et véritablement le plus efficace

1)

Économiste.

2) Directeur de la monnaie de Strasbourg.
3) Ancien .juge au tribunal de commerce.
4) Banquier.
5) Sénateur.
6) Économiste.
7) Membre du comité consultatif des arts et manufactures.
8) Député.
9) Manufacturier.
10) Conseiller intime de sa maj. imp. et rov.
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dont dispose une banque pour maintenir son encaisse à un niveau
suffisant.
V. 340. Hock: On commet une faute en se bornant dans
la restriction exclusivement à une élévation du taux de l’intérêt;
car le moyen à choisir devrait toujours correspondre aux rapports
du marché.
V. 366. Schaffle: L’élévation de l’escompte est le moyen le
plus efficace de maintenir ou de reconstituer l’encaisse.
V. 377. Alex. Schoeller: 1) L’élévation de l’escompte paraît
être, sinon le seul moyen de maintenir le rapport qu’il faut entre
l encaisse et la circulation des billets, du moins le plus efficace.
V. 438. Laurent
Stein:
L’élévation de l’escompte est donc
réellement le seul moyen efficace de maintenir et même de reconstituer l'encaisse.
V. 489. Tellkampf: L’élévation du taux de l’intérêt . . .
n’est pas le seul moyen efficace que (les banques) puissent employer
pour se préserver de difficultés; il faut encore que cette mesure
soit accompagnée du retrait d’une partie des billets en circulation,
jusqu’à’ ce que le cours d î change soit revenu au pair.
V.
499.
Wertheimstein:2)
L’élévation
de
l’escompte
n’est
pas le seul moyen, mais c’est certainement le plus efficace et le
plus équitable pour maintenir ou reconstituer l’encaisse.
V. 506. Wodianer:3) L’élévation du taux de l’escompte est
le meilleur moyen, sinon le seul efficace, de sauvegarder ou de
reconstituer l’encaisse d’une banque.
V. 414. Gairdner: 4) Les moyens dont disposent les banques
sont: 1. l’émission de billets d’une espèce conforme aux besoins
particuliers du moment: 2. la suppression, en tant que faire se
peut, des causes qui poussent les espèces à cacher; 3. l’élévation
du taux de l’intérêt et de l’escompte.
V. 518. Hankey:5) Le meilleur et le seul moyen à adopter,
lorsqu’il y a drainage d’espèces, est d’éléver le taux de l’intérêt.
V. 554. Newmarch: Il est certain que l’élévation du taux
de l’escompte est le mode naturel et le seul efficace de maintenir
et de reconstituer l’encaisse métallique des banques.
V. 571 és 585. Patterson:
Főleg azt bizonyítja, hogy a
nemesércztartalék
csökkenésének
félelme
jogosulatlan;
azért
megszorító
intézkedéseket
nem
helyesel,
inkább
egy
kiviteli
vámot
pártol
mint
kamatfelemelést.
Egy
nemzetközi
bank
alapítását
javasolja, mely a nemzetközi fizetéseket teljesíti.
1) Conseiller intime de sa roaj. imp. et roV.
2) Viceprésident du crédit mobilier autrichien.
3) Vice-gouverneur de la Banque de Vienne.
4) Administrateur de la Banque d’union de Glasgow.
5) Bégent de la banque d’Angleterre.
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V. 595. John Stuart Mill: Tous les moyens proposés pour
maintenir on pour reconstituer l'encaisse, en dehors de l’élévation
du taux de l'escompte, me paraissent illusoires.
V. 602. Bouqurav: 1) Javasolja a visszleszámítolást.
V. 655, Kreglinger: 2) L’élévation de l’escompte est le seul
moven efficace de maintenir ou de reconstituer l’encaisse.
V. 675. Lanelege: l’élévation de l'escompte est le seul
moven
de
maintenir
ou
de
reconstituer
l'encaisse,
quand
celui-ci
est soumis â un drainage sérieux. Lorsqu'une marchandise s écoule
à l'étranger, pour en conserver une part, il faut la payer le prix
qu elle atteint sur le marché du monde.
V. 700. Bérin: Il n’y a que l’élévation du taux de l'escompte
qui puisse mettre obstacle au mouvement de décroissance de l’encaisse des banques et hâter le moment ou leur réserve métallique
sera reconstituée.
V.
713.
Hinsberg:3)
L'élévation
de
l'escompte
est
le
seul
moven efficace de maintenir ou de reconstituer l’encaisse.
V. 717. Mees: 4) Jamais ce moyen (hausse du taux de l’intérêt)
ne lui (Banque des Pays-Bas) a fait défaut.
V. 737. Rochussen:5) L’élévation de l’escompte ou de l'intérêt
pour les avances sur dépôt est le seul moyen de maintenir ou de
reconstituer l’encaisse.
V.
763.
Burckhardt-Bischoff
(de
Bâle):
L’élévation
du
taux
de l'escompte est le seul moyen efficaee, celui qui ne manque
jamais son but, s’il est adopté en temps utile et proportionné à
la gravité des circonstances.
V. 795. Oswald Frères:6) Nous croyons que l’élévation de
l’escompte est le seul moyen efficace de maintenir ou de reconstituer l’encaisse.
VI. 342. Lehideur: 7) Kamatfelemelés mellett foglal állást.
Az
enquete
a
kamatláb
szabadsága
(VI.
146.)
és
nemesérczek vásárlása (VI. 310.) mellett foglal állást.
1) Avocat et maître de forges Belgique.

2) Commissaire du gouvernement près la banque nationale de Belgique.
3) Directeur de la Banque de Rotterdam.
4) Président de la Banque des Pays-Bas.

5) Ministre d’état des Pays-Bas.
6) Directeur du comptoir d’escompte Bâle.

7) Banquier.

KORUNK URALKODÓ ESZMÉI

SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS

ASBÓTH JÁNOS
LEV. TAGTÓL.

(Olvastatott a II. osztály 1895. október 14-iki ülésén.)

BUDAPEST
KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1896

Bocsánatkérésnek kell lenni első szavamnak e teremben,
bocsánatkérésnek, hogy a székfoglalást ennyire halasztottam.
Méltóztassék elhinni, nem onnan van ez, mintha csekélyleném
a kitüntetést, mely engem ért, még kevésbbé a tisztelet és
hála hiányából a magas testület iránt, mely abban részesített
és arra méltatta az egyszerű publicistát, hogy legelső tudományos testületünkbe befogadta. Ellenkezőleg, tekintetes Akadémia! A köteles skrupulózus tisztelet okozta, ha újra s újra
nem mertem ide lépni, midőn a közelebbi évek politikai izgalmai, ha nem a physikai időtől, de minden esetre megfosztottak a lelki nyugalomtól, hogysem azzal a készültséggel lépjek ide, melyről mindig tudtam, hogy csak csekély lehet, de
melyről óhajtottam, hogy, ha az illustris hallgatók magaslatán
nem is állhat, álljon legalább saját szerény képességem színvonalán.
És megvallom, küzködnöm kelle még egy aggodalommal.
Midőn a társadalmi tudományok terén saját munkakörömhöz
képest épen a koreszmékről véltem néhány szempontot kifejthetni, mely talán számot tarthatna ezen tudományos areopág
elnéző figyelmére, nem zárkózhattam el a feladat nehézségei
elől. Korunk eszmeharczának példáját ritkító élessége, szenvedélye, mondhatni chaosza; az összes civilizált emberiséget
lázas izgalomban tartó, egymással a halálos gyűlöletig szemben álló felekezetekre szakító, minden intézményét — a legmélyebben gyökerezőtől a legmodernebbig — megrázkódtató
természete: vajmi könnyen sodorhatja azt, a ki hozzászól, oly
térre, melyet legalább e teremből kizárni kötelességünk. Szóval az aggodalom, hogy a tudomány, a tiszta igazság keresésének fenségét akaratlanul is a napi harcz,
a pártérdek elfo-
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gultságának szolgaságára alacsonyíthatnám, hogy a magaménak előadásával sérthetném másoknak meggyőződését, vagy a
mi még sokkal rosszabb, sérthetném érzületét.
De megnyugvást kerestem és leltem abban, hogy, ha
valahol, akkor a tudomány körében, abban a legmagasztosabb
körben, a hol az igazságot önmagáért keresik, türelmetességre
tarthatok számot. Bátorítást leltem annak latolásában, hogy
az olyan tudomány, mely csupa körültekintő timiditásból viszszariad az élettől, elszakad korától, mert kérdéseihez hozzányúlni fél, kevés szolgálatot tehet, mert épen a legnagyobb
szolgálatot tagadja meg, melyet az emberiségnek megtenni a
gondolkodás és kutatás hivatva van. Bátorított a tudat, hogy
ellenkező, sőt egymást kizáró felfogásuk hirdetése és vitatása
nélkül nincs haladás és nincs tudomány; hogy az árral úszni
könnyű, de a tudomány sem a tömeg, sem a hatalom udvaroncza nem lehet; serkentett hitem és meggyőződésem, hogy,
ha nekünk a nemzeti tudomány e legmagasabb fórumán, csak
ahhoz lehetne hozzászólni, csak azt lehetne kimondani, a mi
már mathematikai bizonyosságra emelkedett, a mi már nem
lehet többé kétely tárgya, a mivel nem lehetne szembe állítani
ép úgy jogosult más felfogást, szóval csak azt, a miben már
mindenki egyetért, a mi már közkincscsé vált, akkor a mi
tudományunk meddő volna, akkor szűk eszmekörben megcsontosodva, sőt körünkből az eszmét számkivetve, rohamosan maradnánk el a művelt nemzetektől.
De végre, tekintetes Akabdémia! bátorított az a tudat,
hogy távol áll tőlem az a szándék, hogy bántsam bárkinek
tiszteletreméltó más meggyőződését vagy épen érzületét. Hanem
én utoljára is csak úgy beszélhetek, a hogy én látom a dolgokat, csak azt mondhatom, a mit én tartok igazságnak. Ebbe
őszültem bele. Az a jog, hogy elmondhassam mindig, mit tartok a dolgokról, volt egy harmincz éves irodalmi ós politikai
közpálya egyetlen czélja, egyetlen ambitiója. Megtanultam
korán és tudom jól, hogy e jog biztosítására csak egy mód
van: elfogadni következményeit. A támadást, a népszerűtlenséget, a gyanúsítást, a gyűlöletet, hogy ha kell. Erre mindig
kész voltam, mert e joghoz ragaszkodom. De tudom e mellett,
hogy egyikünk sem csalhatatlan. Legkevésbbé csalhatatlan az
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emberiség legmagasabb, legnehezebb problémáiban. Es irrt der
Mensch, so lang er strebt! Quid est veritas? Nem tudom,
hogy képes-e az ember saját erejéből az igazságot megtalálni.
De érzem, hogy köteles keresni — a mit Lessing többre becsült
— és érzem, hogy köteles azt, a mit igaznak tart, ki is mondani. Maga a tévtan, tekintetes Akadémia, melyet őszinte szívvel hirdetünk, többet használ, mint az igazság, melyet hirdetni
nem merünk. Jól mondja Lacordaire, a contestatio az, a mi
legtöbbet használ minden új mozgalomnak. Mert csak a contestatio derítheti ki az igazságot, tisztítja meg a tévedéstől.
Végre tudom, hogy az eszmék is, és különösen a társadalmi
tudományok terén, olyanok, mint a szerves lények. Kínok közt
születnek, hatalomra fejlődnek, elhanyatlanak. Ha végig nézünk
az emberiség fejlődésén, szinte azt kell hinnünk, hogy legalább e téren nem is létesült más igazság — vagy legalább
eddig megtalálni nem sikerült, — mint subjectiv, relativ vagy
momentán igazság, az élő nemzedék subjectiv igazsága, az,
mely épen az emberiség vagy a nemzet actuális fejlődési stádiumának legjobban megfelel. Ezen a téren minden eszme
történetét megírhatjuk három szóban. Őrült vagy gonosz az
első hirdető. Elfogják, börtönbe vetik, bürök-poharat nyújtanak neki, megkövezik, keresztre feszítik, elégetik. Az úttörők
üldözése után hatalomra jut az eszme, szent igazság, melyért
az emberek halni készek. Végre ugyanez az eszme előítélet,
elfogultság, babona, butaság; a ki ragaszkodik hozzá ismét
bolond, hülye-vagy gonosz, sorsa ismét gúny és üldözés. Olyan
a világ sora, hogy azoké az ország, a hatalom és a dicsőség,
a kik csak a győzelemnek pillanatában csatlakoznak hozzá, karolják fel. Pedig, uraim, mennyivel nemesebbek az úttörők,
mint azok, a kik a diadal szekerét követik! Es az idumeus
Herodesnél vagy az élelmes Josephusnál, a kik a betörő
idegen áradat szolgálatába állanak: mennyivel sublimebb a
makkabeusoh conservativ erénye, az az erény, mely fentartja a
nemzeteket és a fajokat, a hűség, nemcsak emberekhez, melylyel a kutya is bír, hanem az annál magasabban álló hű(
ragaszkodás az eszmékhez, az apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre átszállott, hosszú századoktól megszentelt hagyományokhoz és intézményekhez,
az a hűség és kegyelet, mely, ha
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élni nem lehet többé a régi hitben és a régi intézményekben,
akkor inkább azokkal együtt halni, romjaikba temetkezni kész·
De ha ez az eszmék története,
a régi eszméknek is van
feltámadása, vagy, ha úgy tetszik, reproductioja. Az eszmékből
sem vész el egy atom sem; új viszonyok közt, tán új-alakban
és színben, új vegyalkotásban és agregatióban, de felmerülnek
újra, hogy újra kezdjék régi történetüket. Mert a körforgásban, melyet haladásnak nevez az egyik, evolutiónak a másik,
az emberi nem örökké keresi a boldogságot, melyet a siralom
e völgyében nem lel meg soha. Mi a reform? Új baj a régi
helyett. Mi a reform-küzdelem? A vérmérséklet kérdése. Az
egyik úgy tartja, ezt a bajt ismerem, megszoktam, beletörődtem.
Inkább tűröm, mint az újat, ismeretlent. A másik már tűrhetetlennek tartja a régi bajt, épen mert régen nyomja; jöjjön inkább az új. És az új jön, és régi lesz, és tűrhetetlen
lesz, és visszajön a régi, mely újnak látszik.
Nemcsak a naplementén elmerengő kisasszonynak szól
Heine:
»Mein Fräulein, sein Sie munter!
Das ist ein altes Stück:
Hier vorne geht sie unter
Und rückwärts kommt sie zurück.«

I.
A XIX. század uralkodó eszméiről szóló nevezetes munkájában szeretve tisztelt Elnökünk felejthetetlen emlékezetű
nagy elődje és édes atyja, kinek kimagasló szerepe épen a
nyugati eszmeáramoknak isolatiójában elmaradt pangó életünkbe vezetésében volt, ki fénytelt működésében mint költő,
bölcsész, publiczista és államférfiú mindig ebben volt legnagyobb, és ebben a legnagyobbak egyike vala: báró Eötvös
József a Szabadság, az Egyenlőség és a Nemzetiség eszméiben
látta a XXX. század uralkodó eszméit. Ο természetesen annak
az időnek hatása alatt állott, melyben irt, és e hatást, csak
fokozta bámulatos recipiáló képessége, finom, idegzetes, csaknem nőies fogékonysága. De ma, midőn a század alkonyán
végig nézhetünk harczain,
törekvésem, reményein és csalódá-
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sain, és mindezeknek resultánsaként látjuk, hogy az örökké
megifjúdó emberiség örökké megifjúdó optimismusával minő
új, vagy legalább megújult és új alakot és új erőt nyert eszmékben keresi boldogulását, követve a költő szózatát, hogy
»Bízva bízzál«: ma már Eötvösnek meghatározásai csakis saját
ifjúkorából érthetők, csak arra alkalmazhatók Igaz, hogy a
nemzetiségi eszme nagy hullámokat vert a negyvenes években
Magyarországon, és ez élénken impressionálhatta Eötvöst. Igaz,
hogy egy évtizeden át, de már jóval Eötvös művének megírása után, mintegy az Ötvenes évek végétől a hatvanas évek
végéig, midőn az európai politika vezetése egy kalandos ábrándozó koczkajátéka volt, oly nemzetközi jelentőségre jutott a
nemzetiségi elv, melylyel azelőtt sohasem bírt. De mindez
mégis csak episod a század eszmetörténetében. Az pedig, a
mi állandó, az nemcsak a XIX. századnak, hanem minden
időknek, az emberi nem minden stádiumának, a primitiv embertől a legmagasabb civilisatióig közös vonása: a fajtudat és
a fajgyűlölség, az emberi szív állandó, kigyomlálhatlan terménye, mely végső gyökerét a családi ösztönben és kegyeletben
találja és mindannyiszor politikai elkülönítésre is vezet, valamikor a régi közös politikai hagyományok és intézmények
hanyatlásnak indulnak. Es itt az a nevezetes, hogy materiális
hanyatlásuknál sokallta hatályosabb e részben erkölcsi hanyatlásuk. Súlyos vereségek, maga az állami élet leroskadásának
közepette is győzelmesen megállhat és gyakran megállott aj
fajkülönbségek fölött a régi közös hagyományok és intézmények erkölcsi fölénye! De ha a közös hagyományok és intézmények erkölcsi prestigeje van megingatva, akkor múlhatatlanul,
mindannyiszor és azonnal működésre jut a fajtudat és fajgyűlölség differentiáló ereje,
A mi már a Szabadság, Egyenlőség ós Testvériség eszméit illeti, ezek kétségkívül épen Eötvös legfogékonyabb korában, egyéniségének alakulása idején, mintegy húsz éven át
bizonyos másodvirágzást értek, mely a júliusi forradalommal
kezdődött 48-ban általános európai forradalommá fejlődött és
betöltve körforgását, a deczemberi államcsinnel általános európai reactióban végződött.
Báró Eötvös József könnyen identifikálhatta e két évtize-
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det az egész századdal. Vajmi természetes, hogy identifikálta.
Mi nem téveszthetjük össze, nem mintha élesebb volna látásunk, hanem mivel végére jutva a századnak, végig is nézhetünk rajta. Mindenekelőtt mindenki tudja, hogy ha el akarunk tekinteni a Szabadság, Egyenlőség ós Testvériség evangyeliumi dátumától és értelmétől, hogy ha újabb politikai
dátumukat és értelmüket keressük: ezek az eszmék nem is a
XIX., hanem a XVIII. század eszméi, a franczia forradalom
formulázott jelszavai, az azt megelőzött philosophok: Locke és
Hume, Beccaria, Montesquieu, Voltaire és Rousseau, az Encyclopedisták hosszan fejlődő munkálkodásának eredményei.
Avagy azért vindicáljuk-e ez eszméket a XIX. századnak, mert a XVIII. század proclamálta ós propagálta ugyan
ez eszméket, de megvalósítani nem tudta? Hát a XIX, század
vájjon megtudta-e valósítani? A ki emberek közt sohasem
jár, újságot sohasem olvas, ám élhet ez illusióban, más nem.
A XVIII. század a friss eszmék naiv hitével, még ki nem
ábrándult, még meg nem ingatott optimismusával legalább egy
komoly kísérletet tett ennek a »panaceának« megvalósítására.
A. XIX. század még komoly kísérletet sem tett. Az első kísérlet elegendő volt az első naiv hitnek megtörésére. A franczia forradalom e szent-háromsága a XIX. században szemlátomást szétmállott. A XIX. század távol attól, hogy megvalósította volna a XVIII. század e programmját, ellenkezőleg,
lépésről lépésre, fokról fokra, csekély visszaesésekkel, ellentállhatatlan áradattal kiábrándult, elfordult tőle, sőt ellene fordult, megtámadta, lerombolta rendszeresen, következetesen. —
A nagy forradalom új egyháza, mely isten és vallás nélkül az
egész emberiséget akarta megváltani és egyesíteni, a XIX.
században felekezetekre szakadt, és e felekezetek a széttépett
új szent-háromság foszlányaival kerekednek egymás ellen
élet-halál harczra. Az egyik tábor hangoztatja a szabadság
jelszavát, de elkeseredve támadja meg a másik, hogy szabadság alatt csak saját jólétét, uralmát, fölényét érti, és ezt
is csak az elnyomás fegyvereivel tartja fenn. Ők az egyenlőséget követelik, melyet amazok megadni nem akarnak, ennek
készek a szabadságot alárendelni, sőt feláldozni, fel a végletekig. Mert abban, de csak abban egyeznek mindketten, hogy
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a mit az egyik szabadság alatt ért és követel, a mit a
másik egyenlőség alatt ért és követel: egymással össze nem
fér, össze sem egyeztethető, egymást elvben és feltétlenül
kizárja. A mi pedig a testvériséget illeti, hát erről szó sincs
többé. Ezt már épen csak azok hangoztatják még, a kiktől
elfordult mind a két tábor, mely egymást felfalni kész: a
régi vallás megfogyott hívei és szolgái, a megüresedett templomokban, szószéken és gyóntatószékben. íme a XIX. század
fejlődése íme hogyan valósította meg azokat az eszméket, melyeket báró Eötvös József még e század eszméinek nevez, a
melyek azonban valósággal a XVIII. század eszméi, a mienkben csak kiábrándulással, elhagyással, refutálással találkoztak.
És honnan e fordulat? Érzi talán az emberiség ösztönszerűleg, ha nem tudatosan, hogy ezek az evangyéliumi eszmék
csak az evamgyélium szellemében valósíthatók meg, mert e
nélkül, vagy épen ennek ellenére, valamint a nagy forradalomban, minden kísérlet ez eszmék megyalósítására csak rémuralom által eszközölhető és tartható fenn, rémuralom által, mely
mint a symbolikus kígyó, saját farkába harap. Saturnusként
megeszi édes gyermekeit, a szabadságot és testvériséget kizárja és egyenlőségnek csak a nyaktiló, egyenlőségét létesíti.
Annyi bizonyos, hogy a XVIII. század eszméi, nem a
XIX. század uralkodó eszméi. Mindjárt a század elején a
jacobinusokra nem a szabadság és testvériség következett,
hanem I. Napóleon uralma és vérengző háborúi. De fentartható
és részben fennáll még naiv hitével az az illusio, hogy a régi és
régen elfajult társadalmi szervezet romjaiból, ha nem szabadság
és testvériség, de hát legalább az egyenlőség ki fog kelni, jóllehet Európa nagyobb részében még sokáig fenmaradt a jobbágysági kötelék, és például mind a mai napig fennáll Boszniában.
De Waterloo után talán uralomra jutnak amaz eszmék? Nem!
De Maistre és Chateaubriand, Gents és Metternich, a franczia
forradalom hívéből mystikussá vált Görres és a Tugendbund,
Burke és az angol High-Torryk, a »szent-szövetség« eszméi,
a legitimitás elve az uralkodó eszmék nemcsak a politikában,
hanem az irodalomban, a társadalomban, a köztudatban is
tizenöt éven át.
1830-ban bekövetkezik az, a mit a nagy forradalom esz-
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méinek másoclvirágzásaként említettem. A forradalom Lengyelországban, a nagy reformmozgalom Angliában, mindenekfölött
a Bourbonok újabb elűzése Francziaországban megadják a
lökést. Ezen eszmék nevében jut uralomra a polgár-királyság
és publicistái azt hiszik, hogy íme megtalálták a módját, amaz
eszmék megvalósításának az alkotmányos monarchiában, az
angol parlamentarismusban. De a francziák félreértik az angol
Parlamentarismus lényegét, Rotteck és Welcker viszont félre értik a franczia
doctrinarismust, és ebből a másodfokú félrefértésből merít a mi táblabíró világunk, szorgalmasan olvasva
az »Augsburger Allgemeine;«-ból, hogy mit beszélnek Párisban, hogyan idézi a badeni II. kamara Ítélőszéke elé Rotteck
a világtörténelmet.
Hiszen csak kevesen meríthettek első forrásból mint egy Széchenyi, kevesen olvastak francziául, aligalig valaki angolul.
A bécsi és a hazai sajtó fejletlen, a censura
béklyóiban, a németek egyetlen fejlett lapja az «Augsburger» volt nálunk is, a nyugati eszmék evangyéliuma. És
ebből a másodfokú félreértésből keletkezik az a példátlan
eszmezavar, melyet olyan plasticusan ad elő, végzetes consequentiáival együtt, nagy publicistánk; néhai tagtársunk, az én
kegyelt mestereim, báró Kemény Zsigmond, »Széchenyiről« írt
tanulmányában. A Rotteck- Welcker-féle sablon-liberalismus azóta
rég lejárta magát szülőföldjén is; jelszavai rég meg vannak
haladva mindenütt; csak nálunk jelzik még oly jóhiszemű
politikusok és politizálok szellemi láthatárát, a kik a modern
eszmék, a haladás és felvilágosodás színvonalán képzelik magukat, mert ötven esztendőt elaludtak, érintetlenül az ujabb
eszmeáramoktól. A júliusi királysággal Francziaországban uralomra jut a polgárság. De nem abban az eszményi értelemben,
hogy mindnyájan egy haza polgárai vagyunk. Hanem a legszűkkeblűbb kasztszellem_ értelmében. Nem a jcitoyen, hanem
a bourgois. A letűnt osztályuralom helyébe új osztályuralom,
mely mély gyűlölettel elmegy az ostracismusig azokkal szemben, a kik társadalmilag fölötte álltak, de a régi urakat felülmúlja azoknak lenézésében és megvetésében, a kik alatta
állanak. A »felvilágosodott absolutizmus« tanát »vom beschränkten Unterthanenverstand« magukévá teszik egész terjedelmében, a népnek, széles rétegeivel szemben: ez a »műve-
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letlen tömeg«, melynek vagyona sincs, nem is igényelheti,
hogy szóhoz jusson az ő államukban, hogy kifejezést adjon
érzelmeinek, felfogásainak, igényeinek, szükségeinek. A politikai
jogokat megtagadják tőle. A nép hadd maradjon a nyáj, csak
a kik nyírják, változtak. A nagy forradalomból áthozott phrásisokat messze túlkiáltja Guizot szava: »Enrichissez vous«,
proclamálva van a pénzuralom, mely a régi úr és munkásnépe
közti patriarchális
köteléket
nem ismeri, a munkásban csak
munkaeszközt lát. Voltaire ideáljának, a felvilágosodott absolutismusnak lelkes tanítványai, II. Frigyes, II. József és
II. Katalin, szintén hallgatásra kárhoztatják ugyan a tömegeket, de legalább azt vallják, hogy ők a tömegekért vannak
itt, és ha gyámság alá vették, legalább érdekeit akarják szolgálni: az uralkqdó osztály azt hitte, hogy a tömeg érette
létezik, a tömegnek nemcsak hallgatni, de tűrni is kell, nemcsak a vezetést, nemcsak a gyámkodást, hanem kíméletlen
kiaknázást is.
Így és ekkor született meg a XIX.
század
legsajátabb
gyermeke:a socialismus.
A mi
eddig legfölebb egyes rajongók és ábrándozok: Babeuf, St. Simon herczeg,
FourrierProudhomme nebulozus phantasiája volt,
egyszerre gyakorlati
jelentőséget nyer, politikai tényezővé emelkedik.
Louis Blove 1848-ban egy pillanatig már az állam élére
jut és ugyanakkor már Németországban is hirdetik az új tant,
és az actio terére lépnek Marx és Lassalle, a kik majdan
megkísértik azt tudományos alapokra is fektetni. 1850-ben a
bourgoisie abdicál a második császárság javára, melyben a
socialismussal szemben a társadalom megmentőjét üdvözli.
A rövid másodvirágzásból minden elveszett: de a socialismus, a szabadság és az egyenlőség közti nagy elvi harcz, a
testvériség helyett a halálos gyűlölség megmaradt, nőttön
nőtt, betöltötte az egész századot, megadta neki az egyéni
kifejezést a századok sorában.
II.
A
melyek

szellemi élet solidaritásánál fogva a nagy áramlatok,
nagy okokból erednek, érvényesülésre törekszenek min-
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den téren, a társadalmi és állami közéletben, a tudományban,
irodalomban és előbb-utóbb a művészetben is.
Ugyanazon fordulattal végződik tehát az a rövid másodvirágzás az irodalomban, a tudományban is. Egy pillanatra úgy látszik, mintha most már csakugyan a nagy forradalom eszméi jutnának megvalósulásra, békés és tartós uralomra. De a mozgalom egészen más eredményekre vezet.
Angliában. Cobden és Bright patronátusa alatt megalapítják
és gyakorlati érvényre emelik a manchesteri iskola jelszavát:
»laisser faire, laisser passer«. Ez a franczia forradalom eszméire visszanyúló politikai mozgalmakkal együtt hódítva, pillanatnyira a közgazdasági tudomány végszavának, minden nehézség megoldásának, a gazdasági béke és közmegelégedés,
az aranykor inaugurálásának vétetik. Valósággal azonban csak
az új osztályuralom, a tömegek gazdasági kizsarolásának evangyéliuma. A Manchester-vidéki két kattun-gyáros kétségkívül
egész jóhiszemmel, a legnemesebb indulattal lépett az agitatio terére a béke politikája és a gazdasági élet korlátlan
szabadsága mellett. A közjólét lehető legmagasabb kifejlődését Cohden és Bright ezekben keresték. De panaceájuk egyoldalú vala, mint minden panacea, és megérzik rajta az osztályérdek, habár öntudatlan ós jóhiszemű is. A mit ők a nép
és a közjólét érdekében kezdtek, a »laisser faire, laisser passer« követelése iskolájuk kezében csakhamar az üzleji, nagy
vállalkozók rideg osztály érdekévé vált a középső és kis gazdasági existentiák depossedálásra, a vagyontalan tömeg kizsákmányolására, a vagyonnak kevés kézben accumulálására
és így végső analysisben, ha korlátlanul érvényesül, a közjólét megsemmisülésre. De a »laisser faire, laisser passer« sem
a XIX., hanem a XVIII. század formulája, és pedig a nagy
forradalomnál is, az encyclopedistáknál is jóval régibb. Ez is
csak másodvirágzását éri a manchesterismusban. Quesnay, a
physiokraták feje. 1750-ben publikálta rendszerét. Egyik társa
Gournay formulázta a phrásist »laisser faire, laisser passer«,
mely 100 ével utóbb olyan szerencsét csinált. Természetes
és érthető reactio vala ez a mercantilisták, a felvilágosodott
absolutisnms gazdasági elmélete ellen. Mondtuk már, hogy a
nagy okból eredő nagy áramlatok politikában, tudományban
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egyaránt hatnak. IV. Henrik minisztere, a nagy Sully, a földmívelést és állattenyésztést még »az állam két emlőjének«
mondja. De a felvergődő absolutismusnak bő és bővebb pénzforrásokra van szüksége. A feudális kötelékben levő föld kivonja magát keze alól. Az absolutismus ellen küzdő rendekkel
szemben szüksége van ellensúlyra. A kereskedelmet és ipart kell
tehát felkarolni politikai és fiscalis érdekben egyaránt. így
a merkantilista rendszer, mely különben is Olaszországban
indul meg, a hol a hatalmas kereskedő és kikötő városokban
csakugyan a kereskedelem a gazdagodás forrása és először
fejlődik ki a pénzgazdaság, csaknem teljesen elhanyagolja a
földet, a gazdagság forrását kizárólag kereskedelemben és iparban keresi, ezeket a legmesterkéltebb protectióval és gyámkodással akarja fejleszteni. Mikor aztán az absolutismussal szemben az egyéni jogok kezdenek ébredni — előbb a tudományban, mint a politikában, — a merkantilisták egyoldalúsága
kihívja az ellenmondást, a franczia physiokraták visszatérnek
Sully felfogására, productivnek csak a földet mondják, és a
subventiók, protekciók, kiváltságok és előjogok azon mesterséges szövevényével szemben, melylyel a felvilágosodott absotismus a merkantilisták értelmében a kereskedelmi és ipari
productiót hajtja, a »laisser faire, laisser passer« elvét hirdeti már azért is, mert ha a merkantilisták nem tulajdonítottak fontosságot a földnek, ők nem tulajdonítanak fontosságot
kereskedelemnek és iparnak, előttük az individualismussal
együtt az egyszerű primitív élet ideálja, már Rousseau philosophiája lebeg. Itt is a körforgás törvénye hat.
A nagy Adam Smith, a ki első emeli önálló, rendszeres tudománynyá a nemzetgazdaságot, mely elébb az olaszoké,
majd a francziáké volt, a physiokratákból indul ki ugyan, társadalom-politikai alapját a physiokrátaktól veszi át, elméletét
az értékről, munkáról, szabad kereskedelemről már előtte
fejtegették Loche és Hume. De az angol viszonyok és fejlődések behatása alatt kiemelkedik az eddigi egyoldalúságokból, sőt annyira kerüli az egyoldalúságot, tartózkodik az elmélet ridegségétől, hogy az abstract elméletet mindig enyhíti történelmi és inductiv módszerrel. Innen van az, hogy
utána a legkülönbözőbb, a legellentétesebb iskolák egyaránt
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az ő tekintélyére hivatkoznak. Mégis ő az industrialismus
atyja, melynek túlhajtásait és egyoldalúságait ha előre nem
látta, onnan van, hogy csak az ő működése és halála után
következett ipari fejlődéssel tűntek ki, úgy hogy aztán mind
hangosabban követelte maga az élet tanainak kiegészítését,
módosítását.
Így, midőn ő is a felvilágosodott absolutismus rendőrállama elleni jogos reactio befolyása alatt áll, elhanyagolja
az államnak hivatását a közérdek védelmében és elhanyagolja
azt,. a mivel az egyes egyén gazdaságilag is tartozik a közjónak és embertársainak. Abból a két egyszerű, de egészen
abstract feltevésből, hogy minden egyén bír az okosság és belátás bizonyos átlagával, és abból a másikból, hogy minden
gazdasági működésnek egyetlen indoka az illető saját haszna,
átlátszó, briliáns elméleteket von le megdönthetetlen logikai
következtetéssel. De ilyen praemissák után természetes, hogy
a gyöngének és együgyűnek kijátszása, kizsarolása az erős és
az élelmes által figyelmen kívül marad, és szó sincs arról,
hogy a közszellem és annak orgánuma, a közhatalom, ezt az
ellentétet kiegyenlítse, e zsarolásnak útját állja. Másik alapelve, melyen érzik az Angliában akkor hatalmasan felkelő,
minden tekintetet magára vonó ipari tevékenység varázsa,
hogy az értéket nem a kereskedelem, mint a mercantilisták
mondták, nem is a föld, mint a physiokraták hirdették, hanem
a munka termi, az »industry«, innen az industrialismus, viszont
a socialisták legmesszebbmenő, legtúlzottabb követeléseinek lett
alapja. Pedig szigorúan véve, a munka önmagában még nem
is producál, hanem egyfelől fogyaszt, másfelől a feldolgozott
nyersanyagnak legalább egy részét egyenesen megsemmisíti, és
a mi ennek daczára a munka közbenjöttével magasabb értéket ad a nyersanyagnak, az nyilván az inventio és a tudományos felfedezés. És ha accumulált munkának is tekintjük
Smith Ádámmal a tőkét — a miben ismét az akkori angol
fejlődés impressionálta — magát a nyersanyagot meg nem
szerezheti a munka, föld, kereskedelem, és hitel nélkül, mely
hitelnek léteznie kellett a tőke előtt, mely hitel nélkül nem
is jöhet létre a tőke, úgy hogy ép oly fél-igazsággal mondhatni condensált hitelnek, mint accumulált munkának. Mill
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úgy akarja megmenteni Smith tételét, hogy a munka fogalmát
a legtágabb értelemben veszi, izom-munka és ideg-munka közt
distinguál. A distinctio nemcsak éles és finom, hanem kétségkívül alapos is, természetesen azon kiegészítéssel, hogy izommunka önmagában nem is létezik ideg-munka nélkül, mert a
legegyszerűbb kézfogás is akaratot és figyelmet igényel. De
épen olyan finom és alapos Millnek észrevétele, melyet más
alkalommal tesz, hogy mennyire veszélyes valamely schema
fentartása érdekében eltérni a szavak közkeletű értelmétől,
mert ez vajmi könnyen vezet két eszmetársulás zavarára, oly
meddő vitára, melynek alapját nem a dolgok lényege, hanem
csak az képezi, hogy ugyanazon szó alatt ki-ki mást ért. De
ha mindjárt Mittel úgy ki is tágítjuk a munka fogalmát, hogy
Smith tételének igaza legyen, ha mindjárt az ideg-munka
alatt nemcsak a szellemi munkát értjük Millel, hanem ezen
is túl megyünk és a physiologgal ideg-munkának számítjuk az
üzér, a vállalkozó remény és félelem közti lázas izgalmát is
— ez a tétel még sem meríti ki az igazságot. Egy millió
arany dollár kétségkívül tőke és pedig a javából: mégis igen
sok hitelt és igen kevés munkát reprezentálhat az aranyásó
kezében, még ha számba vesszük a pénzkiverés munkáját is.
És ha azt mondjuk, hogy az arany nemcsak tőke, hanem
árú is, mélynek értéke önmagában van és nem a hitelen alapul, hát akkor is áll, hogy ebben az értékben lehet igen
kevés része a munkának. De az aranyleleten kívül is van
eset ilyen illustratióra. Egy millió papírrubel szintén tőke.
II. Katalin előtt Oroszországban alig létezett tőke. Kétségkívül létezett accumulált munka különböző értéktárgyakban,
de nem tőke alakjában. II. Katalin nem ezt az accumulált
munkát értékesítette tőkévé, hanem hagyta, a hol volt. Óriás
tőkéket állított elé a bankópréssel és pedig minden theoria
kigúnyolásával, a nélkül, hogy a papírrubelnek mind a mi
napjainkig egy kopéka érczfedezete lett volna. Itt tehát a
bankóprés munkáján kívül semmi accumulált munka nincs,
hanem van az a hitel, mely megoldja a rejtélyt, hogy a papirrubel minden órczfedezet nélkül tartani tudta magát, a hitel,
melylyel az óriás birodalom népe előtt a czári autocratia nymbusa bírt. Ennek a nymbusnak előállítására kellett kétségkívül
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munka: nagy Péter és nagy Katalin munkája, de nem az a
munka, melyet Smith Ádám a tőkében accumulált munka alatt ért.
De ám ejtsük el e példákat, melyekről tán azt mondhatni, hogy oly exceptiók, melyek kivonják magukat az általános törvény alól és így azt meg nem dönthetik. Mellőzzük
még az agiotaget is, mely kétségkívül tőkéket teremt a hitel
ereje által, mellőzzük azért, mert ellenvethető, hogy ez a tőke
csak fictiv tőke, mely elenyészik a fictióval, ámbár nem lehet
tagadni, hogy a meddig el nem enyészik, a tőke minden attribútumával bírhat, az pedig, hogy ki van téve az elenyészésnek,
nem disqualificálhatja tőke-fogalmát, mert minden tőke elenyészhetik, sőt az idő folytán elenyészik, hogy újabb keletkezzék, mint az életnek minden formája. Óriás tőkék és igen reálisak enyésztek el nagy civilisatiók bukásával, épen mert a
tőkének oly componense a hitel, mely nélkül nem létezhetik.
Hiszen épen azért, mivel a- tőke nemcsak accumulált munka,
hanem hitel is, van a tőkére utalva a munkás, a ki munkát
maga is tud előállítani, de nem tud előállítani hitelt és viszont azon mértékben emancipálhatja magát a tőke alól, a
mint hitelre tehet szert. De a puszta agiotageon túl is oly
körülmények közt létesülhetnek, vagy olyanok közé juthatnak
vállalatok, melyek folytán nagy és biztos jövedelmet ígérnek
hosszú vagy épen be nem látható időre, a nélkül, hogy ezek
a körülmények a vállalkozó munkája által álltak volna elő, a
nélkül, hogy talán csak előre is látta volna azokat. így állnak
elő roppant tőkék, melyek épen nem congruálnak a bennük
accumulált munkával. Végre két bányaüzem közül egészen
ugyanazon munka mellett az egyik óriás tőkét képez, a másik
megbukik és pedig nemcsak az ér elenyészése, hanem robbanás, bányaégés, vízbehatás által. Mindenesetre ma már meghaladott álláspont, ha Smith a munkát nemcsak az érték
első forrásának, hanem mértékének is tekinti. Különböztetése
pedig productiv és inproductiv munka közt, az anyagi haszonnak egyoldalú túlbecsülésére vezetett, ha nem is nála, mégis
az ő nyomában. De maga egész elmélete, megfelelőleg az angol viszonyok akkori fejlődési stádiumának, melynek ő is gyermeke volt, nem jut túl azon a felfogáson, mintha csakis a
minél nagyobb érték-termelés volna minden emberi gazdaság
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czélja. És mivel a gazdasági életen kívül az emberi élet más
oldalait nem contemplálja és mivel ebben is elhanyagolta a
nemzeti vagyon egészséges megoszlásának mellőzhetlen szükségét, melynek horderejét épen a munkáskérdésben csak egy
további fejlődési stádium tüntette ki, nagyban mozdította elő
azt a szellemi, jobban mondva tisztán anyagi: áramlatot, mely
általán az emberi törekvés főczéljának a meggazdagodást
tekintette. Végre a munkásosztály iránt táplált nyilvánvaló jóindulata, nemes, emberies érzésmódja mellett is, elméletében
már megvan annak a tannak a csirája, mely a munkást a
munka sikerének feláldozza és minden munka méltányos megbecsülése helyett a munkást puszta munkaeszközzé degradálja
a tőke kezében és érdekében.
Ám, tekintetes Akadémia, az igazi tudós, ha nein is
válhatik el korviszonyaitól és azoknak uralma alatt all, az
abstract okoskodás elmélyedésében is nyitvatartja szemét a
történelmi múlt és a jelen élet sokféleségének, melyét az
abstract elméletbe szorítani nem lehet és nyitva tartja szívét
az emberi érzésnek.
Kegyetlen és könyörtelen, visszataszító,
lázító, és borzasztó az úgynevezett gyakorlati élet embereinek
kezében lesz az abstract elmélet, legyeinek üzletemberek, pártemberek, kormányférfiak, ha saját gyakorlati érdekeikben
rávetik magukat.
Smith Ádám, noha csak tudós volt, de mondjuk, épen,
mivel igazi tudósa volt, kerülte az egyoldalúságot, a következtetések formális élét enyhíteni, a következetes rendszeresítés
elméleti tökélyét alárendelni tudta az élet sokfélesége és fejlődése, a méltánylást követelő tekintetek előtt. Ha megéri
korunk újabb fejlődését — 1790-ben halt meg, — bizonyára
számol velük. Követője Ricardo, a bankár és parlamenti szónok absolut értékét követelte az abstract elméletnek, melyet
a gazdasági törvények terén, az emberi természetből levont
egyoldalú praemissákból, tisztán logikai következtetéssel szűr
le. Ő emeli alapigazsággá a hamis tételt, hogy a munka nemcsak forrása, hanem mértéke is minden értéknek, ő jut ebből
eredményre, hogy a munkás csak munkaeszköz, az ő
elmélete kárhoztatja a munkást a létminimumra,
az
ő rend-
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szerében az egyedül észszerű, a megmásíthatatlan fejlődés a
néhány gazdag gazdagodásának, a tömegek nyomorának folytonos fokozódása.
De a mi Ricardónál még jóhiszemű, logikai operatióiban
bámulatos, mindig fényes, gyakran megvesztegető elméleti
munka volt, az az ő tanain nevekedett másod-, harmad- és
tizedrendű írók, üzletemberek és politikusok kezében irányzatos törekvéssé tömörült. A manchesteri gyárosok után elnevezett ez iskola a gazdasági igazságok, a helyes gazdasági
elvek nevében kikelt minden ellen, a mi kényelmetlen lehetett
a gazdagnak, a »laisser faire, laisser passer« liberális elvének
korlátlan uralmát, a vagyonok növekedése, tehát a gazdagok
gazdagodása érdekében követelte, melylyel szemben a közép
és kis vagyon eltűnése csak a természet folyása, az észszerűség követelése, a valódi gazdasági haladás. A közjólétre és a
humanitásra való tekintet pedig ezt a haladást csak megakaszthatná, minden efféle tehát csak retrográd ideológia. Ricardo
tanát a földjövedékről, a munkabérről ők sem tarthatták fenn,
de annyival inkább magasztaltak az önzés szabadságát, és azok
is, mint a franczia J. B. Say,
az amerikai Carey,
a kik a morál szükségét és az erény magasztosságát hirdetik,
az önzés szabadságától várják az erők végleges harmóniáját
és a legmagasabb morált; optimismus, mely felejti, hogy legalább útközben és addig; míg ez a harmónia kiküzdi magát,
mennyi inmoralitást hasznosíthat az önzés, mennyi és minő
rázkódást idézhet elő a létért való küzdelem, rázkódást, melyben összeomolhatnak a civilisatio oszlopai.
A kik a közhatalom szerepét a gazdasági élet szabályozásában e szerint egészen a magánjog terére akarják utalni
és minden más korlát eltávolítását követelik az erők szabad
fejlődése nevében, egyet felejtenek. Az újabb fejlődésnek útjában állhattak a régi elavult vagy elfajult korlátok, és ezekkel
szemben jogos volt a physiocraták követelése: »laisser faire,
laisser passer!« Ha azonban az erők korlátlan játékában az
erős könyörtelenül megeszi a gyöngét, újabb korszerű szabályozásról gondoskodni kell, ha veszélyeztetni nem akarjuk a
polgárosult társadalmat, véres rázkódások útján primitív barbarismusba visszaesni nem akarunk. A gazdasági életet és
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ezzel a társadalom existentiájának materiális alapjait nem
leliet oly elvre fektetni, mely csak puszta negatio, vagy ha
nem ez, akkor a legsivárabb, legkegyetlenebb önzés.
Világos tehát, hogy a XVIII. századbeli »laisser faire,
laisser passer«
ezen másodvirágzása és a manchesteri iskola,
mely a nemesség megszűnt osztályuralma helyébe a liberalismus nevében a pénzemberek osztályuralmát akarta emelni,
szintén csak a socialismust mozdíthatta elő. A socialista írók
meg is támadják a legszenvedélyesebben,
de nemcsak szenvedélylyel,
hanem legalább Marx és Lassalle számottevő tudományos készültséggel, elmeéllel, alapossággal. A nagy socialista
írók positiv javaslatai még mindig ingadozók, homályosak, erőszakosak és épen csak a tömegekben, de ezek közt
ellenállhatatlanul és rohamosan hódítanak. Ámde
tudományos kritikájuk hódít mindenütt.
A művelt nyugaton tudomány és törvényhozás, kormányok és fejedelmek már régen a halottakhoz
dobták a manchesteri iskolát,
és a »gazdajági szabadság« a
»laisser faire, laisser passer« módszere, melyért ötven évvel
ezelőtt rajongott a liberális Európa, melyet a bölcsek kövének
tekintett, ma ugyancsak ötven évvel meghaladott álláspont, és
angoloknál,
amerikaiaknál,
francziáknál, olaszoknál, németeknél már huszonöt év óta nem akad többé komoly tudós vagy
politikus, a ki védelmébe
venné ez immár »hyperconservativ«
rendszert. A haladott
nemzeteknél irodalom és törvényhozás,
államférfiak és uralkodók, ha egyik kézzel harczolnak a sociálisták forradalmi tendentiája
ellen, a másikkal kezet fognak
velük, elfogadják, megvalósítják számos positiv követelésüket,
mert régen
egyetértenek
abban, hogy a sociális forradalmat
csak a társadalmi reform gátolhatja meg. Így láttuk Bismarck
intimitását Lassallelal,
Vilmos császárt 1890-ben a nemzetközi
munkás-védő actio élén és már III. Napoleon bizonyos értelemben munkáscsászár akart lenni.
III.
De még az a természettudományi iskola is, mely a 30-as
és 40-es években, a nagy forradalom eszméinek másodvirágzásában, ragadva a visszatért eszmeáramlat és a természet-
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tudomány bámulatos kutatásainak eredményei által, vissza
akart térni az encyclopedisták szellemére és nagy tehetségeit
és nagy tudományát is meghaladó merész optimismussal és
phantasiával, már-már azt hitte, hogy a létnek és a világrendnek minden titkát felderítheti, az emberi sziv és az
elmélyedő elme minden kérdésére választ adhat a bonczkés, a
vegyelemzés és a mathesis segítségével: még ők is a XVIII.
század embereinek világnézletével egészen ellenkező eredményekre jutottak.
Moleschott, Vogt megteremtik a materialismus rendszerét, melyben Istennek és vallásnak szintén nincs helye. De jön
Darwin. A szerves élet nagy kutatója inductio útján megállapítja a szerves élet bizonyos törvényeit. És jön utána a
60-as
években a Darwinismus, kiválóan német iskola Haeckel
vezetése alatt, mely a szerves élet e törvényéire akar alapítani világrendet, philosophiát, sociologiát. És vajjon mik e
törvények? Szabadság, Egyenlőség, Testvériség? Az akarat
szabadsága, de általán minden szabadság helyett az előzmények összeségéből eredő kényszerűség. Az egyenlőség helyett
az
ősöktől
eredő születési különbség. A testvériség helyett a
gyöngének rendeltetése az erősebbnek hizlalására. Szembeszökő
tehát és rendkívül érdekes, hogy még azok is, a kik egészen
vissza akarnak menni a XVIII. század eszmeirányára, egészen ellenkező eredményre jutnak. De szembeszökő még valami.
Ezek a törvények kétségkívül hatnak a szerves életben.
De á kik kizárólag ezekre akarnak alapítani világrendet és
világnézletet, társadalmi tudományt, nyilván megfeledkeznek
egyről. Meg arról, hogy ezeken a szorosan természeti törvényeken kívül létezni kell még más törvényeknek is, melyek
az
emberre hatnak, mert különben az ember soha sem emelkedhetett volna azon a primitiv természeti állapoton felül,
melyet kizárólag a physiologia és biológia törvényei szabályoznak. A világrendben, és nevezetesen az emberben kell
hogy hassanak tehát a biológia és a physiologia törvényein
kívül más törvények is, melyek nélkül az ember soha sem
emelkedhetne túl a primitiv természeti állapoton, melyek
kiküszöbölésével vissza kellene esnie abba az állapotba. Az
ember, mint szerves lény, kétségkívül alá van vetve a biológia

KORUNK URALKODÓ ESZMÉI.

21

és a physiologia törvényeinek, de alá van vetve más törvényeknek is, melyek amazokkal együttesen és kölcsönösen hatnak és azokra visszahatnak, melyek nélkül civilisatio és társadalom nem képzelhető, és melyeket erkölcsi törvényeknek
nevezünk. És á meddig ezeket bonczkéssel, vegyelemzéssel és
mathesissel kimutatni nem lehet; és a meddig bonczkés,
vegyelemzés, mathesis a természet kutatásábam végre mindig
eljut egy pontra, a hol nem nyújthat többé bizonyosságot, hanem csak hypothesist, és a meddig minden tudomány, inductio és speculatio, akármilyen merészen hatoljon előre, mindig
eljut egy határra, melyen a megfoghatatlan előtt áll; a meddig a tudomány nem mondja meg, hogyan keletkezik az élet,
miért kell halnunk és mindennek mi a czélja és végoka? a
meddig vért és nedvkeringést csinálni, az élőt szervetlen elemekre felbontani igen, de ez elemekből életet csinálni nem
tudunk; a meddig számolni kell a végtelen és az örökkévaló
fogalmaival, melyeket sem nélkülözni, sem átérteni képesek
nem vagyunk; és a meddig mindaz, a mi az emberre nézve
messze a legfontosabb, mihelyt túlemelkedik a vegetáláson és
az állati ösztönön, túl fekszik a megfoghatatlan e határán:
— addig a megoldást követelő gondolkodó elme, a megnyugvásért kiáltó zaklatott szív, mindannyiszor vissza fog térni a
hithez.
Az ötvenes években még felülről, a kormányok tartották
szükségesnek nyomást gyakorolni a vallás érdekében. Ma
ellenkezőleg, mindenütt, a hol a hatalom bírlalói olybá veszik
és ezért ignorálni akarják a vallásos érzelmeket, mint a mihez
az államnak semmi köze nincs; vagy épen ellenszenvvel nézik
a vallásos mozgalmakat, mint minden társadalmi szabad erőt,
mely uralmuk korlátlanságát csorbíthatja: alulról jön a nyomás, mely emlékezteti őket, hogy a vallásos érzelmek a népéletnek egyik szükségét képezik, melyet elhanyagolni vagy
épen sérteni büntetlenül nem lehet, melylyel számolniuk kell,
melyhez az államnak igenis köze van, mint mindenhez, a mihez köze van magának a nemzet életének, köze van ép úgy,
mint ahhoz, hogy a nemzetnek kenyere legyen, mert az állani
a nemzetért van, nem pedig azokért, a kik a hatalom birtokában mindig hajlandók azt hinni, »l'état c'est moi«.
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A hol az angol faj él és uralkodik a földkerekségén és
a hol lelkiismereti és vallásszabadság alatt nem a lelkiismeretek rendszabályozását, a gyámkodás és a privilégiumok
különböző mértékkel mért fokozatait és a hatósági concessiók rendszerét értik, a protestantismus szelleméhez képest,
mely az egyéni kezdeményezés sokfélesége, úton-útfélen találkozhatunk magából a tömegből eredő vallásos manifestatiókkal, a hol hivatásszerű és Ötletszerű térítők gyakran zene,
dobsző vagy énekkel, majd tarka-kalandos jelmezekkel, majd
szigorú egyszerűségük által feltűnést keltő öltözetben csődítik
Össze a járókelő tömeget, hogy saját vallásos nézeteiknek hódítsanak híveket. Angliában a nagy politikai pártok vezérférfiai vallásos kérdésekben üdülnek a politikai harczok közt:
a liberális Gladstone a bibliát magyarázza és vallásos kérdésekről publikál tanulmányokat; a conservativ Balfour csaknem abban a pillanatban, mikor a legújabb kormány változásnál mint a kincstár első lordja átvette az alsóház vezetését,
egy nagy munkát ad ki: »Bevezetés a hittudományok tanulmányozásához.« Mekkora eruditio, mi mély gondolkodás,
emelkedett vallásos érzület!
A katholikus világban, melynek szelleme az egység és
universalitás, a pápaság, elhagyva és megtámadva a királyoktól megemlékezik az egyház eredetéről: azokhoz fordul, kikről kezdettől fogva előszeretettel gondoskodott, a szegényekhez és elhagyottakhoz, az ügyefogyottakhoz és elnyomottakhoz
intézi szavát, mondván: »bocsássátok hozzám a kisdedeket.«
XIII. Leo encyklikája »Novarum rerum« epochát jelez az
emberiség történetében. Α szózat visszhangzik a tömegek
resönancziájával az összes katholikus nemzeteknél és messze
azokon túl. Egy Crispi félistennek magasztalja ΧIII. Leót,
olyannak mondja hatalmát a szellemek fölött, melynél nagyobb
még nem volt.
Francziaországban a hatalom birtokosaival, a kik még
mindig az egyházban látják az ellenséget, a tömegek valóságos középkori vallásos felbuzdulással válaszolnak a lourdesi
zarándoklatokban, melyeket a vasutak nem győznek, és a vallásos mozgalom élén élite-szellemek, a franczia akadémia tagjai állnak.
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A legszabadabb alkotmány, a legmíveltebb nemzetek
egyikénél, minden felső támasz nélkül a vallásos eszméknek
szerzett nagy és növekedő többséget Belgiumban.
A protestáns Németországban a centrum dominálja a
parlamenti helyzetet.
Tolstoi vallásos mysticismusa az orosz népszellem megnyilatkozása. Maga Zola, a ki korának nagy áramlatait akarja
megírni, a vallásos áramlat emelkedésével foglalkozik.
A nagy magyar Alföldön a nazarenizmus mozgalma mi
egyébb, mint a ki nem elégített vallásos impulsus?
A vallásos érzület aberratiói is csak impulsiv erejét
bizonyítják.
Nem nézetek, vélemények ezek, tek. Akadémia, a krónikás szárazságával felsorolt tények, melyeket lehet különfélekép
apreciálni, melyeket rokon- vagy ellenszenvvel, lelkesedéssel
vagy gyűlölséggel lehet fogadni, de melyeket ignorálni nem
lehet annak,.--¾. ki korunkkal foglalkozik.
Száz év óta philosophok és reformerek az emberiségnek
annyi boldogságot ígértek, mely be nem vált, hogy csalódásainak és a század társadalmi bajainak e klimaxában egy nagy
kiáltás tör ki belőle, mely hitet kér.
De h az apreciatiót keressük, szerintem azt könnyű
megtalálni. Itt is a körforgás- ama nagy törvénye hat, mely ép
úgy kormányozza az eszmék világát, mint a csillagrendszert;
minél messzebb röptöt vesz ä tudomány, minél bámulatosabb
eredmények ragadják a felfedezőt és a kutatót, hogy az exact
tudomány szilárd terét elhagyva, összetévessze a tudománynyal
a képzeletet, és icarusi röptében már-már a végokok felderítését ígérje, és minél inkább ragadja ideig-óráig magával a
szellemeket, minél inkább kezdi magát istennek érezni az
ember, minél inkább mondja istenről, hogy erre a hypothózisre szükségem nincs: annál biztosabb, hogy jön a kiábrándulás órája, jön a; beismerés, hogy bármennyire hatoltunk,
mégis van egy határ, a hol a megfoghatatlan előtt állunk, és
akkor ismét jön a vallásos érzelmek ébredése: a csalódott, a
ki nem elégített, kielégítést, megnyugvást, vigaszt, belső békét,
igazságot és reményt szomjúzó szellemek áradata visszafordul
a hithez, melyről azt látjuk, hogy a gondolkodás bölcsejétől
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kíséri az emberiségét, és túl éli minden válságát, mert az
emberi nem nélkülözni nem képes.
És innen van
még egy szembeszökő ellentét a XVIII.
és a XIX. század közt. A XVIII. század a vallás eltörlésével végezte, a XIX. század ez alkonyán a vallásos eszmék ós
érzelmei új felbuzdulásával találkozunk az egész vonalon.
A kornak elkeseredett ellentéteiben, kétségbeejtő problémáiban, a hol az egyik a gazdasági ököljog szabadságát, a másik
az egyén minden szabadságát elkobzó egyenlőséget .követeli, a
halálos gyűlöletben, melyet immár csak a szuronyok ereje tart
féken,
és már-már féken tartani nem tud: felemelkedik egy
hang a magasból, a materiális érdekek, a bezsebelhető haszon
harczában egy hang az eszmény magasából, és ez a hang
nem kiáltó szó többé a pusztában, hang, mely ismét a testvériséget, de nem a jacobinusok, hanem az evangyélium testvériségét hirdeti, és a társadalmat marczangoló bajok egyetlen
írjául kínálja a keresztény eszméket, mert a fenevadak társaságában érvényesülhet korlátlanul a struggle for life igazsága,
de az emberi
társaságot kizárólag erre alapítani nem lehet,
nem szabad. Mert a társadalmi kérdés nemcsak biológiai
kérdés, nem is közgazdasági kérdés csupán, hanem mindeneklelőtt és mindenekfölött ethikai kérdés, az equitás, a humanitás, a felebaráti szeretet kérdése. — Az emberi nemnek a
»struggle for life« biológiai törvényén kívül szüksége van más
igazságra is, arra, hogy mindnyájan egy atyának vagyunk
gyermekei, hogy szeressük egymást, hogy gazdagnak és szegénynek viselni kell a maga keresztjét egyaránt, egymásért és
önmagáért, mert öröm van sokféle, boldogság csak egy van;
a szívnek az a békéje, a lelkületnek az a magasztos emelkedettsége, mely a szeretettel és áldozattal
végzett kötelességből ered.
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BEVEZETÉS.
Egy lángeszű françzia, Montesquieu, az angol alkotmányt
állítá Európa népei elé, kényszerítve ezeket, hogy a szolgaságot összehasonlítsák a szabadsággal.
Egy másik lángeszű franczia, kinek művét némelyek Montesquieu-é mellett említik, Tocqueville, az észak-amerikai egyesült államok önkormányzati intézményeire irányozta a művelt
világ figyelmét.
B. Eötvös Józsefnek a XIX. század uralkodó eszméinek
állami befolyásáról írt halhatatlan művében találkozunk az
önkormányzattal mint társadalmi joggal, de egyszersmind az
önkormányzat állami jelentőségének nagyszabású kifejtésével.
Dr. Lieber Ferencz, new-yorki tanár, pedig az intézmények jellemképző és szabadságra nevelő ereje szempontjából
tünteti föl az önkormányzatot.
Gneist és Stein német tudósoké az érdem, hogy az önkormányzatot
beillesztették
az
államjog
rendszerébe,
Hermann
Roesler pedig a culturélet társadalmi szabadságának terén egy
új tudomány (das sociale Verwaltungsreclit) álláspontjából tesz
kísérletet az önkormányzatnak szintén rendszeres fölépítése végett.
Ezen a világirodalmi alapon hosszú sora az íróknak foglalkozott
az
önkormányzattal
részint
publicistikailag,
részint
rendszeres elméletben. De sem a kérdés kimerítve nincs, sem
annak gyakorlati fontossága nem csökkent, sőt növekedett
korunk fenyegető bureaukratismusa miatt, mely ügyesen fölhasználja ugyan a népélet erőit, de nem képes eszközölni új
erők fejlődését; a pillanatnyi siker önző politikáját követi; a
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gyümölcsöt úgy szedi le, hogy kivágja a fát. A bureaukratismus
szempontjából a népélet nem egyéb, mint a raktárokban fölhalmozott és fogyasztásra szánt áru. Ennek a veszélyes betegségnek legfőbb ellenszere az állami önkormányzat.
Az állami önkormányzat rendszeres kifejtése csak az
államra vonatkozó elméletekkel kapcsolatban lehetséges. Látható ez az összefüggés abból is, hogy a német birodalom mai
közjogi alakja és ennek államtani kategóriákra való visszavezetése Labandnál és követőinél az önkormányzatnak egészen
új, bár szerencsésnek éppen nem mondható fogalmára adott
alkalmat. A most idézett példa tehát egyszersmind arra tanít
bennünket, hogy az általános tanokat, melyekre az önkormányzatot akarjuk építeni, nem szabad positiv alakulásoktól kölcsön
kérnünk, mert az utóbbiak csak igen ritkán fejeznek ki valamely elméletet a maga elvi tisztaságában.
Általában a tiszta államuralmi fölfogást követvén, az
állami önkormányzatra is ezt alkalmazom. A középkori patrimonialis elvnek magánjogi bilincseit még ma is számos
ponton viseli a közjog. E dolgozatnak egyik főfeladata lesz
tehát az állami önkormányzatot fogalmában, szervezetében és
hatáskörében minden magánjogi elemtől mentesen föltüntetni.
Az ellentétből legjobban megvilágíthatjuk irányunkat. Az
újabb irodalom köréből dr. Edmund Bernatzik műve szolgálhat ily tanulságos ellentét gyanánt. A nevezett államtudós az
alkotmányos királyságot a köztársasági elnöknek, mint állami
orgánumnak, közjogi viszonyából és a királynak saját jogából
(»ein eigenes Recht auf seine Organstellung«) állítja össze.1)
Művében egy kissé Haller szelleme kisért, mert az említett
»saját jog« nem egyéb, mint a középkor patrimonialis joga.
Igaz, hogy ez a sírjából föltámasztott kísértet, a mely a
középkorban országok és világbirodalmak fölött magánjogilag
rendelkezett élők közt és halál esetére, Bernatzik művében
rendkívül szerény s lehetőleg kerülve minden összeütközést a
modern állammal, utoljára megelégszik a hatalomnak parányi
adagárai, sőt a nudum jus-szal.2) De a rossz elvet, még ha

1) Republik und Monarchie. 1892. 29. lap.
2) U. o. 47. és köv. 1.
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alamizsnáért nyújtja is kezét, vissza kell utasítani; mert semmi
sem könnyebb, mint Bernatzik szellemében az összes államalkatokat a patrimonialis elvre visszavezetni péld. ilyen formán:
Absolut
királyságban
az
állam
egy
embernek
patrimonialis tulajdona; respublikában a polgárok összeségének szintén
patrimonialis tulajdona; alkotmányos monarchiában pedig egy
ember és a polgárok összesége osztozik igen külömböző arányban az államon, mint ismét patrimonialis tárgyon.
íme ez lenne a »saját jognak« következetes alkalmazása!
A
Bernatzik
szellemes
művében
található
magánjogi
irányt tehát nem tesszük az állami önkormányzat rendszeres
fölépítésének alapjává. Ha ennek számára alapot a történetben
keresünk, azt inkább megtaláljuk az antik világban, de a
fogalmak bölcsészeti szabatosságát az utóbbinak sem áldozzuk föl.
Igaz, hogy a modern állam szakadatlan fejlődési folytonosságban van a középkorival, de eszmeileg sokkal közelebb
áll a classicus államhoz. Mely tényezők okozták ezt, annak
kifejtése nagyon messze vezetne. A renaissance azok közt minden esetre első rangú szerepet játszott. Bernatzik, az antik
fölfogás háttérbe szorításával, a modern államba a középkori
germán fölfogást akarja vinni, vagyis a köz- és magánjognak
egy logikailag lehetetlen vegyülékét.
A középkorban, a múltban, ennek a jogászi képtelenségnek, általán a germán világnézetnek nagy missioja volt, mert
a történet logikája más. A germánság középkori szerepét
Fustel de Coulanges bámulatos munkája sem rontja le, csak
egyoldalú értelmezéstől és túlzásoktól óvja meg. De a nemzetek
nincsenek a germán népjog sziklájához kötözve.
Egyébiránt Bernatziknak köz- és magánjogból összeállított királysága nem is új gondolat. Megtaláljuk azt Hugo
Grotiusnál az ususfructus analógiájával magyarázva: »Ut enim
res est ager, ita et iter, actus, via. Sed haec alii habent jure
pleno proprietatis, alii jure usufructuario, alii jure temporario.
Ita summum imperium dictator Romanus habebat jure temporario; reges denique tani qui primi eliguntur, quam qui electis
legitimo ordine succedunt, jure usufructuario; at quidam reges
pleno jure proprietatis, ut qui justo bello imperium quaesive-
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runt,
aut in quirum ditionem populus aliquis, majoris mali
vítandi causa, ita se dedidit, ut nihil exciperetur. (De jure belli
ac pacis, lib. I,, capui III., XI.)
Ez az elmélet azonban már Grotius korában anachronisrnits volt s éppen nem szükséges a modern királyság attribútumainak megmagyarázására. Van a mai királyságban valami
a középkor nagy alkotásaiból; csakhogy az utóbbiakat nem
szabad elavult formájukban alkalmazni. A középkor által alkotott egyéni hűség a modern monarchiában nemzeti erővé, a
nemzeti szervezet elemévé lett és pedig magáért a nemzetért.
Az egyéni hűség ily állami alkalmazása által lesz a monarchia
á nemzetnek önszemélyesítési processusa egy emberben és pedig
közjogilag szervezve, mert tényleg egy Perikles is tényezője
lehet ezen önszemélyesítési processusnak. Nem magánuralmi elv,
hanem a morarckiának, mint az államilag élő nemzet közjogi
szervezetének lényege az. a mely a trónon az elmebeteget is
megvédi. Az elmebeteg uralkodónak joga tehát éppen nem
szolgál Bernatzik fölfogásának czáfolhatatlan érve gyanánt.1)
Az állami önkományzatot tiszta államjogi alapon kell
tárgyalni. De ezzel még nincs megoldva a föladat: mert az
államnak és az állam önkormányzati életének lényegét nem a
jog teszi, hanem az ethikai tartalom. A jog csak külső structurája ennek. Az államnak és az állami önkormányzatnak
lényege öntudatos ethikai tartalmukban, vagyis erkölcsi szeüiélyiségökben van. mint élő történeti fejleményben. Szemben
tehát áz egyoldalú jogi formalismussal. a mely Lindgren
elméletében legmerevebb kifejezésre jut, e dolgozat az állami
Önkormányzatot az
ethikai államfogalom álláspontjából
világítja meg.
Némelyek szerint az önkormányzat jogi, mások szerint
politikai fogalom. Hősin értekezésében mind a kettőt megtaláljuk, de magasabb egységbe foglalás nélkül.
Ezzel a kissé ködös jelenséggel szemben az önkormányzatnak philosophiai teljességéből kell kiindulnunk, a mely tiszta
alaki fogalom és tárgyára (anyagára) logikai osztás útján
alkalmazandó. Az önkormányzatnak úgy politikai, mint jogi

1) U. o. 37. 1.
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fogalma helyes, de csak a most jelzett philosophiai alapon tisztába hozható.
Az önkormányzat mint alaki fogalom nagyon széles körű
és szokatlan. De alaki miségénél fogva nem is lehet más. Ezt
mindenki tudja, a ki az alaki fogalmak jelentőségét a tudományban ismeri. Sokkal inkább adhat megütközésre okot oly
eljárás, mely az alaki fogalmak tárgyi alkalmazásánál kézzel
foghatólag
össze
nem
tartozó
dolgokat
egybefoglal.
Ilyen
Labandnál és Rosinnál az a monstruositas, mely a hatalmas
Poroszországot mint tagállamot és a legkisebb parasztközséget
az államjogi önkormányzatnak ugyanazon padjára ülteti.1)
Valamint az emberi összéletnek két nagy alakját, az
államot és társadalmat külömböztetjük meg, úgy az önkormányzat is kétféle: állami és társadalmi önkormányzat. Az
elsőben uralkodó elem a politika, az utóbbiban a jog.
Itt társadalmi önkormányzat alatt nem értem azt a visszaélést, mely az államigazgatás terén a társadalmi elv és érdek
alapján szervez önkormányzatot, hanem értek olyan önkormányzatot, a mely a társadalomnak szabad fejlődéséből egészen
jogosan támad.
Minden önkormányzat vagy tisztán állami, vagy tisztán
társadalmi. Tehát az önkormányzat, mint közvetítő elem állam
és társadalom közt, logikai lehetetlenség. Legalább így áll a
dolog fogalmilag; mert szervezetben és működésben az állami
és társadalmi önkormányzati elem egymáson gyakran átszövődik.
E dolgozat tárgya csak a szoros értelemben vett állami
önkormányzat, a melyet azonban csak az önkormányzat egész
rendszerével kapcsolatban lehet megérteni.
ny szoros értelemben az állami önkormányzat nem az
államnak mint egésznek egyetemes, országos alakban végbemenő
önrendelkezése,
hanem
annak
particular
alakzatokban
folyó és a népélet helyi vagy ügyi kapcsolatai által eszközölt
önrendelkezése. Az állami önkormányzat tehát ily értelemben
a népéletnek activ szerepe az államigazgatás particularis szervezetében. Vagy mivel az állam a nemzet, tehát az állami

1)

Így

1883. 48. és 49. 1.

Bosin,

Souveränität,

Staat,

Gemeinde,

Selbstverwaltung.
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önkormányzat úgy is definiálható, hogy az a nemzetnek mint
activ államalanynak önrendelkezése az államigazgatás particularis alakzataiban.
A szoros értelemben vett állami önkormányzat tehát
három momentumot foglal magában; a) hogy az igazi államigazgatás, b) hogy azt a népélet, illetőleg a nemzet activ működése tölti he, c) hogy annak szervezete (nem tárgya!) partieularis.
Az állami önkormányzat activ tényezője gyanánt majd
a népéletet, majd a nemzetet említettem. Korunkban mind
a kettő ugyanaz az egy lény más-más oldalról tekintve: mint
személyes egységben megjelenő államalany, a nemzet; a maga
élő, szervesen összefüggő, véghetetlen sokféleségében, a népélet.
Kern mindig és mindenütt volt ígV. A classicus világban a
népélet nem a nemzetben verődött személyes egységre, hanem
a községállamban. A feudális rendszerben pedig a népélet
egyáltalán nem is jutott személyes egységre.
Az önkormányzat ezen állami fogalmában a szabadság
is lényeges momentum; de csak az állami szabadság; mert az
állami önkormányzat a nemzetnek, mint activ államalanynak,
teljes kiépítéséhez tartozik. Más szavakkal: a nemzet nem lehet
államilag teljesen szabad önkormányzati szervezet nélkül. Az
állami önkormányzat védi az egyéni szabadságot is, de az
utóbbi annak fogalmához nem tartozik. Az egyéni szabadság
nyilvánulásának rendszere a társadalmi önkormányzat.
Gyakran találkozunk oly nézettel, a mely az önkormányzat fogalmát annak szervezetében keresi, pl. sokan az ingyenes
hivatalban, mások a
hivatalnokok választásában. Ez egyik
főkutforrása az önkormányzat terén uralkodó fogalomzavarnak.
Hogy az önkormányzatot, mint alaki fogalmat, a szervezetből
definiálni nem lehet, az kézzel fogható, mert ezzel megsemmisítenék annak alaki általánosságát. De az önkormányzat állami
és társadalmi alkalmazásának fogalmát sem nyerhetjük a szervezetből, mert nincs oly szervezet, a mely akár az egyiket, akár
a másikat teljesen kimeríthetné. Általán a fogalom az ok, a
szervezet az okozat. Ezt a logikai rendet nem szabad megfordítani. Lehet, hogy egy fogalom megvalósításának czélszerűségi
föltétele egy bizonyos szervezet, de az utóbbi azért nem maga
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a fogalom. A külömböző elveken nyugvó szervezetek közt nem
vonható hajszálnyi pontosággal határvonal, de a fogalmi köröket ilyennel kell megjelölni.
Nem a szervezetből kell deducálni a fogalmat, hanem a
fogalomból a szervezetet. Ez az igazság- nyer kifejezést dr.
Lechner azon mondásában, hogy a kiknek az önkormányzat
maga az állam kicsiben, »mely bizonyos ügyekre nézve az
összállam hatalma alól ki van véve s ezekre nézve maga gyakorolja a főhatalmat«. ám azok szervezzék az önkormányzatot
az állam analógiája szerint olyképen, hogy az önkormányzatiján a törvényhozó gyűlés, kormány és államfő állásának utánzata, illetőleg paródiája legyen, de föltűnő következetlenség ez
azok részéről, a kik az önkormányzatban nem részállamot látnak, hanem csak a végrehajtó hatalom orgánumát.1)
A kormányzat eszméjéből kiinduló s az önkormányzat
alaki fogalmán áthaladó logikai osztályzás csak azt állapíthatja
meg, hogy a szoros értelemben vett állami önkormányzat a
népélet activ állami működése az egyes helyeken, (megye, község,) vagy az egyes ügykörökben; (ipar, kereskedelem, vízszabályzás, szegényügy, utügy stb.), tehát minden esetre particularis
szervezet, de mint ügyi particularismus (valamely ügykörnek
particularis szervezete) helyi tekintetben lehet egyetemes, országos is.
Így áll a dolog fogalmilag. Ettől lényegesen külömbözik
a szervezeti kérdés, mely nem logikai osztás alapján megoldandó,
hanem czélszerűségi, tapasztalati, különösen lélektani úton.
Itt az önkormányzat szervezetével kapcsolatban még egy
megjegyzés teendő az alább következők megértése végett. Az
állami önkormányzatot bár egyes ember, mint ilyen is, közvetítheti (az önkormányzat monarchikus alakja), mégis főkép
közjogi testületek (universitates juris publici) gyakorolják azt.
A német tudomány az utóbbiak közjogi természetébe helyezi
az önkormányzat elméletének súlypontját, és nagy fáradságot
fejt ki azoknak közjogi kategóriákba foglalása végett.2)
1)
Hoffmann Pál, Jog- és államtud. folyóirat. 1871. III. évnegyed!
füzet, 217. és köv. lap.
4)
Világosan ismerteti e nézeteket
Biodig, Die Selbstverwaltung al»
Rechtsbegriff. 1894. 20. és köv. lapok.
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Ezt az irányt csak részben követi á jelen dolgozat. Természetesen az önkormányzati testületeket közjogi kategóriákba
kell foglalni. Így pl. vannak területiek, a melyek az ott levő
személyek és dolgok fölött helyhatóságot gyakorolnak, s ügyiek,
a melyek szintén sokfélekép vonatkoznak a helyre, de nincs
helyi hatóságuk, hanem valamely ügyre nézve szolgálnak államigazgatási orgánum gyanánt.
De bármily fontos és érdekes is az a közjogi elmélkedés,,
mely az önkormányzati testületek fogalmával és osztályzásával foglalkozik, mégis egészen elhibázott eljárás az állami
önkormányzat elméletének súlypontját ebbe a közjogi kérdésbe
helyezni, vagy éppen azt kizárólag arra szorítani; mert az
állami önkormányzat elméletének súlypontja egyáltalán nincs
jogi fejtegetésben, hanem ethikai és lélektani téren. Épp ebben
is jellemző a külömbség az állami és társadalmi önkormányzat közt.
A társadalmi önkormányzat, mint jogi fogalom, akár egy
ember gyakorolja azt, akár többen együtt, mindig jogászi fejtegetést igényel. A társadalmi önkormányzatnak tehát legbensőbb
lényegébe vág a társulat, testület, jogi személy jogászi problémája. Ellenben az állami önkormányzati test, bár a közjog által
mint személy elismertetik, mégis mint tényleg (nem pusztán
jogilag) létező, történetileg fejlődő erkölcsi öntudatosság tölti
be nagy politikai hivatását. Nincs is nagyobi) egyoldalúság az
állami önkormányzatra vonatkozó elméletben, mint annak pusztán jogászi értelmezése. Már ez maga elég arra, hogy az állami
önkormányzatot
állami
jellegéből
kiforgatva,
azt
társadalmi
színben tüntessük föl.
Az olvasó találkozni fog e dolgozatban Gneist szellemével, bár az önkormányzat rendszerét, mint az már az eddig
fölhozottakból is látható (az önkormányzat alaki fogalma alapján az állami és társadalmi önkormányzat) máskép construálom; továbbá az ingyenes államhivatal mellett súlyt fektetek
az állami önkormányzatnak corporativ szervezetére is.
Stein Lőrincznek mindenki sokat köszön, a ki az állammal
és társadalommal tudományosan foglalkozik, de rendszerének
követői közé nem tartozom. Stein az állam személyes egységének hangoztatása daczára a politikai tényezőket nagyon is szét-
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választja, sőt szembe állítja. Az önkormányzatot mint jogi
fogalmat csak akkor értelmezhetjük, ha azt előbb az államigazgatás személyes egységének keretéből kiemeljük. Az államigazgatás keretén belül minden jogalany csak magának az államigazgatás
egységes
jogalanyiságának
létalakja,
kisugározása.
A napsugár nem fordulhat vissza, hogy magát a napot elhomályosítsa. — Abban igaza van Steinnak, hogy az állami
önkormányzat szabad igazgatás. De a teljes constitutionalismus
mellett (a melytől azonban Stein rendszere messze elmarad,)
a központi kormány szintén szabad igazgatás. Ha az angol
parlamenti minister vagy az észak-amerikai egyesült államok
elnöke nem a szabad igazgatás kifejezői, akkor a modern parlamentek sem mondhatók a szabad
törvényhozás
szerveinek.
Angliában és Amerikában nem szorítják a szabad igazgatás
fogalmát az államnak helyi önkormányzatára. Erről Lieber
könyve egy magában meggyőzhet mindenkit.
A legélesebb ellentétben áll jelen dolgozat azzal a fölfogással, mely az önkormányzatot minden további megkülömböztetés nélkül, mint az államigazgatás ellentétét tünteti föl, és
a melynek egyik főképviselője Gierke, a ki egyfelől óvja a
községet az államigazgatási teendőktől, másfelől a községnek,
mint önmagában és önmaga által közjogi alanynak, hatáskörét
az államigazgatás rovására kiterjeszti, sőt az állami föliigyeletet
a
községi
autonómia
(Selbstbestimmung,
Selbstgesetzgebungsreclit) irányában negatív szerepre (placetumra) szorítja, olyképen. hogy az állam csak azt constatálná, hogy a község nem
lépte át hatáskörét és a magasabb jogi rendet nem sértette.1)
Miként Bernatzik a középkori germán fölfogás szerint értelmezi a királyságot, úgy Gierke a község állását. Mindkét
esetben saját jogról van szó. Gierke szerint a község, mint
a községbeliek fölött álló egyetemesség, a maga közjogi jellegének eredeti kutforrása.
Mindez homlokegyenest ellenkezik a modern fölfogással.
Az emberi összéletben csak két substantia van: az állam és
az egyén, és ennélfogva a község nem lehet ős eredeti forrása

1)
Das deutsche
Különösen 759. és köv. lapok.

Genossenschaftsrecht.

Erster

Band.

18fi8.

—

§.

57
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semminek. Az állami önkormányzatot gyakorolja a község
mint az állami szabadság szervezetének kiegészítő része. Viszont
a község mint társadalmi önkormányzat az egyéni szabadság
szervezetének egyik nevezetes alakja. A község tehát nem lehet
»ebenbürtig« sem az állammal, sem az egyénnel, mert önmagában
és önmagáért nem létezhetik. A modern államban a politikai
személy kizárólagosságának elvét is fönn kell tartanunk. Csak
egy politikai személy van, s az az állam. Ez egynek nyilvánulása minden politikai alanyiság és politikai jog. Grierke csak
ott lát önkormányzatot, a hol az egységes állami munka
középkoriasan szét van törve. Óriás tudása és hatalmas szelleme
ebben a félig államias, félig államtalan irányban még elég
kárt tehet.
Roesler az önkormányzat elméletében külön állást foglal
el. Szerinte az önkormányzat a társadalmi szabadság kifolyása. Az önkormányzat az egyesnek bizonyos független tevékenységi kört biatosít a közigazgatási orgánumokkal s az
állammal szemben. Önkormányzat utján az ember fejlődését
saját
szabad
társadalmi
tevékenysége
eszközli
a
culturélet
minden viszonyaiban.1)
Roesler önkormányzati fogalma kapcsolatban van azon.
bizonynyal Mohl Róbert szellemében történt nagyszabású, de
elhibázott kísérlettel, hogy a legmagasabb eszménye szerint
emberiségi socialis jogot helyezze az államjog és magánjog közé.
Kétségtelen, hogy ez logikai lehetetlenség, mert az állam
és egyén kimerítő kategóriák. Minden jog vagy az ember
eszméjéből származik, vagy az államból. Vegyülhet ez a két
elem az életviszonyok szervezetében, de eredeti jellegét ilyenkor
is megtartja mindenik.
Egy nagy érdeme azonban van Roeslernek. 0 construálta
a társadalmi önkormányzatot. Miként Gneist az önkormányzat
állami
nyilvánulását
leghatalmasabban
kiemelte,
úgy
Roesler
annak társadalmi szerepét. Ezen oldalról tehát Roesler az
önkormányzat elméletét kiegészítette. Sajnálni lehet, hogy a
németirodalomban oly kevés visszhangra talált. Az önkormányzatra vonatkozó nézeteinek egyik főérdeme a határozott iránt.
1) Das sociale Verwaltungsrecht. 1872. 1. Abtheilung. 43—44. lap.
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Ratzenhofer
a
politikát
mint
érdekküzdelmet
rajzolja
sociologiai alapon. Föltűnteti az autonómiát és centralisatiót
is, mint az érdekpolitika tárgyát.1) Nem is fölösleges az autonómia és önkormányzat kérdését ezen machiavellisticus világításban is ismerni. Az önkormányzat, a mely mindenekfölött
alkalmas a jog szilárdítására, eltorzított alakjában már olykor
a jog fölforgatására szolgált. Látunk a történetben érdekpolitikát, a mely mindent szétválaszt, hogy mindent saját óhajtásénak megfelelő egységbe foglaljon. A római politika az ókorban,
azzal igázta le a világot, hogy egyfelől a meghódítandó anyagot minél élesebb ellentétekre bontá, másfelől azt a maga
szempontjából ismét egyesítő.
De bármily fontos is az önkormányzatnak ily érdekpolitikai tárgyalása, e dolgozat azzal nem foglalkozik, mert egyedüli
föladata e dolgozatnak a szoros értelemben vett állami önkormányzatot a nemzetállam
rendszerébe illesztve tudományosan
megvilágítani.
Ennélfogva tisztában kell lennünk a nemzetállam fogalmával. Értem nemzetállam alatt a nemzetet mint történetileg
kifejlődött activ államalanyt. A nemzet csak akkor lehet államilag aetiv, ha arra szervezve van. E szervezetnek lényegesrésze a szoros értelemben vett állami önkormányzat.
A sokszor emlegetett nemzeti állam nyelvészetileg egy
»i« bötűvel több, mint a nemzetállam, de politikailag sokkal
kevesebb, mert absolut királyságban is megvalósítható. A nemzeti állam ugyanis nem maga a nemzet, hanem csak »nemzeti«,
azaz a nemzet jellegét viselő, annak sajátságait kifejező, érdekeit ápoló, de egyébkint a nemzettől külömböző lét. I. Napóleon maga volt az állam. Ez tehát nem volt nemzetállam, mert
itt az állam egy ember volt. De senki meg nem tagadhatja
tőle a nemzeti állam jellegét. A franczia gloire traditioiban
ma is így él.
A nemzetállamban az államnak activ alanya maga a
nemzet. A nemzeti államban viszont lehet a nemzet puszta
állami tárgy, merő társadalom. Szóval a nemzetállam mindig
és szükségképen államilag szabad nemzet, oly állam, a melyben.
*) Wesen und Zweck der Politik. 1893. Erster Band, 150. l.
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a nemzet maga intézi sorsát, A nemzeti állam csak arczképe
a nemzetnek, ellenben a nemzetállam maga a történetileg élő
évezredes souverain egyéniség. A nemzeti állam csak külsőleg
ölti föl a nemzet sajátságait, míg a nemzetállamban a nemzet
sajátságai épp úgy belsők és lényének élő kiegészítő részei,
mint az egyes emberben ennek egyéni sajátságai.
Ezekben
jeleztem
dolgozatomnak
alapfogalmait,
irányát
és legfőbb elveit. Csak még azt jegyzem meg, liogy a »gazdászati önkormányzatot« mint külön fogalmat, nem említem.
Mind az állami, mind a társadalmi önkormányzatnak van
gazdászati oldala, de egyik sem szorítkozik erre. Különösen ma
a társadalmi önkormányzatban nagy szerepet játszik a gazdászati érdek; de a vallás, tudomány, művészet is annak tárgyául
szolgálnak. A mennyiben pedig »gazdászati önkormányzat« alatt
az állami önkormányzatnak a gazdászati érdekek által vezérelt,
egoisticus, államtalan elfajulását értik, a melyet a polgárok
már nem a közjóért gyakorolnak, hanem saját hasznuk végett,
ez épp oly kévéssé önálló önkormányzati fogalom, mint a
statusalkatoknak
Aristoteles
által
említett
elfajulásai
nem
önálló statusalkatok. Azon is túl van már a tudomány, hogy
a külömben is helytelenül értelmezett communalis önkormányzatot
minősítsük
»gazdászati
önkormányzatnak«.
Yégiil
az
önmegadóztatás bármily nagy jelentősége sem szolgálhat alapul egy külön (t. i. gazdászati) önkormányzati fogalomnak.
Politikailag is nagy hiba volna — hogy egy ismert szójátékkal
éljek — az »önkormányzati háztartást« háztartási önkormányzattal
fölcserélni,
vagyis
az
önkormányzatot
a
háztartásra
szorítani.
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Az állami önkormányzat fogalma.
Az állami önkormányzat (local Selfgovernment) fogalmát
előbb logikailag, deductio útján, megállapítom, s azután azt
jelentőségének
föltüntetése
végett
a
világtörténet
folyamába
állítom.
Az állami önkormányzat logikai megállapítása végett az
önkormányzat fogalmából kell kiindulnunk általában és a szónak legszélesebb értelmében. De itt nagy ingadozással, egyoldalúsággal és határozatlansággal találkozunk. Egyik csak is
államilag értelmezi az önkormányzatot, a másik abban kizárólag a társadalmi élet nyilvánulását látja, a harmadik az
állam és társadalom között keresi azt.
Az önkormányzat teljes fogalma mind az államra, mind
a társadalomra kiterjed. Az állam és a társadalom közt pedig
logikai semmiség van, a melyből csak ködös alakokat lehet
kihalászni.
Maga az »önkormányzat« szava utal bennünket a fogalom teljességére. Nincs semmi szeszélyesebb és fogalmilag töredékesebb, mint a népélet terminológiája. Ez esetben azonban
kivételképen a név jó útjelző; mert logikai osztáson alapszik.
Vagy más kormányoz engem, vagy magam kormányozom cselekvőségemet. Harmadik eset nincs. Ha magam kormányozom
magamat, az az: cselekvőségemet, akkor van önkormányzat.
Az önkormányzat ilyen legszélesebb alaki értelemben összefügg
az alany és tárgy kategóriáival. A ki a kormányzati cselekvőségnek alanya, az önkormányzatot gyakorol. A ki annak a
cselekvőségnek tárgya, az nem gyakorol önkormányzatot.
Az »önkormányzat« szava tehát azt jelenti, hogy egy
alany maga magát kormányozza, azaz: hatáskörét czéltuda-
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tosan intézi. Ha más alany kormányozná őt, akkor nem léteznék önkormányzat; ha pedig a czéltudatos tevékenység hiányoznék, akkor általában nem volna kormányzat.
A logikai osztás szemközt állítja az önkormányzatot a
más által történő kormányzással. De azért ebből éppen nem
következik az a frivol definitio, hogy az önkormányzat abban
áll, hogy engem más nem kormányoz, mert akkor az absolut
semmitnemtevés is önkormányzat volna, föltéve, hogy arra
nem más kényszerít. Az önkormányzat negatív definitiója nem
vet világot annak lényegére, csak látszólagos definitio, kényelmes ut a valóságos definitio kikerülésére. Az önkormányzat
önmagában az, a mi. Annak fogalmában tehát nincs semmi
negatív elem. Az önkormányzat akkor is maradna önkormányzat,
ha annak alanya egyedül állna a világon.
Az önmagát, azaz: saját cselekvőségét kormányzó alany
adja az önkormányzatnak tiszta alaki fogalmát. Ebben nincs
sem arról szó, ki annak alanya, sem arról, mi annak tárgya?
Ezen az alaki alapon fejlődik úgy az állami, mint a társadalmi
önkormányzat.
Az alaki fogalmat mindig jól meg kell külömböztetnünk
annak anyagi alkalmazásától. Sok fogalomzavarnak oka az,
hogy az alaki fogalmat egyik anyagi alkalmazásában veszik
általános alapul, s ebből annak más anyagi alkalmazását jellemzik. Így a bírói módszernek alaki fogalmát egész irodalom
alkalmazza előbb az úgynevezett rendes bíráskodásra, s innen
a rendes bíráskodás elveivel együtt viszi át a közigazgatási
bíráskodásba. Éppen így az önkormányzat alaki fogalma is.
bár sokszor öntudatlanul, a társadalmon keresztül teszi meg
az utat az államba. Hányan vélekednek akként, hogy egy
megye úgy szervezhető, mint valamely részvénytársulat, s az
állami önkormányzati testet társadalmilag állítják az állammal
szembe.
Az önkormányzat alaki fogalma a társadalomban leér
az egyenkint vett embernek szabadságáig és az államban fölemelkedik a souverain hatalomig; mert ily legtágabb értelemben az állam souverain önrendelkezése is önkormányzat.
A negatív definitionak nem lévén semmi jogosultsága,
az abból vont s a souverain hatalmat az önkormányzatból
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kirekesztő fogalmi korlát is elesik. Ha Poroszország önrendelkezése önkormányzat, akkor miért ne legyen az a német birodalomé. »Mangels eines Gegensatzes«, feleli erre a kérdésre
Labandot követve Rosin; mert a birodalom legfőbb, tehát
vele szemben hiányzik a »Möglichkeit der Anerkennung resp.
Beschränkung« az önkormányzati hatáskört illetőleg.1) Ha egy
politikai testről azt mondjuk, hogy kormányozza magát, ez
Laband szerint mindig egy magasabb hatalmat föltételez, a
mely amazt kormányozhatná. S így szerinte az önkormányzat
szavát nem alkalmazhatjuk a souverain hatalomra, mert erre
nézve a »Verwaltetwerden« nem lehetséges és nem gondolható.2)
Laband és Rosin okoskodása olyan, mintha azt mondanám, az
élet nem egyéb, mint a halál lehetősége, vagy az igazság lényege
abban van, hogy tévedni és hazudni is lehet.
Jól mondja Rosin, hogy a »Verwaltung« épp oly kévéssé
specificus államjogi fogalom, mint a személyiség. De akkor
miért lesz kizárólagos államjogi fogalommá a »Selbstverwaltung«; s miként lehet tagadni a társadalmi élet és a magánigazgatás terén fejlődő önkormányzatot? 3) Abból, hogy a társadalmi egyesületek és testületek nem gyakorolnak állami
önkormányzatot, még éppen nem következik, hogy az önkormányzat alaki fogalma sem illik azokra. A »Verwaltung«
alaki
egyetemességéből
következik
a
»Selbstverwaltung«-nak
szintén alaki egyetemessége. E következetesség hiányából folyólag Rosin
megsemmisíti a társadalmi
önkormányzat egész:
rendszerét, miként negativ definitiója által a souverain hatalmat zárja ki az önkormányzat alaki fogalmából.
Az önkormányzat mint alaki fogalom kiterjed arra atérre is, a melyen Roesler construálja a maga önkormányzati
fogalmát; ennélfogva az önkormányzat azon alaki fogalmára is
vonatkozik Labandnalc Roeslerrel szemben alkalmazott gúnyosmegjegyzése, hogy utoljára az újságolvasás, dohányzás, stb. is.
önkormányzat lenne.
1) Rosin id. m. 45. lapon.

2)

Das Staatsrecht des deutschen Reiehes. 1876. Erster Band, 103. 1.

3) Id. mű, 45. és 46. 1.
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Azonban
logikailag
megállapított
fogalmakat
élczekkel
nem lehet megdönteni. Laband gúnyos megjegyzése alkalmazható a kormányzás és igazgatás ellen általán, hacsak ezeket
az államra nem szorítjuk, azt tanítva, hogy a magánviszonyoknak nincs kormányzata és igazgatása. De ekkor a magánuradalmak jószágkormányzóit czímbitorlás miatt meg kellene
büntetni. Ugyanazon sors érné a hajók kormányosait is. Bankkormányzó is csak az állambankok élén állhatna. Ha pedig a
kormányzást és igazgatást nem szorítjuk az államéletre, akkor
azoknak paródiáját a magánéletben éppen úgy megtalálhatja
Laband, mint az önkormányzatét. Bizony az önkormányzat
tárgyául kicsiny dolgok is szolgálnak, pl. a községi önkormányzatban is, de éppen a kormányzat és önkormányzatban
szabad legkevésbé felednünk azt az igazságot, a melyet Plató
szerint már az ő korában emlegetni szoktak volt az építőmesterek. hogy a nagy kövek nem állhatnak szilárdan a kicsinyek nélkül.
Az önkormányzat alaki fogalma széles körű. de azért
nem azonos fogalom a szabadsággal: azonban ennek legjelentékenyebb. legnemesebb nyilvánulása. A növényről mondjuk,
hogy szabadon fejlődik, de az nem kormányozza magát. Az
állatról is csak átviteli értelemben lehet mondani, hogy kormányozza magát, mert az öntudatos tervszerűség hiányzik
nála. Szabadsága az embernél alsóbb rendű lényeknek is van.
de valóságos kormányzata nincs. Sőt az emberi életkörben
sem azonos a szabadság és az önkormányzat. Bizonynyal embernek, nemzetnek s az egész emberiségnek föladata, hogy saját
körében mindegyik kormányozza magát. De azért nem mindig
kormányozva gyakorolják szabadságukat. A mai művelt emberiségről mondhatjuk, hogy szabadon fejlődik, de mint emberiségi
egész még nem kormányozza magát. Emberek és nemzetek
tetteiben sincs mindig önkormányzat. Egy ember, a ki jó
hírét, vagyonát, egészségét könnyelműen tönkre teszi, egy megromlott nép, a mely vesztébe rohan, szabadságát gyakorolja,
de nem kormányozza magát. Csak ott van kormányzat, és csak
ott lehet ennélfogva önkormányzat, a hol a cselekvőségi kör
objectiv lényegéből folyó czélra észszerű törekvés irányul.
Tévedhet az ilyen kormányzat és ökormányzat, de mint ilyen
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csak akkor szűnik meg. midőn az illető cselekvőségi körnek
teleológikus világrendjét fölforgatja. Ezekből látható az alaki
értelemben vett önkormányzat és a szabadság fogalmi különbsége.
Dr. Oscar Gluth a maga önkormányzati elméletét az
alaki
fogalomhatározás
világosságában
kívánja
föltüntetni.1)
Mennyiben sikerült ez neki, arról tanúskodjanak saját szavai:
»Der Begriff der Selbstverwaltung entsteht durch Beziehen einer Thätigkeit, welche Verwaltung ist, auf eine andere,
gleichfalls als Verwaltung sich charakterisirende Thätigkeit.«2)
»Der Begriff der Selbstverwaltung kann nur entstehen
durch Beziehung einer sich als Verwaltung characterisirenden
Thätigkeit auf eine andere Thätigkeit derselben Art, u. zw.
durch eine Beziehung, welche ausdrückt, dass das Gegebensein
der einen Thätigkeit begrifflich die Negation der anderen in
sich fasst.« 3)
Az idézett szavakból is látható, hogy itt az alaki fogalom
össze van tévesztve a negatív definitióval, a mi pedig nagy
tévedés; mert az alaki fogalom a logikai rend és elvi tájékozás positiv alapja; a negativ fogalom viszont nem szolgálhat
alapjául semminek.
Továbbá Gluthnak azon állítása, hogy az önkormányzat
alanya »mit den eigenen Interessen zugleich die staatlichen
befriedigt,4) ellenkezik a fogalom alakiságával, mert ez lényegénél fogva tárgyra (önkormányzati anyagra) nem vonatkozhatván, nem is veheti föl jegyei közé sem a saját, sem az
idegen ügyet. Ez már az enyim e's tied magánjogi szempontjának beillesztése az állam és önkormányzat viszonyába. Betetőzi Gluth ezt a magánjogi fölfogást, midőn jegyzetben az
önkormányzatot, mint a mutuálismus egyik alakját jelöli meg.
E tekintetben Sax-ra hivatkozik, a ki a mutualismust, mint
az individualismusnak egyik oldalát így írja le:
1)
Die Lehre
Bestimmung. 1887.
2) U. o. 64. lap.
3) U. o. 67. lap.
2 U. o. 69. lap.

von

der

Selbstverwaltung

im

Lichte

formaler

Begriffs

20
»In gewissem Umfange drängt sich daneben die Wahrnehmung auf, dass die Förderung der Eigeninteressen des
Einen unter Umständen mit directer Förderung des Andern,
bestimmter Anderer, verbunden ist; in der Art, dass ich meinem
Interesse nur dadurch dienen kann, indem ich zugleich dem
Anderer nütze«.1)
Sax e szavaiból látható, mennyire elmerítette Gluth az
önkormányzatot a magánviszonyokba és az individualismusba.
A mutualismus, még akkor is, ha az altruismusig emelkednék,2) merő társadalom. Már pedig az önkormányzat, mint
alaki fogalom, nem lehet sem társadalmi, sem állami önkormányzat, hanem éppen csak önkormányzat, a mely közös
logikai alapja ügy az állam, mint a társadalom terén fejlődő
önkormányzati jelenségeknek.
A mondottak alapján logikailag deducálhatjuk a szoros
értelemben vett állami önkormányzat fogalmát.
A személyiség a kormányzatnak vagy alanya, vagy tárgya. Magamat kormányozom, vagy más kormányoz engem. Az
első az alaki önkormányzat.
Az alaki önkormányzat tárgyi (anyagi) alkalmazásában
vagy állami, vagy társadalmi.
Az állami önkormányzat ismét vagy az egész nemzetnek,
mint activ államalanynak, szabad önrendelkezése a maga országos alakjában, vagy pedig ugyanannak önrendelkezése ügyi, de
még sokkal inkább helyi particularismus alakzataiban.
Angliában
mindenekelőtt
Selfgovernment
a
nemzetnek,
mint országos egésznek, parlamentaris önrendelkezése. Local selfgovernment pedig ugyanannak állami önrendelkezése a helyhatóságokban.3) Az állami önkormányzatnak tehát tágabb és szorosabb értelemben vétele az angol fölfogás által is igazolva van.
Igaz, hogy a local selfgovernment logikailag és történetileg a törvényhozó és a bírói hatalom terén is nyilvánul, de
a modern állam politikája azt a közigazgatásra szorítja.
1) Das Wesen und die Aufgaben der Nationalökonomie. 1884.
51. és köv. 1.
2) U. o. 61. 1.
3)
Vesd
össze
Loening szavaival, Lehrbuch
tungsrechts, 1884. 35. 1.

des

deutschen

Verwal-
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A szoros értelemben vett állami önkormányzat tehát nem
egyéb, mint a nemzet activ államalanyiságának érvényre jutása
az államigazgatás particularis szervezetében. Ezt nevezem e
dolgozat homlokán és szövegében »állami önkormányzatnak«,
követve ebben a hazai nyelvszokást, mely az »önkormányzat«
szavát a részekre vonatkoztatja.
Az állami önkormányzat fogalmát politikailag csak akkor
mérlegelhetjük, ha azt világtörténeti fejlődésének nagyszerűségében szemléljük.
A classicus államban nem volt tér állami önkormányzatra. Míg a modern nemzetállam a maga oszthatatlan személyiségét két, t. i. egyetemes és particularis alakban hozza
kifejezésre, addig a görög és latin városállam csak egy alakban,
mint községi egész, fejlődhetett.
Róma
hódítása
sem
alkotott
e
tekintetben
kivételt.
A római világbirodalom ügy a köztársaság, mint a császárság
korában tele volt önkormányzattal, de ez nem volt állami
önkormányzat, mert nem nyilvánult benne a római állameszmének helyi élete. Régibb önálló állami létnek volt az maradványa. A rómaiak uralkodtak a meghódított részek fölött, de
nem folytatták ezekben államuknak helyi életét. E végből először
is magának Rómának kellett volna kilépni a községállam szűk
keretéből. De bizonynyal akkor is legyőzhetetlen akadályokra
találtak volna az ókorban uralkodó városi szervezetben. Leigázni lehetett a városokat, de személyes életük particularis
öntudatossága megmaradt. E városi személyiségek osztoztak a
római birodalom fényében, de a római állam egységes személyiségébe nem olvadtak. Kinek jutna eszébe az állami önkormányzatnak (pl. egy megyének) alárendeltségét a római hódoltság jelszavával (»majestatem popnli Romani comiter conservare«) meghatározni, vagy ki hasonlítaná az angol békebíró
állami viszonyát a cliens magánjogi állásához.
De ha a classicus államban nem volt is tere az állami
önkormányzatnak, létezett ott az, a mi ennek nem ugyan
fogalmi, de bizonynyal politikai lényege: az ingyenes állami
munka, és uralkodott a nagy törvény, hogy a polgárok rendszeres állami munkája nélkül nincs állami szabadság.
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Az állami önkormányzat tehát nem elszigetelt jelenség
az emberiség politikai fejlődésében, hanem egy nagy törvény
háromezer
esztendős
érvényesülésének
magasabb
phasisa,
a
classicus világot a modern állammal összekötő világtörténeti
ténynek, a polgárok ingyenes állami munkájának, gazdagabb
kifejlődése. Óvakodjunk letörni az állami önkormányzatot erről
az élő törzsről, a melynek gyökerei ott ágaznak el, á hol a
szabadság világtörténetileg kezdődött.
A községállamban tehát volt ingyenes állami munka, a
melyet a polgárok gyűléseikben, törvényszéken, hivatalban gyakoroltak; de önkormányzati alakot az csak országállamban
ölthetett. E világtörténeti alakulásnak végrehajtói Anglia és
Magyarország. Ezekben az országokban lett az állami munka
állami önkormányzattá. Így lett Anglia és Magyarország a
közszabadságnak igazi classicus földévé. Valóban a classicus
állam szabadságion tartó elvét valósították meg önkormányzati
rendszerűkben a nobile officium által. Bármily szép és hatalmas a szabadságért föllángoló lelkesedés, mégis bizonyos,
hogy a szabadságnak begyakorlott, fegyelmezett hadseregévé
csak az önkormányzat teszi a népet. Ha önkormányzati rendszerünkön kivűl semmit sem adtunk volna az emberiségnek, ez
maga a nagy missiót teljesítő nemzetek közé emelné bennünket. Csakhogy az államnak ezen helyi életében is, mint mindenütt, jól meg kell különböztetnünk az elavult fejlődési formát
az örökké ifjú lényegtől.
Angliában
és
Magyarországon
az
önkormányzat
nem
elméletek műve, hanem a belső fejlődés ős erőinek élő alkotása.
Henri Desplaces méltán von párvonalat a magyar és az angol
két kamarai rendszer keletkezése közt. De a legfőbb dolog, a
miben e két állam történeti alkotmánya találkozik, állami
önkormányzatuknak spontán fejlődése.
Az
állami
önkormányzat
megalkotásában
egy
nemzet
sem közelítette meg az angolt és a magyart. A fejlemények
külseje e tekintetben ne vesztegesse meg ítéletünket. A merre
csak a szem lát, a középkorban mindenütt önkormányzat van,
de nem állami, hanem társadalmi, magánjogi önkormányzat.
Efölött nem is lehet csodálkozni. Hisz maga az állameszme a
középkori Európa nagy részében majdnem teljesen elmerült a
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társadalomban és magánéletben. A hűbérrendszer maga az
államtalanság. Alikor az állameszme oly gyönge volt. hogy
még a központon sem tudta magát önállóan érvényesíteni és
főkűbérűri alakot volt kénytelen ölteni, miként élhetett volna
akkor
az
állam
particularis,
önkormányzati
alakzatokban?
Alikor az állam a magánérdeket a központon sem tudta
legyőzni, miként emelhette volna állami niveaura a helyi
viszonyt? Volt hűbéri, de nem állami önkormányzat. A földesúr
a maga emberei fölött uralkodott. De ez nem az államnak
volt helyi nyilvánulása, hanem inkább negatioja annak, a mit
akkor államnak neveztek, t. i. a főkűbérűri beavatkozásnak.
Ttt egyik magánhatalom korlátolta a másik magánhatalmat,
míg az állami önkormányzat az oszthatatlan államhatalom egységes rendszerének csak egyik alakja.
A hűbérrendszernél a mai emberre nézve sokkal rokonszenvesebb a középkori testületi szervezkedés. Míg a hűbérrendszer alapja a lealázásig menő magánuralom (devenio homo
vester) addig a testület alapját egyenlőség és szabadság teszi.
De lényegileg a testület épp úgy magánjog, mint a hűbéri
kapocs. Egyéni szövetkezés alkotja mind a kettőt, csakhogy
más elv szerint. Van a középkori testületben közérdek, de
államérdek nincs. Az a közérdek ott csak találkozó magánérdekek halmaza. Ez lépcsőfok volt az állam felé, de még nem
az állam. A testületi önkormányzat épp oly kévéssé állami
önkormányzat, mint nem az a hűbéri; mert egyik sem particularis működése az államnak, hanem inkább az önkormányzati alany saját jogán alapuló korlátolása annak. Igazi eszmény még ma is a privatizáló irány sokféle köntösben járó
apostolai számára.
A mit a testületi szervezkedésről mondottam, az áll a
germán falura és középkori városra is. A modern állami
önkormányzat bölcsőjét a megyében ringatták. A középkori
város nem az országos egésznek localis életét munkálta ki.
hanem á saját érdekeit igazgatta önkormányzati privilégiumai
alapján. London nemzeti szerepe a magna charta kivívásában
kivételes jelenség. Sőt a hol souverain hatalmat vívtak ki a
városok, ott sem igen tudtak kiemelkedni a társadalmi körből.
A társadalmi érdekek gyűlöletes harczából támadtak a közép-
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kori Olaszország apró zsarnokai. Ha másként volt, akkor miért
jajdult föl Machiavelli a nép romlottsága miatt, és miért nem
követték az ő szabadságharczi riadóját?
A középkori város csak relatíve tűnik föl mint kiváló
állami jelenség a feudalismus és a germán particularismus
államtalan környezetében. A hol minden föloszlott az egyéni
jog és érdekben, s a hol »a porszemeket atomokká bontották
szét«, ott nagy haladást jelent a város, mint személyes léttel
bíró egyetemesség. De ha azt kérdezzük, hogy a középkori
város mivel vitte előbbre az állameszmének emberiségi fejlődését. akkor annak állami dicsősége egyszerre elhomályosul. Eddig
a világtörténetben az államnak csak két tiszta alakja volt: a
község és a nemzet. A községállam teljesen kifejtette tartalmát a classicus világban. A középkori város annak csak állami
missio nélkül való epigonja volt. Önként értetik, hogy mint
nemzet szintén nem gazdagíthatta az emberiség állami fejlődését. Tehette volna ezt mint a nemzetnek helyi államélete,
de a középkorban nem tette. A középkori város, a mennyiben
állammá lett, corporativ állam volt, a mi pedig épp oly kévéssé
igazi állam, mint nem az az intézmény-állam. Viszont mint
önkormányzat a középkori város nem orgánuma, hanem korláta volt az államnak, tehát önkormányzat mint jogi fogalom,
társadalmi önkormányzat, vagyis egyenes tagadása az állami
önkormányzatnak.
Bármerre tekintünk tehát a középkorban, az angol és
magyar megyén kívül az állam helyi önkormányzata sehol
világtörténeti
jelentőségre
nem
emelkedett.
Lengyelországban
csakhamar megszűnt az állami önkormányzatnak alapul szolgáló állami egység, Svajczban pedig még távolról sem volt az
kifejlődve. Államok szövetségében az egyes államok külön léttel
bírnak és nem helyi kifejezői egy magasabb állameszmének.
Angliában és Magyarországban találkozott egymással egyfelől
az állam egységes szervezete, az egész nemzetet átható közös
állami öntudat s közjogi fölfogáson alapuló szabadság, másfelől
a középkori népélet particularismusa. És így szükségképen
előállt az állami szabadságnak particularis alakja: az államnak helyi önkormányzata, világtörténeti folytatása gyanánt a
classicus világ polgárai által teljesített szabad állami munká-
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nak. Nem volt ez az intézményeknek közvetetlen történeti
continuitása, de bizonynyal az eszmének élő folytatása.
Figyelemre méltó körülmény, hogy az angol és magyar
nemzet épen egy államtalan korszakban alkotta meg azt a
szervezetet, a mely mindennél alkalmasabb az állameszmének
intensiv és gazdag kifejlődését eszközölni.
Németországban az államhatalomtól való függetlenségben
keresték a szabadságot, tehát nem gondolhattak a szabadság
oly rendszerére, mely szerint az állam tagjai maguk közvetítsék annak helyi működését. A tartományi uralom merőben
magánjogi particularismus volt. Hatalmas házak magánhatalmi
törekvése, a tartományuraknak és a tartományrendi közönségeknek az állam fölött, mint magánjogi tárgy fölött való osztozása s az osztálylyal járó viszálykodása megakadályozta abban
az időben a német nemzetnek, mint activ államalanynak, szervezkedését s ebből folyólag annak helyi önkormányzati államéletét is.
Francziaországban az egységes állam a feudalismussal
folytatott nehéz küzdelem árán fejlődött ki. Ennélfogva ott
minden önkormányzatra irányuló kísérlet a feudális urak kezébe
adott volna fegyvert. Később pedig a fejedelmi absolutismus
tette lehetetlenné a polgárok állami munkáját. A »Kői Soleil«
elve szerint a nemzet csak állami tárgy lehetett. Századokon
üt a centralisatio vitte előbbre Francziaország állami egységét.
Előbb a hűbériséget törte meg e rendszer; majd a külfölddel
éreztette meg hatalmát. A franczia forradalom eszméi csak
Centralistikus szervezetben győzhettek; s végül I. Napóleon
csak ily szervezet segítségével építhetett közjogi romokból líj
állami rendet. Csodálhatjuk-e ily előzmények után, hogy Francziaország ma is a legcentralistikusabb ország és hogy a franczia genius egyik szellemes képviselője, Dupont- White, az általa
nagyon is félreértett önkormányzati szervezetet vészkiáltással
utasítja el, mert. szerinte, ha az behozatnék hazájába, akkor:
»Finis (falliae«.1
Németország, különösen Poroszország, újabban nagy hala1)
La liberté
stration. 1864. 347. lap.
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dást tett az állami önkormányzat megvalósításában. Francziaországban sokkal nehezebb lesz az államot bevinni az önkormányzatba. A franczia nagyon nehezen szokik ahhoz, hogy az
államot particularis szervezetben észre vegye, helyi vonatkozásaiban érezze, helyi ügyeiben ápolja. Az ő szemében csak egy
központosított állam ragyog több százados dicsőséggel. Az
állami önkormányzat bármily bölcs törvényhozási szervezése
csak a mű kezdete. Hogy az állameszme annak erkölcsi tartalmává legyen, azt csak a polgárok rendszeres közigazgatási
munkája teheti.
Miután láttuk az államnak helyi önkormányzatát mint
logikailag megállapított philosophiai fogalmat és mint világtörténeti tényt, további föladatunk azt a nemzetállam rendszerébe beilleszteni. E föladat részint az állami önkormányzat
fogalmának bővebb kritikai kifejtésére vezet, részint oly önkormányzati szervezet és hatáskör megállapítására, a melyek által
a nemzet az önkormányzatban valósággal activ államalanynyá lesz.
Mint a meteorkövek hullanak az önkormányzat definitiói
véletlen és szeszélyes alakban. Nagy szükség van az államtanban is arra a logikai szilárdságra, a mely a jogban már
kétezer éve meghonosult. A gondolatrestség egy fényes paizst
talált a maga számára Anglia példájában. Az angolok egy
elméletet sem alkalmaznak következetesen, és e logikátlanságnak nagy hasznát látják.
Csakhogy az angol példával takaródzók feledik, hogy
Anglia nem könyv, hanem ország. A gyakorlati életnek joga
van a következetlenségre az elméletek alkalmazásában, de a
tudománynak nincs arra joga az elméletek alkotásában. Különben Anglia nem is oly logikátlan, mint általában hiszik.
A nemzetnek, mint activ államalanynak, kiépítésében nagyon
is következetes. Csak az erre vezető utak és módok tekintetében gyakorlati tapintattal helyes mértékre szorítja az elméleteket.
Végelemzésben csak két államfogalom lehetséges. Egyik,
a mely az államot önmagában és önmagáért létezőnek tartja,
tehát abban az egyén fölött álló magasabb erkölcsi világrendet
lát. A másik, a mely az államot úgy tekinti, mint egyéni czé-
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lokra szolgáló eszközt, puszta intézményt, egy nagyobb szabású
szerszámot. A kérdést úgy is formulázhatjuk: »vájjon jogok
alanya-e. vagy tárgya« az állam? 1)
E két államfogalom ellentétes mint az északi és déli sark,
s így természetesen az azokból deducált önkormányzat is lényegesen különböző lesz.
Az állam, mint önmagáért létező személyiség, lényegileg
ethikai momentum. Sok százados öntudatosság egységében vanigazi léte. Ez az a »spiritus vitális, quem tót millia. trahunt«.
Ebben az államtani rendszerben tehát az önkormányzat is-,
mint az állam ethikai tartalmát fejlesztő tényező, lesz méltánylandó. Itt annak tárgyalása főleg lélektani.
Ellenben ha az állam az egyénért létező intézmény, akkor
az lényegileg jogi formalismus. Itt az önkormányzat sem lehet
egyéb, mint egyéni jogok különös szervezete ugyanazoknak
egyetemes állami szervezetében; vagyis a helyben lakók joga
(Rechtsbegriff), a mely jogászikig tárgyalandó, nem lélektanilag.
A
politikai
irodalomtörténet
legmagasabb
jelenségeiből
kiindulva, e két államfogalom közül az egyiket platóinak, a
másikat természetjoginak nevezhetjük. Amaz állami idealismus.
emez egyéni idealismus.
Platónál első az állam. Ha szobrot föstenénk be, úgymond. és valaki oda lépne és ócsárolna minket, hogy a test
legszebb részét, t. i. a szemeket, nem bíborral, mint a legszebb
színnel, festettük be, azt felelnék neki, hogy az ily szép színnel
festett szemek már nem is volnának szemek.2) A polgárok ismegszűnnek polgárok lenni, mihelyt az államot, a nemzetet, a
hazát nem tekintik önmagáért létező czélnak. Az néni specificus görög eszmény, a melyet Plató az idézett helyen kifejez,,
hanem az emberiségnek legmagasabb tökéletessége az államban; az igazi állam, a mely lelkünk mélyében gyökerezik és
a világtörténetben nagy alkotásokat teljesít.
Már Aristotelesről foly a vita, vájjon önczélnak tekinti-e
az államot. A középkor elárasztja a világot individualismussal.
A természetjog ezt az individualismust demokratikus elméletbe-

1) Nagy

Ernő, Budapesti Szemle, 1889. 229. lap.

2) Plató állama. IV. könyv, I. F.
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foglalja. A nagy érdemű Grotiusnak alapvető műve már a
magánjognak rendszeres invasiója az államtanba. És még a
természetjog alkonyán Rottecknél a közjog nem egyéb, mint
a magánjognak egyik fejezete.
Ezen individualisticus elmélet szerint minden nagykorú,
épeszű embernek joga van saját ügyeit igazgatni. Joga van
erre az épeszű, nagykorú embereknek egyenkint, helyi vagy
életliivatásos csoportozataikban, és végül állami egyetemességökben. Egyéni szabadság egyenkint, egyéni szabadság particularis
körökben,
egyéni
szabadság
állami
egyetemességben.
Nemzet és nemzeti szabadság itt nincs sehol. Az egyéni szabadságnak ezen egymásra rakott köreiben az önkormányzat
ép úgy az egyéni szabadság nyilvánulása, mint az országgyűlési választói jog. Itt állam és állami önkormányzat be van
olvasztva a társadalomba, mint az egyéni élet nagy rendszerébe.
Igazi állami önkormányzatot csak a platói állameszmére
alapíthatunk, vagyis az államra mint önmagáért létező öntudatos erkölcsi világrendre, a mely egyes vonásaiban mindenütt,
még a törzsben 1) is, nyilvánul, de elvileg és rendszeresen csak
a classicus városállamban és a modern nemzetállamban valósul
meg; az utóbbiban szélesebb körben és a szabad társadalom
elismerése mellett.
A
nemzetállam
activ
államalanyisága
három
szervezet
egységes alkalmazása által lesz teljessé. Ezek: a parlamenti,
esküdtszéki és önkormányzati szervezetek.
E szervezeteket az államhatalmi ágaktól úgy is mint
functioköröktől (pl. jogalkotás, végrehajtás, hadügy, pénzügy),
ügy is mint orgánumoktól (törvényhozó, kormány- és bírói
hatalom) meg kell külömböztetni. Itt éppen csak szervezeti
alakokról van szó.
1)
Ennek egyik érdekes nyilvánulása a tűzünnep.
Nyassa
közt
tanyázó
törzseknél
minden
évben
ünnepük
eloltanak.
A
törzsfő
fának
dörzsölése
által
meggyújtja
innen vesz tüzet az egész törzs. »Das Feuer vermittelt
und
Todten.«
Dr.
Albert
Hermann
Post,
Grundriss
Jurisprudenz. 1894. Erster Band, 130—131. 1.

A Tanganyika és
azt.
Minden
tüzet
az
új
tüzet,
és
zwischen lebenden
der
ethnologischen
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A hatalmi ágak, mint functiokörök, az államhatalom
cselekvőségének alakjai, vagy ezen alakoknak egyes ügykörökre
való alkalmazásai (alaki és anyagi felségjogok).
A hatalmi ágak, mint orgánumok, azon szervezetek, a
melyekben az állam mint souverain megjelenik.
Ellenben
a
parlamenti,
esküdtszéki
és
önkormányzati
szervezet megkülömböztetése egyszerűen az állami szervezet
elemzésének eredménye, tekintet nélkül az állami cselekvőség
alakjára, tárgyára és a hatalmi ágak körvonalaira. Itt éppen
csak a nemzetnek, mint activ államalanynak, szervezeti teljességét akarjuk látni. Így az állami önkormányzat önálló alakja
az államra szervezett nemzetnek, de nem hatalmi ág. Hatalmi
ágat az önkormányzat a kormánynyal együtt tesz. Viszont a
kormány, mint parlamenti minisztérium, a nemzetnek parlamenti
szervezetéhez
tartozik.
Tehát
míg
az
önkormányzat
szűkebb körre terjed, mint az egyik hatalmi ág (kormányhatalom), addig a parlamenti szervezet messzebb terjed, mint
egy másik hatalmi ág (törvényhozó hatalom), mert átkarolja
a kormányhatalomnak is egyik (t. i. központi) alakját. Az
esküdtszéki szervezet sem esik össze teljesen a bírói hatalommal, mint azt a főbíróságok eléggé tanúsítják, sőt a parlamenti szervezet is több irányban kiterjedhet a bírói hatalomra.
Ha azt akarjuk tudni, vájjon az államban a nemzet jogán
történő
functiok
egyszersmind
a
nemzet
által
történnek-e,
akkor próbakő gyanánt szolgál a parlamenti, önkormányzati
és esküdtszéki szervezettség teljessége. Még csak arra utalok,
hogy ezen szervezetek tekintetében az angol királyság és az
észak-amerikai Egyesült-Államok közt az államalkatból folyó
elvi külömbség nincs. Más külömbség van, de az nem érinti
az államaikat kérdését.
Azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy az említett hármas szervezet logikailag hibás, mert az esküdtszék bennfoglaltatik az önkormányzatban.
Ámde az önkormányzat lényegében van a decentralisatio. Viszont decentralisált jogigazság legalább is ellenkezik
annyira a modern állam eszméjével, mint a decentralisált
diplomatia
annak
érdekeivel.
A
polgároknak
nem
minden
állami munkája foglalható az önkormányzat fogalmába. Az
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esküdtszékre vonatkozó közigazgatási teendők lehetnek önkormányzatiak; de
maga
az
esküdtszéki
szervezet
országosan
egyetemes, miként a parlament, s hogy valóban így működjék, annak ellenőre a hivatalnok-bíró és az ügyészség, magasabb vonalon a főbíróság. A bírói hatalom centralisatioja
mellett tanúskodik az önkormányzat classicus földének, Angliának. jogtörténete. Az esküdtszéki szervezet országos jellege
nyilvánul az: esküdteknek föltételesen történő berendelésében
Londonba (nisi prius).1) A közigazgatás tekintettel van a
helyi viszonyokra, de jogigazság csak egy van az országban.
Mindez eléggé bizonyítja, hogy az esküdtszék nem önkormányzat.
A felhozott érvek igazolják a nemzetnek, mint activ
államalanynak, hármas szervezetét, a melynek lényeges kiegészítő részét teszi az állam helyi önkormányzata. Az egészből
árad a világosság a részekre. Az állami önkormányzat is tehát
csak úgy érthető, ha azt, mint az államilag activ nemzet
egyik nyilvánulását, tekintjük.
Ebből folyik első sorban az alapigazság, hogy az állami
önkormányzat
(local
Selfgovernment)
tiszta
állami
momentum. Nincs abban semmi egyéb, mint állam. Épp úgy állam
az, mint a miüisterium vagy a parlament. Legalább elméletben így van. A gyakorlatban olykor 'elgyöngül az állam a
maga helyi életében, de máskor viszont sokkal erősebb, mint
a központon. A magyar állameszme századokon keresztül erőteljes életet folytatott a megyében, míg a helytartó-tanácsban
és a kanczelláriában szinte megsemmisült.
Míg az állami önkormányzat (local selfg.) tisztán államigazgatás, addig a társadalmi önkormányzat merőben magánigazgatás. Az állami önkormányzatban nincs semmi egyéb a
nemzeten, mint activ államalanyon kívül. S épp úgy a társadalmi önkormányzatban sincs semmi egyéb az egyénen, mint
activ társadalmi alanyon kívül.
Oka ennek az, hogy az állam és társadalom teljesen
kimeríti az emberi összéletet. Nem puszta jogi formákat értek

1)
422—423. 1.

Concha

Győző,

Újkori

Alkotmányok.

Második

kötet.

1888.

—
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azok alatt. Már jogilag is a közjog, mint rendszer (vagyis az
állam szabadságának szervezete) és a magánjog mint rendszer1)
(vagyis az egyén szabadságának szervezete) kimerítő. De az
állam és társadalom nem pusztán jogászi megkülömböztetés
eredménye. Azok súlypontja, lényege az életviszonyokban van.
Az ember nemcsak jogi formalismusban, hanem az életviszonyokban éli úgy a saját egyéni életét, mint a nemzetnek
államéletét, és majd egykor az emberiségét is. Az életviszonyok alakulnak tehát lígy az egyénmilliók életének nagy organicus rendszerévé, vagyis társadalommá, mint a nemzetnek
személyes erkölcsi világrendévé, azaz állammá. Egy tökéletes
civilisatioban minden szellemerkölcsi és gazdászati életviszony
teljesen át van hatva úgy az ember, mint az állameszme által.
E szempontból állam és társadalom csak alakilag külömböznek. Ezen alapszik az államigazgatás és a magánigazgatás
szintén kimerítő megkülömböztetése. S a kettő közé. mint
négvszögös kört. mint logikai semmit szokták beilleszteni az
önkormányzatot. Ez az uralkodó nézet hazánkban is, a hol
sokat vitatkoznak ma a hivatalnokok kinevezése és választása
fölött, de abban általában egyetértenek, hogy a megye nem
ugyan magánigazgatás, de valami ellentéte az államigazgatásnak is. Hasztalanul állt őrt a magyar megye nvolez századon
keresztül a magyar állameszme mellett; igazi állami önkormányzatnak ma nincs pártja hazánkban.
Annak az elméletnek, mely az önkormányzatot, mint
Mohammed koporsóját, az állam és társadalom közé függeszti,
legfőbb képviselője Laband. Szerinte ugyanis az önkormányzat
abban áll. hogy az állam a maga hatósági jogait nem gyakorolja directe, hanem azok gyakorlását átruházza oly személyekre, a kik neki ugyan alá vannak rendelve, de a kik vele
szemben külön nyilvánjellegű jogkörrel, fogalmilag külömböző
existentiával bírnak.2)
E definitio szerint az önkormányzat már nem államigazgatás. mert a jogainak gyakorlását más alanyra átruházó
1)
Hangsúlyozom: mint rendszer! Mert egészen más a köz- és
magánjogi elem. Közjogi elemmel a magánjog rendszerében is nagy mértékben találkozunk.
2) I. m. 101. lap.
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államnak önkorlátolásában áll; és még nem magánigazgatás,
mert nyilvánjellegű. Csak helytelen értelemben mondható ez
alaki fogalomnak; mert valójában nem egyéb, mint egy igen
bő, kényelmes öltöny, a mely igen külömböző termetre adható
(pl. középkori hűbéri önkormányzat, városi autonómia, német
tagállam), de egyikre sem illik.
Ha szemünk előtt tartjuk az állami önkormányzatot,
mint a nemzet államalanyiságának egyik szervezeti alakját, s
ebből folyólag annak tiszta állami lényegét, akkor el kell vetnünk azt a nézetet is, a mely az államigazgatás önkormányzati gyakorlásában »átruházott« hatáskört lát. A nemzetnek
mind a bárom szervezete (parlament, esküdtszék, önkormányzat) közvetetten államszervezet, és ama szervezetek működése
közvetetten állami működés. Valamint a parlamenti választást
vagy az esküdti functiót gyakorló polgárok nem átruházott
hatáskört töltenek be, hanem mint a nemzet activ államalanyiságának közvetetten, a nemzeti én-nel azonos orgánumai
működnek, úgy a közigazgatási önkormányzatot teljesítő polgárok tevékenysége is magának az államnak személyes nyilvánulása, vagyis maga az állam. Abban tehát igaza van Labandnak, hogy az önkormányzat nem »Zwischenbau zwischen Staat
und Gesellschaft«, de épen oly kevéssé »Zwischenbau zwischen
Staat und Unterthan«, mint ő állítja;1) mert az »Unterthan«
mint activ polgár az önkormányzatban maga az állam, a kormányzó és kormányzott kategóriáinak azonossága.
Ha az állami önkormányzat épp úgy maga az államilag
activ nemzet, mint akár a parlament, akár az esküdtszék,
akkor az állami önkormányzat hatásköre sem lehet az állami
hatáskör megszorítása, mint sokan ezt az önkormányzatról
minden további megkülömböztetés nélkül állítják, mert a centralisatio és decentralisatio igen külömböző értelmét öntudatlanul fölcserélik.
A
centralisatio
és
decentralisatio
kérdése
előfordulhat
az állami hatáskörön belül, mint az államhatalomnak belső
szervezeti kérdése; de előfordulhat ez a kérdés úgy is, mint
egyfelől az állami hatáskör, másfelől a társadalmi és egyéni

1) u. m. 101. I.
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szabadságkor
határvonalának megjelölése. Centralizálni lehet
ágy, hogy a mi már eddig is az állam hatáskörébe tartozott,
azt az önkormányzatból a központi kormányzatba visszük, tehát
az államigazgatás egyik alakjából a másikba. De centralisationak nevezik azt is, ha oly ügyet, a mely eddig nem tartozott
az állam hatáskörébe sem a központon, sem az önkormányzatban, hanem a társadalmi szabadságra volt bízva, átteszünk a
társadalomból az államigazgatásba, ennek akár központi, akár
önkormányzati alakjába. Az első esetben a centralisatio nem
terjesztette ki az állami hatáskört, hanem csak azt belsőleg
másképen szervezte; az utóbbi centralisatio ellenben kiterjesztette azt a társadalmi és egyéni szabadság rovására.
Megfordítva a dolgot, lehet úgy decentralizálni, hogy a
kormány köréből bizonyos ügyet átteszünk az állami önkormányzatba. Ez az ügy az állam hatáskörében marad épp úgy,
mint ha egy bureaukratikus szervezetet decentralizáltunk volna,
pl.
Francziaországban
a
préfet
hatáskörének
kiszélesbítése
által. Ez esetben tehát a decentralisatio által az állami hatáskör nem változott. Viszont, ha az állami hatáskörből, ennek
akár egyetemes, akár önkormányzati alakjából, kiemelünk bizonyos ügyet, és azt a társadalomra és egyénre bízzuk, akkor
decentralizálva megszorítottuk az állami hatáskört és gazdagítottuk a társadalmi és egyéni szabadságot.
A mondottakból látható, hogy nem minden önkormányzat korlátolja az állami hatáskört, hanem ezt csak a társadalmi önkormányzat teszi, míg az állami önkormányzat csak
egyik módja az állami hatáskör betöltésének.
Az életben az állami és társadalmi önkormányzat gyakran egy szövevénynyé lesz; de az elvi külömbséget azok közt
ilyenkor is fönn kell tartani. Így pl. a község úgy is mint társadalmi. úgy is mint állami önkormányzati alany, megadóztathatja magát, de igen külömböző alapon.
A község mint társadalmi önkormányzati alany megadóztatja magát az oda tartozók tulajdonjoga alapján, tehát
végelemzésben szerződési alapon. Szerződni úgy is lehet, hogy
szavazattöbbség mondja ki a megadóztatást. Tehát itt a szavazattöbbség nem a község őseredeti jogának nyilvánulása;
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mert a társadalomban senki engem saját beleegyezésem nélkül
meg nem adóztathat. Ennélfogva a községben sem. mint társadalmi alakzatban. Ez volt az adózásra nézve az uralkodó
fölfogás a középkorban is, mint a mely majdnem egészen
elmerült a társadalomban.
Máskép áll a dolog az államban. Itt a nemzet, mint
államalany, őseredeti joggal rendelkezik a maga szellemi és
gazdászati erőiről. A modern állam e jogot a szabad társadalom elvének (egyéni szabadság, tulajdon szentsége) föntartásával gyakorolja, de külömben az állami én épp oly korlátlan
ura a polgárok személyében és vagyonában levő erőinek, mint
az egyes a saját erőinek. Az alkotmányos formák nem korlátái e
jognak, hanem csak gyakorlásának módjai és annak garantiái.
hogy valóban a nemzet, mint állam, rendelkezzék a maga erőiről.
A község, mint állami önkormányzat, szintén a nemzeti önrendelkezés egyik formája, természetesen a törvény határain belől
és felsőbb felügyelet alatt. Tehát a község ezen állami önkormányzati minőségében az állam önrendelkezési jogából folyólag
adóztathatja meg magát. Ez esetben az adót megállapító szavazattöbbség ereje már nem az ott lakó tulajdonosok szerződésszerű beleegyezésén alapszik, hanem az államilag élő nemzet
akaratának kisugárzása.
Az állami és társadalmi önkormányzat közt most kifejtett külömböztetés gyakorlatilag is fontos; de helytelen alkalmazást nyerhet a communalis igazgatás helytelen fogalma miatt.
A communalis igazgatást szemközt szokták állítani az
államigazgatással és az állami önkormányzattal. De nagyon
tévesen, mert annak tárgyául oly dolgok szolgálnak, a melyek
lényegileg az államigazgatás, különösen az állami önkormányzat körébe tartoznak, pl. helyi rendészet.
A község, mint társadalmi önkormányzati alany, tisztán
magánjogi személyiség, háznak, földnek, vállalatnak, stb. tulajdonosa. Ha tehát a communalis igazgatás nevét az állami
önkormányzat ellentéte gyanánt fönn akarjuk tartani, akkor azt
csak a község ezen magánjogi körének megjelölésére alkalmazhatjuk. Ezen kívül logikailag csak egy út van még: a communalis igazgatás czímén államot alkotni az államban Gierke
szelleme szerint.
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Ernst Neufcamp az önkormányzat lényegét abban látja,
hogy az a ministeri (kabinet) igazgatástól független és csak a
törvénynek van alárendelve.1)
Neukampnál kabinetigazgatás és önkormányzat olyformán
állnak szemközt, mint a kabinetjustitia és a független jogszolgáltatás. E párvonalt ő maga húzza. Itt tehát a közigazgatási
önkormányzat függetlensége a bírói függetlenség módjára van
construálva. Hogy ily fölfogás az államigazgatási szervezetet
derékon ketté töri, és annak gondolat-, akarat- és cselekvényegységét megsemmisíti, azt bizonyítani nem szükséges. Ez inkább
germán particularismus, mint állami önkormányzat. Neukamp
jogi függetlenséget követel az önkormányzat számára, a miben
részben igaza is van. De egyszersmind az önkormányzati függetlenségnek a nobile officiumban látható s világtörténetileg
nagyszerű politikai megvalósulását kicsinyli.2)
NeuTcamp az önkormányzat fontosságát főleg a pártkormánynyal szemben hangoztatja.
Senki sem vonhatja kétségbe az állami önkormányzatnak
azon, Gneist által is kiemelt érdemét, hogy az a magában
véve teljesen jogosult pártkormányzás túlterjeszkedését és viszszaéléseit gátolja. Államférfiak és államtudósok egyaránt hirdetik, hogy az önkormányzat mérséklő befolyására épp parlamentáris kormányrendszer mellett legnagyobb szükség
van.3)
Dupriez hajmeresztő visszaélésekről beszél, a melyeket a pártkormány
Olaszországban
és
Francziaországban
rendszeresen
gyakorol, és a melyeket úgy lehetne pár szóval jellemezni,
hogy a politika tönkre teszi a nevezett országokban az administratiot és viszont az administratio a politikát.4)
Mindezen visszaéléseket és azokat a szerencsétlen pártalakulásokat, a melyek részben kútfői Francziaországban eme
1) Archiv für öffentl. Recht. IV. Bánd, 537—38. 1.
2) U. o. 532. 1.

3)

Tisza Kálmán, Parlamenti felelős kormány és megyei rendszer.
1865. 17. és köv. lapok.
4)
Ezen
szomorúan
tanulságos
állapotok
élénk
rajza
olvasható:
i. Dupriez,
Les ministres dans les principaux pays d’Europe et d’Amérique. 1892/3. I. 337—42. és II. 502—9. lapokon.
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visszaéréseknek és a melyek miatt ezen ország inkább félhet
önmagától mint másoktól, — mindezen bajokat gyógyíthatná
egy jól kifejlett állami önkormányzat. Ennyiben teljesen igazat
adunk Neukampnak. De az állami önkormányzat fogalma és
politikai lényege hamis világításba van helyezve akkor, ha
annak fontosságát egyoldalúan a most említett negatív érdemre
szorítjuk. Végre is az állami önkormányzat több mint villámhárító, mert lényeges része annak a szervezetnek, a mely által
a nemzet activ államalanynyá lesz. Az önkormányzat, mint az
állam helyi működése, nemcsak biztosítéka a szabadságnak,
hanem maga a szabadság, mert a nemzet állami önrendelkezésének egyik lényeges módja. Ha pártok és pártkormányok
nem léteznének is a világon, állami önkormányzatnak akkor
is kellene lenni; mert az az államuralom teljes megvalósításához tartozik a modern államban, és annak hiányában intézmények helyett személyes
toralomnak
kellene gyakorolni a
közigazgatást.
Az
állami
önkormányzatnak
legnagyobb
fontossága nem abban van, a mit elhárít, hanem abban, a mit
alkot.
A német irodalomban gyakran találkozunk az önkormányzat
politikai
és
jogi
fogalmának
megkülömböztetésével.
Az önkormányzatot, mint jogi fogalmat, főleg azok említik, a
kik annak lényegét a saját ügyek igazgatásában látják. E nézet
szerint az önkormányzat a községnek, más communalis kapcsolatoknak s ügyi s élethivatásos corporatióknak alanyi joga
az állammal szemben.
Az önkormányzatnak, mint ilyen jogi fogalomnak, erősebb kifejezésére alig találunk valahol, mint az 1848. évi
német birodalmi alkotmányban, a mely általános elvül állította föl minden községnek azon alapjogát, hogy elöljáróit,
képviselőit választhassa, továbbá saját ügyeit, odaértve a helyi
rendőrséget,
önállóan
igazgathassa
az
államnak
törvényesen
szabályzott felügyelete alatt.1)
Ily jogi fogalom az állammal szemben csak a társadalmi
önkormányzat lehet, mint a mely nem egyéb, mint az egyéni
szabadság nyilvánulása. Az állami önkormányzat viszont maga

1) Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, 1868. Zweiter Band, 478. 1.

37
az állam. Minden jog, a mely az állami önkormányzatban előfordul, magának az államnak joga. Valamint az élethivatásos
államhivatalra
nem
leket
alanyi
joga
senkinek,
ha
csak
Benatzikkal1) a középkorba visszamenni nem akarunk, rígy
az önkormányzat mint államigazgatás sem leket joga az
állammal szemben sem testületnek, sem nobile officiumot gyakorló egyes orgánumnak. Ennélfogva a községnek önkormányzati alapjogáról csak annyiban lehet szó, a mennyiben a község társadalmi önkormányzati alany. Hogy ez a misége a
községnek mit foglal magában, arról már volt szó.
»Az »önkormányzat« és »autonómia« gyakran egy értelemben kasználtatik, főkép a gyakorlati politikában; máskor,
főleg az elméletben, az autonómiának más értelmet adnak, és
pedig többfélét. A «'melyek az autonómiát helyi érdekekre
vonatkoztatják.2) Mások kötelező szabályok alkotásának jogát
látják abban, a mely kapcsolatban állhat az önkormányzattal
(pl. községben), de önállóan is előfordulhat (így előkelő családok jogának megállapítása Németországban).3) Hasonló értelemben mondhatni, hogy autonómia utján a község abstract
szabály formájában törekszik feladatait megoldani, önkormányzatban pedig concrét cselekvés által.4) A középkori városok
kiváltságon alapuló autonómiája az önkormányzatot, mint a
város alanyi jogát fejezte ki. Az autonómia ily alanyi jogi
értelemben még ma is gyakran előfordul, és pedig igen helytelenül az állami önkormányzatra is alkalmazva. Labandnál
különösen nagy szerepet játszik az autonómia, mint a német
tagállamok egyik attribútuma. Ezen államok a birodalomnak
önkormányzati orgánumai is. De az autonómia ennél több:
törvényhozó, saját jógii, nem delegált hatalom, de azért még
sem souverain, mert felsőbb hatalmat feltételez.5) Laband e
nézete alig jött volna létre a német birodalom mai alakja
nélkül.
1) I. m. 22—23. 1.

2) Hegedűs
3) Bindig,
4)

Dr.

Sándor, Az önkormányzat és pénzügye, 11. lap.

i. m. 15. 1.

Joseph

279. lap.
5) I. m. 107—8. 1.

Ulbrich,

Lehrbuch

des

Oesterr.

Staatsrechts.

1883.
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A mondottak alapján az autonómiának külömböző értelmét állapíthatjuk meg: a) Az autonómia lehet azonos fogalom
az önkormányzattal, b) Kifejezheti a nem állami önkormányzatot. mint alanyi jogot (pl. egyházi autonómia), c) Mint szabályalkotás lehet bármely önkormányzatnak kiegészítő része.
d) Mint szabályalkotás előfordulhat önállóan az önkormányzat
egyéb attribútumai nélkül, e) Jelentheti azt is, hogy az állam
saját törvényeivel él, a régi mondás szerint, hogy az igazi
állam:
.

Az állami önkormányzat szervezete.
Egészen máskép kell tárgyalni a fogalmat és máskép a
szervezetet. Ott a logikai következetesség szigorúan uralkodik,
itt a biológiai fejlődés törvényei.
Az állami önkormányzatnak nem minden alakja területi
individualitás, de ilyenekben van annak súlypontja. A társadalmi önkormányzat úgy szellemi, mint gazdászati nyilvánulásában sokkal függetlenebb a területtől. Önkormányzati állam
nincs területileg szervezett önkormányzati rendszer nélkül.
M. Th. Ducrocq három közigazgatási egységet különböztet
meg: az államot, a megyét és a községet.1) Igaz, hogy van
arrondissement és canton is. De az arrondissement nem morális személy,2) és annak tanácsa csak parádé, hatalom és
befolyás nélkül.3) A canton pedig nem administrativ, hanem
csak választó és törvénykezési kerület.
Ducrocq három közigazgatási egysége a modern államra
nézve egyetemes jelentőségű. Maurice Hauriou öt administrativ személyiséget különböztet meg (l’État. les départements,
les communes, les colonies, les établissements publics).4) A gyakorlati életben is előfordulhatnak a törvény által megállapított
más területi individualitások. De a modern államigazgatás
teljes rendszerét a három közigazgatási egység alkotja: állam,
megye, község. Ez legtermészetesehh. A tartomány túlnagy
1) Cours de droit administratif. 1877. — Tome premier. 59.

2)
A.
Batbie,
Traité
théorique
et
VIII. kötet, 27. lap. •
3) Dupriez, i. m. II. köt. 464. 1.
4) Précis de droit administratif. 1893. 225. 1.

pratique

de

droit

publ.

1886.
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és csak ott hagyandó meg, a hol az államegységnek teljesen
hódolva, mint Poroszországban, az államot történeti traditiók
erkölcsi erejével gazdagítja. Ellenben egészen elhibázott dolog
lenne a département-ok fölé tartományi fölosztást helyezni
Francziaországban,
mely
régi
tartományi
emlékeit
egészen
elvesztette.1) A tartományi fölosztástól azonban meg kell különböztetni vidéki culturalis gyúpontok teremtését, a mi nagyon
szükséges, de nem tartozik az államigazgatási örganismushoz,
hanem oly államigazgatási tevékenység, mely a népélet spontán
fejlődését decentralizálja,2) és pedig nem erőszakkal, hanem
megfelelő
hatású
intézkedésekkel.
Az
administrativ
területfölosztás tekintetében még megjegyzendő, hogy a járás, mint
közvetítő orgánum a megye és község közt, szükséges ugyan,
de nem veendő föl az említett közigazgatási egységek sorába,
mint önkormányzati alany, mert elvonná az önkormányzati
erőket mind a megyétől, mind a községtől, a nélkül, hogy ezek
közül bármelyiket helyettesíteni tudná.
Az
államterület
administrativ
fölosztásánál
a
földrajzi
viszonyok is tekintetbe jöhetnek: de sokkal fontosabb a történet. Az államterület fölosztása az államnak élő tagosulatává
csak a történeti fejlődés által lesz. Ezen fölosztásnak tehát
vagy spontán fejlődésen kell alapulni, vagy pedig ha az mesterségesen alkottatott, később a történeti fejlődésbe kell lépnie,
hogy ne maradjon puszta intézmény, hanem legyen ugyanannyi
erkölcsi egyéniséggé. Azért az önkormányzati testben minden
történeti emléket gondosan meg kell őrizni, lehetőleg még az
utczák neveit is. — Némely angol megye régibb, mint maga
Anglia.3) Ha a magyar megyéről hasonlót nem mondhatunk
is, alkotmányfejlődésünkkel az mégis oly szervesen azonosult,
mintha egyenesen a természet alkotása lenne. Még az a történeti homály is, a mely a spontán fejlődés eredetét rejtegetni
szokta, ott van a magyar megye bölcsője körül. A hol az.
abstract logika gyakorolta a maga mértanilag szabatos vanda-

1)

Batbie,

i.

m.

IV.

k.

161.

lapon

említi

ványokat.
2) Hogy ne tolongjon minden erő a fővárosba.
3) Freemann-Kónyi, Az angol alkotmány fejlődése, 20. lapon.
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lismusát, ott nem igen keletkezhetnek viták, mint az egységes
és dualistikus megyei intézmény kérdése. Az angolok napjainkig fentartották azokat a területi és népességi aránytalanságokat, a melyek az abstract fölfogás előtt ugyanannyi képtelenségek. mert jól tudták, hogy ezen képtelenségekben századok
élete és ereje van fölhalmozva. Az aránytalanul kicsiny megye
is. mint élő individualitás, nagy erkölcsi erő. S viszont a nagy
megye fölosztása által az állam erkölcsi erejének egy individualizált szervezete megy veszendőbe, s a belőle alkotott közigazgatási területek csak térképi alakok élet nélkül. Egy hatalmas fának kettéhasítása által nem lesz két élő fa, hanem csak
pusztulás.
Az önkormányzati szervezet sokféleségét részint alapformákra, részint alapelvekre lehet visszavezetni. Önként értetik,
hogy a tárgynak e kétféle földolgozása egymással szoros kapcsolatban van, de az egyik szempontnak mégis dominálni kell.
Dr.
Lechner
szerint
az
önkormányzatnak
alapformái:
a) önkormányzat az esküdtszéki eljárás módjára, b) választott
szervek által történő önkormányzat, c) az arra önként vállalkozók által gyakorolt önkormányzat.1)
Az önkormányzati szervezet alakjaival foglalkozik dr.
Ernst Meier is.2) Szerinte az állam helyi végrehajtó hatalmát
(az önkormányzatot) közvetítő tiszteletbeli hivatal három alakban mutatkozik: a) önkormányzat az egyes hivatal (Einzelamt)
alakjában, b)
communalis önkormányzatban (Lokál-, Sammt-.
Kreis-, Bezirks-, Provinzialgemeinden), c) egyesületben.
E rövid idézetből is látható, hogy Meier alapformái
államigazgatásilag nem oly kimerítők, mint a Lechneréi, de
egyszersmind Stein nyomain haladva, túlterjeszkednek az államigazgatáson, mert az egyesület nem tartozik az államigazgatási
organismushoz, ha annak közérdekű czélja van is.
Jelen dolgozat az önkormányzatot a szervezetének alapul
szolgáló vezérelvek szerint tárgyalja, s így az alapformákat itt
csak annyiban veszszük tekintetbe, a mennyiben azok a vezérelvek megvalósítására szolgálnak.
1) Hoffmann Pál, Jog- és államtud. folyóirat. 1871. 197. 1.
2) Holtzendorff, Encyclop. 1873. kiad. I. 853.
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Bármily sokfélék is az államok önkormányzati intézméményei, mégis két vezérelvre valamennyit vissza leket vezetni.
Az egyik szervezeti elv a kötelesség és munka, a másik a jog
és hatalom
Az állami önkormányzatnak, mint kötelességnek és munkának szervezete az ingyenes államhivatal. Annak mint jognak
és hatalomnak szervezete a corporativ alakzat (valamennyi
tagnak gyűlése vagy azok választott képviselete). Az utóbbi
elv szerint az önkormányzati munkát az önkormányzati corporatio által választott és fizetett hivatalnokok teljesítik.
Az önkormányzati szervezetnek említett két vezérelve
tiszta állami momentum; állami kötelesség, állami jog. Ennélfogva a jog gyanánt szervezett állami önkormányzat épen nem
jelenti az önkormányzatot, mint az állammal szemközt állított
»jogi fogalmat«, hanem csak olyan jogot, a milyen a polgároknak politikai joga általában. Minden politikai jog a parlamenti, esküdtszéki és önkormányzati szervezetben a nemzetnek
mint államnak joga, A polgárok csak a nemzeti államjogok
gyakorlásának orgánumai. E jogok tehát reájuk nézve teljes
mértékben kötelességek is. Nem is jogi kérdés az. vájjon az
önkormányzatot mint jogot, vagy mint kötelességet szervezziik-e? hanem tisztán politikai kérdés. Mert hisz jogilag a
politikai jogokban jog és kötelesség a legteljesebb azonosság. Tényleg azonban majd a jogi, majd a kötelességi oldal
domborodik ki inkább. Így a közigazgatási munkát teljesítő angol békebírónál a kötelességi oldal, viszont a hivatalokat osztó, érdekek fölött döntő, tehát rendszeres közigazgatási munka nélkül hatalmat gyakorló megyei bizottságnál
a jogi oldal.
Az állami önkormányzat kötelességi és jogi szervezete
közt tehát államjogi különbség nincs. De annál inkább különböznek azok ethikai tartalom és lélektani hatásra nézve. Semmi
sem ápolja inkább az állameszmét a polgárokban, mint a kötelességgé szervezett önkormányzat; viszont a politikai jog seliol
sem hanyatlik oly könnyen magánérdek színvonalára, mint az
önkormányzati corporatiókban. Ez a körülmény az államjogi
jelleg szempontjából nem jő tekintetbe, de a politikusnak azt
egy pillanatra sem- szabad szem elől téveszteni.
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Az állami önkormányzatot, hogy az a modern államban
teljes, az egész népéletet átkaroló befejezett rendszer legyen,
szervezni kell úgy is mint kötelességet (az ingyenes államhivatalban), úgy is mint jogot (corporativ alakban). De az
elsőnek föltétlenül domináló állást kell adni.
Az
állami
önkormányzatnak
legnemesebb,
politikailag
legtökéletesebb alakja az ingyenes államhivatal, a mint azt az
angol békebíró állásában látjuk. De végre is az ily módon
szervezett
önkormányzatban
aránylag
mindig
csak
kevesen
vehetnek részt, bármily demokratikus alapon építsük azt föl
úgy a megyében, mint a községben. Tömeges erőt csak corporativ szervezet által adhatunk az önkormányzatnak. A nemzetet lehetőleg az összes polgárokban kell activ államalanynyá
szervezni. A népélet minden izében rendszeresen ápolni kell
az állami gondolatot és érzetet. A törvények által állított külső
korlátok csak félig szüntetik meg az anarchiát; a polgárok
lelkében kell azt egészen megszüntetni.
Helyesen tette ennélfogva az 1888-diki angol megyereform, hogy a corporativ alakzatot fölvette az önkormányzati
rendszerbe az ingyenes államhivatal mellé. Ezt a szervezeti
teljesség már rég követelte. De midőn a megye kormányzatának súlypontját is a corporativ alakzatba helyezte, akkor szakított az angol önkormányzat századok által szentesített elvével s az önkormányzat jogi oldalát emelte a kötelesség fölé.
Az ingyenes államhivatal domináló állását meg kellett volna
hagyni. A haladás minden barátja óhajtotta, hogy az angol
önkormányzat demokratikusabb alapra legyen fektetve. De ezt
a régi elvnek (az ingyenes államhivatal domináló állásának)
megtartása mellett kellett volna tenni. S midőn az angol törvényhozás ezzel az elvvel szakított, akkor egyúttal az önkormányzatba fölvett új elemeknek megérdemlett vagy meg nem
érdemlett állami szegénységi bizonyítványt állított ki.
A közigazgatási munkát teljesítő ingyenes államhivatalt az
állami önkormányzat corporativ alakja (közgyűlés) választás által
tölti be. Az állami önkormányzatban azonban az ily választás
egészen mást jelent mint a társadalmi önkormányzatban. Egy
részvénytársaság a maga saját hivatalnokait választja, ezeknek
magánjogi meghatalmazást ad. Az állami önkormányzati közön-
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ség államhivatalnokokat választ, kik mint ingyen szolgálóorgánumok, az államnak helyi önkormányzatát gyakorolják. Az
állami önkormányzat tiszteletbeli hivatalnokait választó megyei
és községi közönség épp oly kevéssé választ saját hivatalnokot,
miként a választókerület nem választ saját országgyűlési képviselőt. S miként a választókerület a nemzetnek, mint activ
államalanynak parlamenti szervezetét alkotja a választás által,
ügy a hivatalnok-választást gyakorló megye és község ugyanannak önkormányzati szervezetét.
Az
állami
önkormányzatnak
tiszteletbeli
hivatalnokait
(a békebirákat) Angliában a kormány nevezi ki. E példa az
állami önkormányzat demokratikus irányú szervezetében nem
utánozható. Az ingyenes államhivatalnak és az önkormányzati
közönségnek egy erőteljes erkölcsi egyéniséggé kell lenni, a mi
csak
az
állami
önkormányzat
tiszteletbeli
hivatalnokainak
választása által érhető el.
Megjegyzendő egyébiránt, hogy itt sem a kinevezés, sem
a választás nem veendő bureaukratikus értelemben. Az élethivatásos hivatalnokot (bureau-i elem) a kinevezés, illetőleg a
választás teszi azzá, a mi. Az ingyenes államhivatalt gyakorló
önkormányzati néporganum viszont már ilyen az életviszonyok
természetes fejlődése által. Akár a kinevezés, akár a választás
csak megkeresi és megtalálja őt; csak a pontot teszi föl az
élet által irt »i«-re. A népélet maga teremti a maga orgánumait, a kik által a nemzetnek parlamenti, esküdtszéki és önkormányzati szervezetében államilag activvá lesz. A kinevezés,
a választás, vagy az esküdtek összeírása csak köztekintélylyel
constatálja a néporganum létét, mint a fémjelzés az ékszernek
arany vagy ezüst tartalmát. De maga ez a constatálás nagy
lélektani szerepet játszik a politikában. Tegyük föl, hogy a
kinevezés még jobban megtalálná a nemzeti élet fénylő csúcsait, mint a választás, és hogy azokat vinné a képviselőházba,
a kikben a népélet legtökéletesebb kifejezésre jut, s a kik
ennélfogva
a
nemzet
parlamenti
szervezetének
természetes
orgánumai. Egy ilyen nagyon tökéletes, de kinevezett képviselőház hasonlítana egy remek, de élet nélkül való márványszoborhoz. Az önkormányzatban is az államot a népéletiéi
csak maga a nép képes összekötni. Nem elég, hogy a nép-

45
orgánum a nemzetnek hármas állami szervezetében az őt megillető helyre jusson; a nép szemének kell őt megtalálni, és a
nép kezének oda állítani.
Egy nagyon elterjedt tévedéssel szemben hangsúlyozom,
hogy a polgárok választása épp úgy állami tény mint a kormány kinevezése, mert a politikai jogot gyakorló polgár épp
úgy maga az állam mint a kinevezést teljesítő kormány. Ennélfogva a francziák — egészen fölöslegesen tépelődtek a Ducrocq
által említett 12 systémán keresztül a fölött, hogy a községi
elöljárónak egyfelől mint a communalis associatio fejének, másfelől mint a kormány képviselőjének és ágensének állásában
lévő ellentétet e hivatal betöltésének valamely módjával kiegyenlítsék: 1) mert a választás mind az állami, mind a társadalmi
organisationak alapalakja, s így magában hordja a kiegyenlítést. Az észak-amerikai Egyesült-Államok elnökét a polgárok
választják. Helyes-e ez vagy nem, az ide nem tartozik. De az
bizonyos, hogy e választott hivatalban van annyi állami tartalom. mint bármely kinevezett községi elöljáró állásában. Nagy
tévedés a választásban akár az állami jelleg ellentétét látni
általában, akár pedig különösen a kormányhatalmi szervezet
egységének megrontóját.
Azon körülmény, hogy az állami önkormányzat tiszteletbeli hivatalnokai az önkormányzati közönség által választatnak. éppen nem »árt azok fönebb hangsúlyozott domináló állásának.
Csakhogy
a
választást
ne
értelmezzük
társadalmi,
magánjogi megbízásnak, mint egykor az utasítással ellátott
országgyűlési követeknél. A polgárok által az államjog körében történő választások nem az ő joguk, sőt nem is az ő
tényök. Ők a nemzeti jogot gyakorolva, a nemzeti tényt alkotják meg. A társadalmi választásoknál egyik alany a másikra
jogot, hatalmat átruház. Ez származékos hatáskörre és alárendelt orgánumra vezet. Az állami választásoknál nincs semmi
átruházás, sőt külömböző jogalanyok sincsenek, hanem csak
egy jogalany: a nemzet, mint állam. Ennélfogva az állami
választások nem több alany közt fönforgó jogviszonyok, hanem
.eszközei annak, hogy a nemzet mint államalany construáltas-

1) I. m. I. k. 177. lapon.
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sék. A választott államhivatalnoknak joga épp oly kevéssé
származékos jog mint a modern nemzetképviseleté, ennélfogva
a választók irányában nem is vezethet alárendeltségre, kivéve
kerülő' úton, a fizetés által; de itt tiszteletbeli hivatalnokokról
van szó. Hogy a tiszteletbeli államhivatal az önkormányzati
közönséggel egy ethikai egyéniséggé legyen és állandóan ilyen
maradjon,
a
nobile
officiumot
teljesítő
államhivatalnokoknak
oly számarányban kell lenni körülbelül, mint az angol megyében a békebirák. Ha kevesen vannak, nem képesek az államot
a népélettel összekötni. A politikában nem áll az, hogy a mit
kevesen elvégezhetnek, azt ne tegyék sokan. Sőt ellenkezőleg,
annyinak kell részt venni abban, hogy az valóban a nemzet
tette legyen. Hisz egy ember is alkothatna jó törvényt, de
hogy a törvény a nemzet alkotása legyen, ahhoz a polgárok
millióit átkaroló parlamenti szerkezet szükséges. Így van a
dolog a közigazgatásban is. A népélet közigazgatásilag activ
csak számos néporganum által lehet. S ezekben is csak akkor,
ha a választások gyakrabban, pl. három évenkint, ismétlődnek.
Ma a közigazgatás szaktudomány. Ennélfogva az állami
önkormányzat ingyenes hivatalnoka mellé élethivatásos, fizetéses hivatalnokot kell adni, hogy az utóbbi a közigazgatási
ügyeket földolgozva, amazt véleményével szakszerűen támogassa.
A franczia közigazgatási jogtudomány háromféle államhivatalnokokat külömböztet meg: a) autoritás, a kik döntenek,
parancsolnak, b) employés, a kik az ügyeket a döntésre előkészítik, c) agents, a kik a parancsot végrehajtják.
Ezen kategóriákkal operálva, azt mondhatjuk, hogy az
employé szerepe teljesen az élethivatásos, fizetéses bureaui
elemre ruházandó, az autorité kizárólag ingyenes államhivatal
(néporganum) legyen, az agent teendői a mai viszonyok mellett túlnyomólag fizetéses orgánumok által teljesítendők, de
kivánatos, hogy ezek mellett tiszteletbeliek is alkalmaztassanak.
Míg a régi angol selfgovernmentben a bureaui elem
nagyon
is
fejletlen
maradt,
addig
Poroszországban
részint
mint elnökség (pl. a Landrath a Kreisausschussban), részint
mint a per majora capitum határozó önkormányzati collegiumok egyenlő jogú szavazó tagja (Provinzialrath, Bezirksausschuss) messze túlterjeszkedett a fönt jelelt korlátokon.
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Ennek a véleményző, referáló fizetéses, bureaui elemnek
országosan egységes igazgatása a kormány kezében összpontosítandó. Ezek kormányhivatalnokok, nem tartoznak az önkormányzathoz, hanem ezt csak külsőleg támogatják, a kormány
által kinevezendők, és czélszerűség szerint az egész országban
bárhol alkalmazandók. Ma talán már szót vesztegetni is fölösleges annak bizonyítgatására, hogy az életbivatásos államhivatalra a választás nem alkalmazható. Nincs veszélyesebb, mint
a polgárokat arra szoktatni, hogy kenyérpályákat osztogassanak az államban, mert utoljára magát az államot is egy nagy
kenyérkereseti intézménynek tekintik. Hová vihet ez az irány,
arra nézve elrettentő például szolgálhat az amerikai spoilssystem, és a hivatalok rotatiója. Ruházzanak át a polgárok
kötelességet, a mi ethikailag emel, de ne rendelkezzenek sok
ezer család kenyeréről, a mi az élethivatásos hivatalt magánérdekeknek szolgáltatja ki, irigykedésre, áskálódásra vezet. l)
A kormány által országosan igazgatott bureaui elemnek
még az a nagy előnye is van, hogy az állami önkormányzatot
kiemeli elszigeteltségéből, ápolja az államigazgatás gondolat-,
akarat- és cselekvényegységét, a nélkül, hogy mint puszta
véleményező factor, árthatna akár a helyi viszonyok tekintetbe vételének, akár az önkormányzat függetlenségének. A bírói
függetlenségnek sem árt a kormány által kinevezett s a bíró
mellé adott szakértő.
Az élethivatásos hivatalnak gazdászati alapja a fizetés.
Az ingyenes államhivatal gazdászati alapjáról a népélet természetes fejlődése gondoskodik. A középkorban csak a földbirtok adott független állást. Csakugyan ezen alapon fejlődött
ki a magyar és angol önkormányzat, a mit nagy tévedés
feudalismusnak mondani, mert nem az állami jogok lettek
abban birtokjogokká, hanem épp megfordítva, a birtok vitetett államszolgálatba.
I)e bármily fényes szerepet játszott a magyar és angol
földbirtok az állami önkormányzat történetében, ezen állásponton többé nem maradhatunk. A nemzetgazdászat mai tel1)
Mikor
Montesquieu a hivatalnokválasztást
hivatal mint polgári kötelesség lebegett előtte, nem pedig mint életpálya.
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akkor

a
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jesebb kifejlődése folytán, mind a bárom termelési tényezőt: a
természetet, a tőkét s az emberi munkát az állami önkormányzat gazdászati alapjává kell tenni, mert mind a bárom
képes önálló társadalmi állást biztosítani. Minél inkább sikerül
ezen tényezőket, mint az állam helyi önkormányzatának alapjait. organicus egységbe foglalni, annál inkább útját szegjük
a
társadalmi
érdekek
egyoldalú
közigazgatási
befolyásának.
Minden élethivatási körben folyni kell az államképző lélektani
processusnak. mely az embert a társadalmi érdekharcz fölé
emelve, igazi állami lénynvé, egész emberré teszi.
A földbirtokost, főleg a középkorban, mikor a gazdászati
szenvedélyek még aludtak, könnyű volt ingyenes államszolgálatba vinni. Sokkal nehezebb erre bírni korunkban a tőkét és
munkát. De ha nem akarjuk, hogy a modern nemzetállam
áldozatul essék az anarchiának, akkor kényszeríteniink kell az
embereket arra, hogy valahára megértsék, hogy az idő nemcsak pénz. hanem a nemzet is. mert ha nincs időnk a nemzet
állami munkájának teljesítésére, akkor a nemzet mint állam
nem is folytathat életet. Rousseau több. mint száz év előtt
följajdult, hogy vannak természettudósaink, mérnökeink, vegyészeink, csillagászaink, költőink, zenészeink, festőink, de polgáraink nincsenek, vagy ha volnának is még itt-ott, elhagyott
vidékeken, nyomorultan és megvetve vesznek el.1)
Ma, az ú. n. állampolgári szervezet korában, ismét kérdezhetjük: vannak-e még állampolgárok: vagy talán már maga
az állam is csak egy részvénytársulat? Annyi bizonyos, hogy a
kinek nincs ideje ingyenes állami munkára, az nem is állampolgár.
Az ingyenes államhivatal és a corporativ önkormányzatnak egymáshoz való viszonya röviden a következő:
Az állami önkormányzat súlypontja nem a corporativ
alakba, hanem az ingyenes államhivatalba helyezendő. A corporativ önkormányzat (pl. megyei közgyűlés) teendői következők: a) önkormányzati költségvetés és számadás, b) statutumalkotás, c) ingyenes államhivatalnokok választása, cl) saját
területén a közigazgatás ellenőrzése, e) az administration consultative gyakorlása.
1) Discours sur les sciences et les arts. Seconde partie.
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Ellenben az önkormányzati testnek egész kormányzása,
minden az önkormányzat körébe tartozó concret döntés, különösen
a
közigazgatási
bíráskodás
önkormányzati
gyakorlása,
az alsóbb önkormányzati hivatalnokok kinevezése és fegyelmi
ügye a nobile officiumot teljesítő államhivatalnokok körébe
tartozik.
E
hivatalnokok
vagy
egyenkint
kormányozzák
a
megyét, vagy kisebb-nagyobb, vagy egyetemes gyűléseikben,
mindenütt
a
fizetéses,
szakszerű
bureaui
elem
támogatása
mellett.
Az activ államigazgatás tehát egészen a tiszteletbeli
államhivatal föladata. A
corporativ önkormányzat azt sem
mint közgyűlés nem gyakorolja, sem bizottságai, sem saját
hivatalnokai által. Vannak a corporativ önkormányzatnak ily
saját hivatalnokai (iktató, kiadó, számvevő), valamint a tanácskozást előkészítő bizottságai is, de ezek a megyét és községet
nem kormányozzák.
Az állami önkormányzat ingyenes hivatalnokai közvetetlenül a kormány rendelkezése alatt állva kormányozzák a
megyét és községet. Aem a corporativ önkormányzat utján,
hanem közvetetlenül a ministeriumtól kapnak rendeleteket és
utasításokat, a melyek azonban a corporativ alakzattal is közlendők. Egy szóval, az állami önkormányzat ingyenes hivatala
jogilag úgy alá van rendelve a kormánynak, mint akár a
franczia préfet, de tényleg sokkal függetlenebb, éppen mivel
ingyenes.
E szervezeti elvek valószínűleg ellenvetésekkel fognak
találkozni. De soha sem szabad felednünk, hogy itt nem egy
önmagában befejezett és magában megálló társadalmi önkormányzati testről van szó. Az állami önkormányzat megszűnik
állami lenni, ha az magában megáll és befejezett. A corporativ önkormányzat és ingyenes államhivatal tehát ethikailag
összekapcsolandó, de ez a dualistikus szervezet teljesen befejezett egységgé csak az egész államot képviselő kormány által
lehet. Ettől az elvtől eltérve, társadalmi önkormányzatot szervezünk az államban. Igaz, hogy a régi magyar megyei önkormányzat más elven nyugodott. Csakhogy abban a félig öntudatos korban nem vonták az emberek a szervezetben rejlő
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elvnek consequentiáit, s a társadalmi egoismus sem fenyegette
az államot vízözönnel. A magyar megye nem volt oly tökéletes szervezet, mint az angol Selfgovernment, de eredménye
épp oly jeles volt. mert közszellemben kezeltetett. A régi
angol önkormányzat a kifejtett szervezeti elmélettől főleg a
corporativ alakzat hiánya által külömbözik, az újabb (1888)
viszont éppen azáltal, hogy túlsúlyt ad a megyei tanácsnak
(a corporativ alaknak) az ingyenes államhivatal fölött.
Itt egy megjegyzés teendő, a mely tulajdonképen az
állami önkormányzat fogalmára vonatkozik, de csak a szervezettel kapcsolatban érthető. Gyakran a nobile officiumot azonosítják az állami önkormányzattal. Ha ez csak olyféle mondás, mint pl. az, hogy a tiszta levegő maga az egészség, akkor
nincs ellene kifogás. De fogalmi azonosság a kettő közt nincs.
Ingyenes államszolgálat és ingyenes államhivatal van az állami
önkormányzaton kívül is. Viszont fogalmilag a fizetéses orgánum sincs kizárva az állami önkormányzatból. De ez nem
csökkenti az ingyenes államhivatal szervezeti jelentőségét az
önkormányzatban.
Dr. O. von Sarwey az ingyenes államhivatalt az önkormányzattal fogalmilag azonosítva, az egész állami organismust
egyoldalúan és csonkán construálja. Szerinte a tiszteletbeli hivatal és a bureaui elem az egész államot átkaroló megkülönböztetés
(eine
durchgreifende,
das
Gesammtleben
des
Staats
mitbestimmende Unterscheidung).1) — Hogy ez a megkülönböztetés logikailag nem szabatos és nem kimerítő, azt bizonyítja
a fizetéses parlamenti minister, a ki se nem bureaukraticus.
se nem tiszteletbeli, se nem önkormányzati hivatalnok. Kimerítő. azaz: mind a három hatalmi ágnak minden alakzatát
és fokozatát átkaroló megkülönböztetés a bureaui elem és a
néporganum. Sarwey-nél is a logikai fölosztás egyik ága a
bureaui elem. de annak másik ága. az ingyenes hivatal, sokkal
szükebb. mint a néporganum. Kincs oly állami orgánum, a
melyre a bureaui hivatalnok és a néporganum kategóriája
fogalmilag, sőt világtörténetileg alkalmazást ne
nyerne, és

1)
259. lapon.

Das

Staatsrecht

des

Königreichs

Württemberg.

1883.

XI.

kötet,
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pedig mindig kimerítően. Minden bíró vagy hivatalnokbíró.
vagy
népbíró.
Láttunk
bureaukratikus
(azaz
a
népélettől
külön vált) hadsereget, de láttuk azt is, hogy az állam a
maga katonai szervezetében is egy volt a néppel. A parlamenti minister, és az észak-amerikai Egyesült-Államok elnöke
néporganum, viszont az absolut fejedelem ministere bureaukratikus hivatalnok. Ugyancsak Észak-Amerikában az időről-időre
ezerenkint kisöpört hivatalnokok,1) bár fizetősök van. éppen
nem mondhatók bureaui elemnek, inkább a néporganum torzképei, de mint ilyenek is logikailag Sarwey ellen bizonyítanak.
Végűi a néporganum és a bureaui elem kimerítő megkülönböztetése alkalmazható még a parlamentre is, a melyet ugyan
kiváló értelemben néporganumnak szoktunk tekinteni s méltán,
de éppen nincs kizárva a lehetőség, hogy egy parlament az
élethivatásos hivatal bureaukraticus jellegét öltse magára, sőt
korunkban ez a lehetőség majdnem fenyegető veszélylyé lett.
Az állami önkormányzat ingyenes hivatalnoka közvetetten
(nem közvetett) államhivatalnok. Ez a mondottakból következik. Csak államigazgatás van és magánigazgatás. Tehát csak
államigazgatási és magánigazgatási hivatalnok lehetséges. Az
államigazgatási hivatalnok tisztán állami jelleggel bír, akár a
központi kormányszervezetben alkalmaztassák, akár az államnak
helyi működésében. Az angol békebíró állása épp űgv teljes
mértekben állami, mint az angol ministère. Az állami önkormányzatban nincs semmi egyébb, mint állam, tehát annak
hivatalnoka sem lehet egyéb, mint államhivatalnok. És pedig
közvetetten hivatalnoka az államnak, mert maga a közigazgatási önkormányzat is nem helyi képviselője vagy megbízottja
az államnak, hanem maga az állam. Az államnak helyi élete
úgy közvetetten, mint annak egyetemes országos élete. Általában az állam egész belső szervezete lényegileg közvetetten
mindenütt. A személyes lét a maga belső életében nem is
lehet más. A parlament nem képviseli, hanem vezeti a nemzeti
gondolat és akarat fejlődést az összes polgárokban. Valamint
az egyes ember belső életét nem lehet képviselni, úgy az

1)
Earl Grey — Graf Leo Thun:
1863. 158. 1. és Dupriez, i. m. II. köt. 127. és köv. 11.

Die

parlament.

Regierungsform.
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államét sem. A kik azt tanítják, hogy a közigazgatási önkormányzat hivatalnoka ugyan közhivatalnok, de nem állami, azok
azt föltételezik, hogy az állam és magánélet közt még van
egy harmadik vidék, a mely nyilvánjellegű, mint az állam, de
mégsem az állam. Ez az államnak beolvasztását jelenti egy
magasabb kategóriába (teszem, Bahr Rechtsstaatja szerint a
Genossenschaftba), mert miként lehet valaki köz —, de nem
államhivatalnok, ha csak nincs egy magasabb gyűjtő fogalom,
a melyben az állam, a közigazgatási önkormányzat és péld.
egy fogyasztási szövetkezet egészen egy lábon állnak. A kik
viszont a közigazgatási önkormányzat hivatalnokát államhivatalnoknak tartják ugyan, de csak közvetett értelemben, azok
épp úgy mondhatnák, hogy a gondolkodás közvetett emberi
működés, a szem közvetett emberi orgánum.
Az
állami
önkormányzat
ingyenes
hivatalának
állami
jellegűnek kell lenni nemcsak a jogászi logika szerint, hanem
ethikai tartalma által is. Ezt csak oly szervezet eszközölheti,
a mely az önkormányzatban minden gondolatot folytonosan
az államra irányoz; és pedig az igazi államra, nem valami
patrimonialis
magánhatalomra.
Hogy
a
porosz
Gutsvorsteher
e kelléknek meg nem felel, az kézzel fogható. A Gutsbezirkben
folytathat életet a feudális állam, de soha a nemzet mint
activ államalak.
Az önkormányzat állami szervezetének kifejtett elveit a
részletes kivitelben az önkormányzati egyéniséghez kell alkalmazni. Megye és megye közt is nagy és sokféle különbség van.
Még inkább község és község közt a kis falutól a világvárosig.
A jelentékenyebb városok a megyével egyenlő rangra emelendők. Sőt Poroszországban Berlin mint 13-ik tartomány szerepel. Mindazáltal a városoknak önálló törvényhatóságra emelésében nem kell nagyon pazarul eljárni; mert így a megyét
minden városi elemtől megfosztanók. Egy pusztán falusi elemekből alkotott megye a modern népéletet nagyon egyoldalúan
a modern államtól elmaradva tüntetné föl. s városi impulsus hiányában stagnatioba esnék.1) Viszont a kisebb város is

1)

és 78. lap.

Dr.

Hermann

Schulze,

Das

preussische

Staatsrecht.

1877.
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a megye kiegészítésére szorul. Az államigazgatás egysége végett
is erőteljesen alkotott középhatóságok szükségesek, hogy a
fölsőbb
rendelet
támpontot
nyerjen
és
mintegy
lélekzetet
vegyen, mielőtt a legalsóbb orgánumok által végrehajtatnék.
Korunkban a népélet súlypontja mindinkább a városokba
költözik. S épp a városban volt eddig az önkormányzat állami
jellege leghalványabb. Általában minden községnek nagy hajlama van arra, hogy állam legyen kicsinyben. A saját ügy
sohasem volt oly erős a megyében, mint a községben. Ki hallott
valaha megyei polgárokról? De városi polgárokról még ma is
beszélnek. Sőt van városi polgári öntudat és önérzet. Sokan
ezt mint a helyi kapcsok erőteljes nyilvánulását örömmel látják.
Csakhogy a helyi kapcsokat az állampolgárnak kell betölteni.
A particularis polgárság mindig az állampolgárság csorbításával jár. Az állami önkormányzatot nem városi polgárok
gyakorolják, hanem állampolgárok. A városoknak ezen nem a
modern államba való particularismusát csak az ingyenes államhivatal győzi le, melynek tehát az önkormányzat corporativ
alakja fölött városban még nagyobb túlsúlyt kell biztosítani,
mint megyében, mert a corporativ alak magában még ápolja
is a particularis polgárság szellemét.
Az állami önkormányzat szervezetében legveszedelmesebb
az abstract egyenlőség s az egyéni jellegre nem tekintő sablónszerűség. Ilyen a franczia községi szervezet, a mely a községek közt nem kategorizál, magasabb és alacsonyabb szervezetű, szélesebb és szűkebb jogkörrel bíró községek közt különbséget nem tesz.1) Sőt a franczia szenvedély, mindent egyformává
tenni, annyira ment, hogy 1884. óta csak egy liszta van, a
mely szerint az országos, a megyei, a járási és a községi képviseletek választatnak.2)
Az állami önkormányzat szervezésének során nem szabad
abból kiindulni, mintha az önkormányzati szabadság az önkormányzat alanyának vele született, ős eredeti joga lenne, a
mely tehát egyformán volna megállapítandó. Ilyen jogai csak

1)
M Dr. Lukács György, A franczia
55. lap. Csak Paris és Lyonnak van külön szervezete.
2) Batbie, i. m. III. k. 312. 1.

közigazgatás

szervezete.

18B4.
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az államnak és az embernek vannak. Az állam akár nagy,
akár kicsiny, valamennyi egyformán souverain. S az ember isT
mint ilyen, egyforma eredeti jogokkal bír. De az állami önkormányzat csak létalakja az államnak. Az állam úgy szervezi
magát az önkormányzatban, a mint jónak látja. Bízhatja ezen
szervezést az általa megállapított korlátokon belől magára az
önkormányzati testre. De midőn az önkormányzati test maga
magát szervezi, az is közvetetlen állami tett. Az önkormányzat által gazdagabbá, intensivebbé akarjuk tenni az államéletet; míg a francziák, midőn az önkormányzat egyenlő
alapjogából indulnak ki, szegényebbé teszik az államot, mert
ezen önkormányzati alapjogokat az államból tördelik le. Kétségbeejtő egy politika az. a mely az általános szavazatban előbb
fölosztja az államot a polgárok közt, s azután az önkormányzati alapjogokban még egyszer fölosztja azt az önkormányzati
corporatiók között. Minden politikai jog a nemzetnek mint
activ
államalanynak
joga.
Ennélfogva
akár
egyesre,
akár
corporatióra oly terjedelemben kell politikai jogot ruházni, a
milyent a nemzetnek activ államalanynyá való szervezése kiván.
Más mérték a politikai jogok megállapítására nézve nem
létezik. Ez a mérték alkalmazandó az állami önkormányzat
szervezésénél is.
Lehet, hogy egy állami önkormányzati test egészen külön
szervezetet igényel. Ezt világvárosokra nézve a törvényhozások
is elismerik, de előfordulhat másutt is. Midőn azonban hangsúlyozzuk, hogy az állam mindenütt a concret viszonyok szerint szervezkedjék önkormányzatilag, ezalatt éppen nem értünk
érdekek szerint való szervezetet. A legveszélyesebb a gazdagok és szegények ellentétét az állami szervezetbe bevinni.
Ilyen Poroszországban még a falusi községben is alkalmazott
Dreiklassensystem. Ellenben nagy befolyás biztosítandó a szellemi kitűnőségeknek az egész államszervezetben, s az állam
helyi életében is. Ok aczélozzák meg a nemzeti öntudatot a
kevésbé műveltekben, ő bennük van a szabadságnak és haladásnak ereje. A szellemi javak nem szülnek érdekellentéteket,
sőt inkább a nemzetek és az emberiség egységét mozdítják
elő. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minden önkormányzati testet akként kell szervezni, hogy annak állami jó tulaj-
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donságai kifejlődjenek, államtalan vagy államellenes sajátságai
pedig megzaboláztassanak.
Említendő itt még a közigazgatási bíráskodásnak önkor
mánvzati szervezete. Az állami önkormányzat keretén belül a
közigazgatási bíráskodás háromféleképen szervezhető: a) vagy
egészen külön orgánumot adunk neki, tehát olyant, a mely az
önkormányzat elvére van alapítva, de a közigazgatási bíráskodáson kívül egyéb hatáskörrel nem bír, b) vagy oly önkormányzati orgánumra bízzuk azt, a mely egyúttal activ közigazgatással foglalkozik, c) vagy olyanra, a mely az önkormányzatban
az akaratképző, tanácskozó functiót (administration consultative,
délibérante) teljesíti.
Ezek közül egyedül az a szervezési mód felel meg a
közigazgatási bíráskodás lényegének, mely azt az activ közigazgatással köti össze, mert csak így érhetjük el a nagyszerű
czélt, hogy a közigazgatásban a bírói módszer alkalmazása
által az állam ethikailag teljes kifejlődésre jusson.
Miután a közigazgatási bíráskodást még az állami önkormányzat hatásköréről szólva érinteni fogom, itt a szervezet
szempontjából csak azt jegyzem meg, hogy úgy az angol selfgovernmentben mint a porosz önkormányzatban is a közigazgatási bíráskodás az activ közigazgatással van összekötve.
Említésre
méltó,
hogy
Poroszországban
1883-ig
csak
első
instantián (a Kreisausschussban) volt összekötve az activ államigazgatás
a
közigazgatási
bíráskodással,
másodfokúlag
pedig
egy különbíróság működött, a mely activ közigazgatással nem
foglalkozott. 1883 óta azonban a Bezirksausschussban önkormányzatilag van összekötve az activ közigazgatás a közigazgatási bíráskodással a második instantián is. Gneist befolyásán
kívül bizonynyal a Kreisaussohuss körében szerzett tapasztalás
is közreműködött abban, hogy a porosz törvényhozás az activ
közigazgatásnak
és
közigazgatási
bíráskodásnak
összekötésében
egy lépéssel tovább ment.
Francziaországban a közigazgatási bíráskodásnak az activ
közigazgatással
való
összekötését
az
önkormányzat
keretén
belül csak azon néhány ügyre nézve találjuk, a melyekben a
maire
gyakorol
közigazgatási
bíráskodást.
Bármily
követésre
méltó példája ez annak a szervezeti elvnek, hogy a közigazga-
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iási bíráskodás gyökereit a községben kell elágaztatni, ha annak
teljes ethikai hatását akarjuk látni, mégis magában véve annyi,
mint ha erdő helyett egy fát ültetünk a sivatag közepére.
Találkozunk ugyan ezen kívül is a franczia közigazgatási jogban
az activ közigazgatásnak és a közigazgatási bíráskodásnak
összekötésével, de az önkormányzat keretén kivűl. Így a ministerium, a préfet és sous-préfet közigazgatási bírói hatáskörében. Általán a franczia közigazgatási jog arra látszik hajolni,
hogy a közigazgatási bíráskodás az administration consultative-vel legyen összekötve.1)
1)
Batbie i. m. VII. köt. 418—459. lap. E szervezet bírálata és
reformtervek: Hauriou
i. m. 684. lap. Az utóbb nevezett író a rendes
törvényszékeket
is
hajlandó
a
közigazgatási
bíráskodásba
belevonni,
a
mi
a
franczia
közig,
jognak
a
forradalom
óta
követett
irányával
erősen
ellenkezik.

Az állami önkormányzat hatásköre.
Itt az állami önkormányzat hatáskörének vezérelveiről
lehet csak szó. Egészen máskép kell megállapítani az állami
önkormányzat hatáskörét, mint a társadalmi önkormányzatét.
A társadalmi önkormányzat alanya az állammal szemben
külön
jogalany;
a
társadalmi
önkormányzat
hatásköre
az
állami hatáskörrel szemben önálló jogkör. Mikor tehát a társadalmi
önkormányzat
hatáskörét
megállapítom
az
állammal
szemben, akkor két jogalany és két jogkör közt fönforgó külső
viszonyokat, az enyim és tied kérdését rendezem.
Viszont az állami önkormányzat alanya az állammal
szemben nem külön jogalany. Az állami önkormányzat hatásköre az állami hatáskörrel szemben nem önálló jogkör. Az
állami önkormányzat hatáskörét tehát nem is az állammal
szemben állapítom meg, hanem inkább magát az államot szervezem ebben a hatáskörben. Itt tehát nincs is szó két alanynak és két jogkörnek külső viszonyáról, hanem egy alanynak,
tudniillik a nemzetnek, mint activ államalanynak, belső közjogi
és ethikai szervezéséről. Ennélfogva az állami önkormányzat
hatásköre sohasem lehet az enyim és tied kérdésévé, mert
ugyanazon egy alanynak belső életében e kérdés elő nem fordulhat.
A mondottakból következik, hogy a társadalmi önkormányzat hatásköre anyagilag megállapítandó, vagyis megállapítandók az abba tartozó ügyek. Így egy urodalom kormányzása és igazgatása egészen azon physikai vagy jogi személyt
illeti, a kié az urodalom; viszont ennek területén a közbiztonság fentartása, vagy a gondoskodás arra nézve, hogy ott a
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közegészségügyi
törvény
alkalmaztassák,
egészen
az
állami
hatáskör föladata. Az állami önkormányzat hatásköre nem
így állapítandó meg. Állami önkormányzati ügyek nincsenek,,
hanem az államigazgatási ügyek túlnyomó részének van önkormányzati oldala. Ezeket az ügyeket tehát mind a központosítás. mind az önkormányzat szempontjából államigazgatásilag
föl kell munkálni. Ennélfogva az államigazgatás két alakja:
a kormány és az önkormányzat nem foglalkozik különböző
tárgyakkal, hanem ugyanazon tárgyakra nézve, de különböző
módon érvényesítik azok az állameszmét és államérdeket. Ezen
alaki megállapítása a központi és a localis államigazgatás
hatásköreinek gyakran összeesik a kormányzás és igazgatás
kategóriáival. Vagyis a központi államigazgatás fa ministerium)
kormányozza a közigazgatási ügyet, a vidéki államigazgatás
(megye, község) administrálja azt. Mindazáltal ezt föltétlenül
állítani nem lehet, mert vannak administrativ teendők is, a
melyek a kormányra bízandók, illetőleg a vidéken működő
kormányközegekre.1)
Igaz, hogy az államigazgatásnak anyagi fölosztása a kormány és az önkormányzat közt, egyszerű, átlátszó szervezek
míg viszont bármely ügykör centralistikus és önkormányzati
oldalának szervezése complicált, egyszerre nem codificálhatór
folytonos fejlődésben levő. De ilyen az élet is. A természet
alkotásai annál complicáltabbak, minél magasabb fejlődési fokon
állnak. Nagyon könnyű volna szervezni az államot, ha annak
szervezése csak az enyim és tied körvonalozásából állana.
A kormány és önkormányzat hatásköreinek anyagi szétválasztása nem elszigetelt jelenség a tudományban. Csak egy
lánczszem a magánjogias széttagolásban. Így Stein az államfőt
és a szorosabb értelemben vett kormányt szétválasztva, a legfontosabb dolgokat kiszolgáltatja a személyes hatalomnak. Szó
van a kormányzás és az administratio elkülönítéséről magában
a kormányszervezet körében is, a minek előképét tévesen látják
többen az angol rendszerben, mert Angliában a legmagasabb
kormányzásból szinte észrevehetetlen és sehol ketté nem sza-

1)
jegyzet.

Kantz

Gyula,

A

politikai

tudomány

kézikönyve,

1877.

339.

lap.
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kított átmenet van az administratióra. Nyilvánul a magánjogias széttagolás a hatalmi ágak elválasztásában is, a menynyiben az minden áron megvalósítandó elv gyanánt hirdettetik.
Egyik legveszélyesebb symptomája ennek az iránynak a közigazgatási
bíráskodásnak
elkülönítése
a
közigazgatástól.
És
végül a kormánytól anyagilag elkülönített jogkört nyer az
önkormányzat s mint önálló hatalmi ág a Tribunal des conllits
oltalma alá kerül.
E magánjogászi széttagolással szemben az állami önkormányzati hatáskör, mint az egységes államigazgatási hatáskörnek kiegészítő része tüntetendő föl, ennélfogva a kormány és
önkormányzat közt fölmerült illetőségi kérdések az államigazgatás keretén belül intézendők el, természetesen bírói módszer
szerint eontradictorius eljárásban.
A kifejtett elvek alkalmazandók a kormánynak az állami
önkormányzat fölött és a fölsőbbfokú állami önkormányzatnak
az alsóbb fölött (pl. megyének a község fölött) gyakorlandó
fölügyeletére.1)
Először is kerülöm azt a kifejezést: »állami fölügyelet
az önkormányzat fölött«; mert e kifejezés az államot és az
önkormányzatot, mint két külön alanyt, föltételezi, a melyek
közül az egyik fölügyel a másikra. Ámde az állami önkormányzat maga az állam, s midőn arra az állam fölügvel, akkor
önmagát ellenőrzi, és gyakorolja ezen ellenőrködést nem csak
egyetemes országos alakban a kormány által, hanem önkormányzatilag is. »Az állam fölügyelete az önkormányzat fölött«
csak akkor szabatos kifejezés, ha ezen fölügyelet tárgya alatt
a társadalmi önkormányzatnak valamely alakját értjük, tehát
az államtól különböző, de annak alárendelt alanyt.
Ha az állami önkormányzat hatáskörét, mint a kormánytól anyagilag különválasztott jogkört állapítjuk meg, akkor az
arra vonatkozó föliigyeletet is kiforgatjuk lényegéből és olyanformává teszszük, milyen a magánosok fölött gyakorolt állami
fölügyelet, vagyis negatív szerepre szorítjuk; mert saját jog-

1)
Utalok e tárgyat illetőleg dr. Bényi Józsefnek: »A helyi önkormányzat és a fölötte gyakorolt állami felügyelet« czímű jeles értekezésére.
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körén belül ki-ki tesz a mit akar, csak a jogkör határát át ne
lépje. A társadalmi önkormányzatra vonatkozó állami fölügyeletnek ily negatív szerepre szorítása teljesen indokolt is, de a
legnagyobb fonákság az az állami önkormányzat tekintetében.
Mégis csak különös lenne az, hogy az államnak ne legyen joga
fölügyelni arra, hogy ő maga magát czélszerűen igazgatja-e a
közigazgatási önkormányzatban. Ez annyi volna, mint ha az
egyes embernek is csak negatív fölügyelete volna önmagára
nézve; pl. arra szabad volna fölügyelnie, hogy lábai ne bitorolják a kezek functióját, de ha arra is kiterjesztené figyelmét,
hová és merre viszik őt lábai, sőt e tekintetben még parancsolna is lábainak, akkor jogsértést követne el. Ily képtelenséget nem kellene alkalmazni arra a nagy emberre sem, a
melyet államnak nevezünk.
Ha
a
közigazgatási
önkormányzat
jogkörét
anyagilag
állapítjuk meg, s ezzel szemben az államot negatív fölügyeletre korlátoljuk, akkor az önkormányzati határozatok ellen
csak akkor lenne helye felebbezésnek, ha az önkormányzat az
említett jogkört átlépné; e jogkörön belül viszont az souverain
Tolna és tehetne a mit akar.
És csakugyan el van terjedve az a nézet, hogjr a felebbezés megengedése az önkormányzat korlátolása, De ez a nézet
a már annyiszor érintett fogalomzavarból ered, az állami és
társadalmi
önkormányzatnak
egy
határozatlan
ködös
alakká
való összeolvasztásából. Bizonyos, hogy a társadalmi önkormányzat (pl. egy részvénytársulat önkormányzata) annál kevesebb, minél többször lehet ellene felebbezni az államhoz; mert
itt a felebbezés a társadalmi jogkör tartalmát átviszi az állami
jogkörbe. De az állami önkormányzatnak nincs az államtól
külön jogköre, tehát a felebbezés azt nem is csökkentheti.
S valamint egy az állami jogkör, úgy egy az állami munka is.
Kormány és önkormányzat ezt az egységes állami munkát
teljesíti. Tulajdonképen az állam, a nemzet teljesíti azt. Ha
valaki egy értekezést ír és később azt fölülbírálja, ezt mindig
ugyanazon én teszi ugyanazon műnek különböző phasisaiban.
Az állami önkormányzat teljesen marad az, a mi, ha minden
határozata ellen jogi és czélszerűségi szempontból felebbezni
lehet is, mert hisz mindig ugyanaz a nemzet mint államalany
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foglalkozik a dologgal, csakhogy más orgánumok által és másformákban, hogy műve minél tökéletesebb legyen. Ha a nemzet
mint egyetemes államszervezet fölülbírálja azt, a mit particularis államszervezetben tett, az által az utóbbi szervezetben
semmivel sem csökkent a nemzetnek activ államalanyisága.
Sietek a mondottakra nézve megjegyezni, hogy azok egyedül az állami önkormányzati hatáskör lényegének megvilágítására szolgálnak. Egyáltalán nem akartam azt állítani, hogy
az önkormányzattól való felebbezés korlátlansága politikailag
is helyes. Minél több ügynek végleges eldöntését bízhatjuk az
államnak önkormányzati alakzataira (a megyére és községre),
annál jobb. Mennyire terjed ez a lehetőség, azt csak a concret
viszonyok tekintetbe vételével lehet megállapítani. Egy még
ki nem próbált önkormányzati szervezet irárt vak bizalommal
ne legyünk. A helyi érdekek és személyes viszonyok nagy
részrehajlásra
vezethetnek,
sőt
a
legkiállhatatlanabb
zsarnokságra. E veszélyt csak teljesen kiépített és contradictorius
eljárás által tárgyilagosságra nevelt önkormányzat képes kikerülni. De még ekkor is szükséges lesz egy távol álló és a helyi
viszályoktól ment hatalomnak ellenőrködése.
Az állami önkormányzati hatáskör anyagi megállapításának legdivatosabb módja az, mely a helyi érdekeket említi
azon hatáskör anyaga gyanánt. Nincs ennél képtelenebb tétel
a politikában és nincs olyan sem, a melylyel gyakrabban találkoznánk. A társadalomban nagy szerepet játszik a helyi érdek
és itt van annak jogosultsága is. Az államigazgatásnak vannak
országos ügyei, vannak helyi ügyei is, de helyi érdekei nincsenek és fogalmilag sem lehetnek. Ez egyformán áll az államigazgatás mindkét alakjára, a kormányra és önkormányzatra,
mert mind a kettőben az államigazgatásnak az egészet átkaroló
lényege van. Az államigazgatás a helyi ügyben is mindig az
egésznek érdekét törekszik előmozdítani. Így az egész nemzet
végett emeli a fővárost és a vidék culturális pontjait. Az állami
önkormányzat megszűnnék »állami« lenni, ha a helyi ügyet
helyi érdekké változtatná át; de megszűnnék egyszersmind
modern közigazgatás lenni. A középkor helyi érdekek mozaikja
volt, melyek egymással viszálykodhattak, de az egészszel, ennek
fejletlensége miatt, nem igen jöhettek érdekellentétbe. Ma a
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helyi érdek lehet egyszersmind az egésznek érdeke, de állhat
azzal a legélesebb ellentétben is. Ép ez az ellentét szülte
részben az államigazgatás és a magánigazgatás különválását.
A modern államigazgatás tiszteletben tartja az egyéni szabadság védelme alatt álló helyi érdeket, de csak az egészért
működik.
Az állami önkormányzatnak formailag teljesnek kell lenni.
Az
államigazgatás
bárom
formában
működik;
tanácskozik
(admin, consultative), cselekszik (activ közigazgatás), és a
közigazgatási bíráskodást gyakorolja. Az állami önkormányzat
csak akkor mondható közigazgatásilag teljesnek, ha mindezen
functiókban részt vesz.
Az állami önkormányzatnak ezen közigazgatási teljességéhez járul még egy alkotmányjogi attribútum, mert biztosítékul szolgál minden törvénytelen hatalom ellen. Igaz. hogy
az önkormányzat legfőbb jelentősége akkor is megmaradna,
ha alkotmányellenes kísérletek nem léteznének a világon, mert
hisz önkormányzati szervezet nélkül a nemzetnek activ államalanyisága nem lehet teljes, ez pedig önmagának czélja, mindazáltal az állami önkormányzatnak, mint alkotmánybiztosítéknak,
jelentőségét sem szabad kicsinyleni.
Röviden szólni fogok tehát még az állami önkormányzatnak közigazgatási teljességéről (tanácskozó, activ igazgatási
és
közig,
bíráskodási
functiójáról)
és
alkotmány
garantiai
értékéről.
Az administration consultative az önkormányzati akaratképzéssel szokott együtt járni, de mint tanácskozás és véleményadás. már magában is fontos. A jól szervezett önkormányzati
rendszer véleménye fölér egy tapasztalásban gazdag, független
állású államtanács véleményével, és ment azon hátrányoktól,
a melyek miatt az államtanácsot a parlamenti kormányrendszerrel összeegyeztetni nem lehet.1) Az önkormányzatilag alakuló
országos vélemény még az államtanácsénál is nagyobb súlyú,
de ereje mint közvéleménynek van, míg az államtanács véleményénél a hivatalos forma lép előtérbe, hogy majd a ministerium elvi politikáját zavarja, majd annak felelősségét csök1) A franczia példa alig szolgálhat e tétel czáfolatául.
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ientse. Ezenkívül csak egy eset lehetséges még. hogy maga
az államtanács lesz nullává.
Az állami önkormányzatot, mint tanácsadó orgánumot,
nem kell összezavarni a helyi érdekképviselettel, mely szerint
a megye vagy község választ országgyűlési követet és ezt
utasítással is ellátja. Az önkormányzat, a mely alkotja a parlamentet (ennek bármelyik házát), mindig helyi érdeket visz
oda. Viszont a mely önkormányzat véleményt ad a parlamentnek. az maga emelkedik ki a helyi érdekkörből. A ki parancsol (sic volo, sic jubeo) az akaratlanul is igen könnyen a
saját magánérdekének szolgálatába áll, de a ki capacitálni
kénytelen, az bizonynyal eljut az államérdek álláspontjára.
Azért az önkormányzati rendszer, mint az administration consultative orgánuma, gyakoroljon befolyást a törvényhozási akaratnak alakulására, de sohasem lehet ezen akarat közjogi
megállapítója és kifejezője, sem közvetve, sem közvetlenül. Ennélfogva, ha az országban levő összes megyei és községi önkormányzati Szervezet ellenkező véleményben volna a törvényhozásnak alkotmányos orgánumával, ez csak erkölcsi súlylyal
bírna, és sem törvényalkotásnak közjogi akadályául nem szolgálhatna. sem közjogilag kötelező okot nem adna arra, hogy
a képviselőház föloszlattassék és új választás elrendeltessék.
Az önkormányzati véleményadás a kormányrendelet törvényességére is kiterjed, s a corporativ alakzat (pl. megyegyűlés) erre vonatkozó véleménye az állami önkormányzat
ingyenes
hivatalnokának
útmutatásul,
erkölcsi
támogatásul
szolgálhat, de annak önálló kötelességét és önálló felelősségét
éppen nem absorbeálja. Ennélfogva, ha a corporativ önkormányzat hallgat, vagy törvényesnek mond egy törvénytelen
rendeletet,
azért
az
önkormányzati
államhivatalnoknak
még
sem szabad azt végrehajtani,1) s ha teszi, azért felelős. És
viszont ha a corporativ önkormányzat törvénytelennek mond
egy törvényes rendeletet, azt mégis végre kell hajtania, mert
ő nem a corporativ alakzat közege, hanem az államnak
bár helyi, de közvetetlen orgánuma. Ki-ki feleljen magáért.
1)
Föltéve természetesen,
kizáró módon megállapítható.

hogy

a

törvénytelenség

minden

kétséget
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A törvénytelenséget törvényességgé senki a törvényhozón kívül
át nem változtathatja. A corporativ önkormányzat törvényes
statútumait, mint alkotmányszerű közigazgatási jogot, a nobile
officiumot gyakorló államhivatalnok köteles saját körében végrehajtani, de a törvénytelen statútumért felelős iigy az, a ki
alkotja, mint az is, a ki azt végrehajtja.
Míg az administration consultative-ben uralkodik a gondolat, addig az activ közigazgatásban uralkodik a tett.
Az activ közigazgatás lényegét az államigazgatási czélok
megvalósítására irányuló rendszeres cselekvőség teszi. A közigazgatási cselekvőség e rendszerének elemei: akaratelhatározások, concret ügyek eldöntése, intézkedések, rendeletek, tilalmak, kényszer. Azonban nem ezen elemekben egyenkint, hanem
azoknak rendszeres egészében van az activ igazgatás lényege.
Az administration consultative, sőt általán minden államhatalmi kör csak időnként működik (hivatalos órákban, ülés-szakokban), csak az activ államigazgatás az, a mely nem szorítkozik hivatalos időre, nem várja beavatkozást igénylő esetek
fölmerűlését, nem tesz különbséget éjjel és nappal között,
hanem működik szakadatlanul, mint az emberben a vérlüktetés,
az állam kezdetétől fogva annak utolsó napjáig. Az activ
igazgatásban van az államigazgatásnak és különösen az állami
önkormányzatnak is súlypontja. Ha mindent elveszünk az önkormányzattól, de meghagyjuk neki a nobile offieium által teljesített activ igazgatást, akkor még van önkormányzat. Ellenben
ha mindent megadunk az állami önkormányzatnak, véleménynyilvánítást,
statutumalkotást,
pénzügyet,
hivatalnok-választást,
de elveszszük tőle az activ államigazgatást, akkor, legalább a
politikus szempontjából, nincs önkormányzat, mert az ingyenes
állami munka ugyan nem teszi az állami önkormányzat fogalmát, de abban van ennek politikai súlypontja. Activ államigazgatás nélkül pedig nincs rendszeres állami munka, tehát
hiányzik a nobile offieium tartalma.
Az állami önkormányzat politikai megsemmisítése volna
tehát az, ha az activ államigazgatást a kormány bureaukratikus orgánumai teljesítenék, az önkormányzat pedig csak ellenőrizné ezek működését. Ily rendszer az állami önkormányzatot a tett erejétől fosztaná meg; gyakorlatból elméletté
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változtatná azt, még pedig igen rossz elméletté, a mely össze
volna téve hangzatos szavakból, sértett magánérdek bosznjából,
s a tapasztalatlanság naiv követeléseiből. Tudjuk, hogy világbölcsek. kik a múlt században Francziaországban az absolut
rendszer miatt a közügyeket csak távolról szemlélhették, mily
állításokat koczkáztattak. Mit várhatunk a polgárok ezreitől,
ha az activ közigazgatás gyakorlásának mérséklő befolyásától
elszigetelt functióval ruházzuk föl őket. Az önkormányzat
nem áll a kritika nagy szavaiból, hanem a mindennapi munka
apró tetteiből. Lehetnek e tettek magukban véve jelentéktelen
atomok, de a nemzet élő, öntudatos, ellenállásra képes szervezete éppen ilyen atomok millióiból áll. A ki edzeni akarja
magát, annak magának is részt kell venni a tornában, és nem
elég mások testgyakorlatait néznie és birálgatnia. Ne feledjük,
hogy a parlamenti szószék hatalma tetterős önkormányzaton
nyugszik. Az activ közigazgatást gyakorló angol és magyar
megyék nagy erőt adtak az illető parlamenteknek, míg a
centralizált országokban a nem található kamarák (chambres
introuvables) keletkeztek. Méltatlan gúny az, a mely a parlamenteket »csevegő intézetnek« nevezi. De ilyenné lesznek akkor,
ha előbb az önkormányzatot változtatjuk át cselekvő intézményből csevegő intézménynyé, mert akkor a parlament beszélhet, de szavának hatalma nem lesz. Arra kell nevelni az önkormányzatban a polgárokat, hogy első sorban önmagukat ellenőrizzék az activ igazgatás gyakorlásában, és ne csak mindig
más szemében keressék a szálkát.
Az állami önkormányzat közigazgatási teljességéhez számítottuk a közigazgatási bíráskodást is. Itt ennek rendszeres
dogmatikus kifejtése nem lehet föladatunk. Szorítkozunk tehát
a nagyon vitás tárgynak az állami önkormányzattal való üszszefíiggésére.
Az a kérdés, vájjon a közigazgatási bíráskodás lényegileg
közigazgatás-e (a mely azonban bírói módszer szerint gyakoroltatik), vagy pedig bírói functio?
Az e kérdésre adott felelettől függ más nagyfontosságú
kérdések egész sorának eldöntése. Így ha a közigazgatási bíráskodás bírói functio, akkor az nem tárgya a közigazgatási ön-
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kormányzatnak; csak sértett alanyi jog esetében van helye;
és általán csak jogászi kérdés, a melynek az állam etliikai
fejlődéséhez semmi köze; éppen azért ebben az esetben a közigazgatási bíráskodás tárgykörét is elvileg, t. i. jogi elv alakjában kell megállapítani. Viszont ha a közigazgatási bíráskodás
lényegileg nem egyéb, mint bírói módszer szerint eljáró közigazgatás, akkor az az állami önkormányzat legfontosabb föladatai közé tartozik, mert főleg az állam etliikai tartalmának
kifejtésére szolgál, a mi csak önkormányzati szervezet mellett
érhető el. Ebben az esetben nemcsak alanyi jogsértés esetében
lebet annak helye, hanem bármely a közigazgatás keretén
belől előforduló helytelen törvényalkalmazás kiigazítása végett,
valamint a formál legalitás körén belől az imperium (mértékhatározás) igazságos gyakorlása végett is. Sőt praerentiv irányban, jogtalanság kikerülése végett, a közigazgatási ügy már
kezdettől fogva bírói módszer szerint tárgyalható. Végül ha a
közigazgatási bíráskodás nem egyéb, mint contradictorius alakzatba öltöztetett közigazgatás, akkor semmi alapja nincs annak,
hogy a közigazgatási bíráskodás tárgyköre általános jogi elv
által állapíttassák meg. Az állam a maga sonverain hatalmát
oly formákban gyakorolja, a milyeneket alkalmazni jónak lát.
Legmagasabb etliikai tökéletességét a közigazgatás terén minden esetre a contradictorius alakzatban a bírói módszer által
éri el. Hogy azonban e módszer mely esetekben alkalmazható,
azt az állam dönti el ezen esetek taxatív megállapítása által
épp ügy, mint az egyes ember saját jogkörén belől meghatározhatja, hogy bizonyos eljárási módot mely esetekben kiván
alkalmazni; míg viszont, mint említem, ha a közigazgatási
bíráskodás a sértett alanyi jog orvoslására szolgáló bírói functio,
akkor alkalmazásának általános jogelvnek kell lennie, mint
pl. a tulajdon szentsége.
Részemről a közigazgatási bíráskodást lényegileg közigazgatásnak tartom, mert az ellenkező nézet sérti az állam sonverain jellegét, Lindgren egyenesen párvonalat húz egyfelől az
inasa közt, a kire házának gondozását bízta, másfelől a közigazgatás közt.1) Ez legalább őszinte beszéd. Az igaz, hogy a
1) AV. E. v. Lindgren. Die Grundbegriffe (les Staatsrechts. Versuch
emer juristischen Constmction des Staats und der Staatsgewalt, 1869.
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jogeszme nem szorítkozik a formál legalitásra, hanem kiterjed
oda is, a hol a közigazgatás a concret viszonyokat méltató
belátás szerint jár el. E téren valóban jogi kötelessége a közigazgatási orgánumnak, hogy czélszerűen járjon el. Ennyiben
a czélszerűség joggá lett. és pedig első sorban a közigazgatási
orgánumot kötelező tárgyilagos joggá. De azért nem fogadható
el azon állítás, hogy ez a kötelező joggá lett czélszerűség egyértelmű a törvényszerűséggel.1) mert a jogeszme a formál legalitáson messze túlterjed. Épp oly kevéssé helyes tehát azon további
állítása Lindgrennek, hogy a közigazgatás csak positiv jogot
érvényesít, miként a bíróság, s hogy ennélfogva a közigazgatás
és bíráskodás közt csak az a külömbség, hogy az utóbbi kivételesen. t. i. jogi vita esetében jár el, míg az előbbi az állami
akarat érvényesülésének rendes formája.2) Midőn Lindgren a
közigazgatási orgánumot még a formál legalitáson belől is alá
rendeli a bírónak, akkor legalább megmutatja, mi a végső
eonsequentiája annak a tételnek, hogy a közigazgatási biráskodás lényegileg nem közigazgatás, hanem bírói functio, s ezzel
betetőzi a jogászikig construált államot, a mely azonban már
nem állam, hanem csak »Annahme der Existenz eines anderweiten Rechtssubjects im Menschen«.3) Milyen állam az. a
melynek létére syllogismusokkal kell következtetni, miként olykor a csillagászok számaikból következtetnek egy még nem
látható csillagra. Az ily államnak senki sem érzi melegét,
fényét. Nem ily államért küzdöttek Spartában, Rómában és
itt a magyar földön.
A közigazgatási bíráskodás bizonynyal hatalmas védője
az egyéni jognak is, de első sorban az államért magáért van
mint önczélért, hogy ezt mint erkölcsi világrendet tökélete10. lapun. E munka éles eszű bírálata: Schwarcz Gyula: »Elemente der
Politik« czímű művében 17. lapon.
1)
U. o. 15. lap. Zweckmässigkeit ist, sofern man darunter das die
Verwaltungsbeamten
bei
ihren
Handlungen
leitende
Prinzip
versteht,
ebenfalls gleichbedeutend mit Gesetzmässigkeit.
2)
U. o. 180—81. lapok. Lindgren e helyen az államhatalmi ágakra
nézve
is
egészen
sajátos
tant
hirdet,
melyre
azonban
itt
kiterjeszkedni
nem lehet.
3) U. o. 73. 1.
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sebbé tegye s hogy a justitia a nemzetijén constans et perpetua voluntas legyen. Mindez csak úgy érhető el, ha a közigazgatási bíráskodás szervezete a népéletet önkormányzatilag
minél inkább áthatja.
Végül méltatnunk kell az állami önkormányzatot, mint
alkotmánybiztosítékot. Hazánkban ma a százados alkotmánybástyát kicsinyleni. sőt gúnyolni szokás. A francziák viszont
ily
múlttal
nem
bíró
département-jokat
alkotmánybástyává
tenni óhajtják. Az 1872. évi február 15-iki törvény arra az
esetre,
ha
a
kamarákat
törvénytelen
hatalom
szétoszlatná,
rendeli, hogy valamennyi département conseil général-ja összeüljön és két megbízottat válaszszon, a kik a törvényes kormánynak és a kamaráknak az erőszak elől megmenekült tagjaival az alkotmányos rendet helyreállítani iparkodnak, időközben
pedig a főhatalmat gyakorolják.1)
Lehet-e bízni a lranezia közjog ezen intézményében, az
más kérdés; de a törekvés, önkormányzattal körülbástyázni az
alkotmányt
a
legcentralistikusabb
államban,
minden
esetre
tanulságos.
A nemzeti szabadságnak alkotmányos rendje sehol sem
oly erős, mint az önkormányzatban. Hatalmasak a nemzetek
a tudomány- és művészetben, vagyis a szellemi munka által:
hatalmasak az anyagi javakban, vagyis a gazdászati munka
által; de leghatalmasabbak azon erkölcsi javakban, a melyek
a polgárok állami munkája által fölhalmozódnak. Csak az szereti az államot, a ki annak ügyeivel foglalkozik. Miként a
családban, úgy az önkormányzatban is az egyén a maga érdekeit ideális czéloknak rendeli alá. S miként a család traditioiban a nemzet él, úgy az önkormányzatéban is. Ezt akármelyik magyar megyének történetével be lehet bizonyítani.
Korunk, a maga gazdászati egoismusában, a helyett, hogy a
családi
traditiok
megőrzését
demokratizálná,
megveti
azokat,
mint sem a börzére nem vihető, sem munkabérré át nem változtatható dolgokat. Ugyanez az egoismus nagy veszedelemmel
fenyegeti az állami önkormányzatot s ezzel az államnak ethikai
jellegét. .Tói mondja Concha Győző, hogy »az állam, mint

1) Batbie. i. ni. VIII. köt. 179. lapon.
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erkölcsi viszony, teljesen csak önkormányzat mellett létezik«.1)
És ne feledjük, hogy semmi sem pusztul el könnyebben, mint
erkölcsi tartalom nélkül való állam szabadsága.
Az állami önkormányzatban kifejlődött tetterő kiárad a
társadalomra is, és ezt termékenynyé teszi, miként a Nikis
¡íradása Egyiptom tereit. Így keletkezik a szabad társadalom
mely önerejéből él, nem az állam gyámkodásából; és a mely
csak igazságos vezetést vár az államtól, a többit maga teljesíti saját belső törvényei szerint. Az állami és társadalmi
munkában megedzett polgárok a legnagyobb áldozatra készek
az állam iránt. Viszont oly emberek, a kik a társadalomban
legtöbbet várnak az államtól, a legkevesebb áldozatot hozzák
az állam javára.
A törvényes engedelmesség írott malaszt marad, ha nincs
kifejlett és régi gyakorlat által megerősödött önkormányzati
rendszer. Minden bureaui elem passiv engedelmességre hajlik,
és semmit sem tart nagyobb szerencsétlenségnek, mint ha
senki sem parancsol neki.2)
A törvényes engedelmesség tekintetében jogi és politikai
tévedésekkel találkozunk. Jogilag nem kimerítő formulázása a
kérdésnek az, vájjon van-e joga a hivatalnoknak arra, hogy a
törvénytelen rendeletnek ne
engedelmeskedjék? Ily joga
a
hivatalnoknak csak akkor van, ha azt a törvény világosan
kimondja. All ez a bírákra nézve általában; de a közigazgatásban csak kivételesen történhetik, pl. országgyíílésileg meg
nem szavazott adók tekintetében. Ily esetekben a nem engedelmeskedő hivatalnok hivatalában marad. Ugyanez áll akkor
is, ha a rendelet nem a törvényes formában adatott ki, mert
ekkor az jogilag nem is létezik. Ezentúl a közigazgatásban a
nem engedelmeskedés mint jog nem létezik, de igen mint
kötelesség, mert föltétlenül min hm hivatalnoknak inkább le
kell mondania, mint bármely törvény kétségtelen sértésében
résztvenni. Nem törvénymagyarázási eltéréseket értek, hanem
világos törvénytelenséget. A szóban forgó kérdésnek jogi tartalmát tehát nem pusztán a törvénytelen rendeletekkel szem-

1) Politika, 1895. 507. lap.

2) B.

Eötvös, Uralkodó eszmék, II. k.: 156. 1.
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ben gyakorlott nem engedelmeskedés joga teszi, hanem még
inkább ily esetben a lemondás kötelessége. Csak így lehet
összhangzatba hozni a közigazgatási egységet és subordinatiot
a szigorú törvényszerűséggel. S ha némely államban maga a
törvény mondja, hogy a törvénytelen felsőbb rendeletnek engedelmeskedő hivatalnok nem felelős,1) ezt a törvényszerűség
öngyilkossági kísérletének tekinthetjük.
Politikailag is gyakran helytelen értelmezésben részesül
a törvényes engedelmesség kérdése. Nincs arról szó, hogy a
döntés az ügyeknek központosítást igénylő részére nézve is a
középkori
particularismus
szellemében
a
vidéki
hatóságokba
tétessék át. Hisz már fönnebb említém, hogy itt nem törvénymagyarázatról van szó. Hol van a kérdésnek politikai súlypontja, azt mindenki láthatja a magyar és angol alkotmányküzdelmekből. Ha egy alkotmányos kormány kivételes hatalommal
akarja megmenteni az államot, az önkormányzat hazafias és
független hivatalnoka még mindig engedelmeskedik neki, és
ily esetben a parlament is föl fogja menteni utólagosan a
felelősség terhe alól az egész kormányzati organismust. De a
hol az államcsíny kezdődik, ott kezdődik a passiv ellenállás is.
Ezek mind nagyon is nyilvánvaló dolgok. Mily helyzetbe jutott
volna III. Napóleon, ha a hírhedt deczember 2-án húszezer
(angol értelemben vett) békebíró lemondása folytán közigazgatási orgánum nélkül marad vala? Másokkal helyettesíteni
is nehéz lett volna őket, de a fődolog, hogy ama lemondó
békehírük magukkal vitték volna a hivatal tekintélyét, erkölcsi
erejét, sőt lehet mondani, magát az államot.
Midőn e dolgozatban az állami önkormányzatot világtörténeti lényege szerint, mint a classicus világ polgári erényének
angol és magyar folytatását, rendszeresen föltüntetni iparkodtam, meglehet, hogy elhagyott oltárnál áldoztam, de egy bizonyos, hogy korunkban állatni önkormányzat nélkül nincs állami
szabadság.
1)
Württemberg,
Szászország
és
Hessenbeu
a
törvénytelen rendeletnek is engedelmeskedni. Locning i. m. 122 23.1.
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