
A N T O L O G I A

AZ «ÚJ TUDOMÁNY» *

L X V I.

241. Az emberek először a szükségeset érzik, azután a hasznossal is törődnek, 
később kitapasztalják a kényelmeset, majd élvezik a gyönyöröket, megbomlanak 
a fényűzésben és végül őrjöngve megsemmitítik javaikat.

L X V II.

242. A  népek természete kezdetben nyers, aztán szigorú, később jóságos, majd 
kényes és végül bomlott.

L X V III.

243. Az emberiségben először óriások és bárdolatlanok születnek, mint a Poli- 
fémusok ; azután támadnak a nagylelkűek és kevélyek, mint az Achillesek ; később 
a vitézek és igazak jőnek, mint az Aristidesek és a Scipio Africanusok ; (korunkhoz) 
közelebb azok születnek meg, akik nagy hibákkal együtt járó nagy erények képé
ben tűnnek fel s akik a tömegnél igazi dicsőséget szereznek, mint a Sándorok és 
a Cézárok ; még később támadnak az elmélkedő szomorúak, mint a Tiberiusok ; 
végül pedig a dühödt és arcátlan szabadosok születnek meg, mint a Caligulák, a 
Nérók és a Domitianusok.

244. Ez az alapigazság azt mutatja, hogy az elsőkre azért volt szükség, hogy 
a családok szerinti együttélés állapotában ember az embernek engedelmeskedjék 
és alkalmassá legyen, hogy az eljövendő városok állapotában a törvényeknek is 
engedelmeskedjék ; a második fajta emberekre, akik természetüknél fogva semmi
ben sem engedtek a velük egyenrangúaknak, azért volt szükség, hogy a családok 
felett létrejöjjenek az arisztokratikus formájú köztársaságok ; a harmadik csoport

* Vico művéből további részleteket közlünk. A z íróra l. bővebben az Olasz Szemle 
1. számában (1942— X X , január— február).
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a nép szabadságának nyitott utat ; a negyedik a monarchiát honosította meg az 
ötödik megszilárdította azt ; a hatodik megdöntötte.

245. Ez az alapigazság továbbá, az előzőkkel együtt, egy részét teszi annak 
az eszmei örök történetnek, melyen minden nemzet átfut az időben keletkezésü
kön, fejlődésükön, megállapodásukon és hanyatlásukon keresztül egészen végokig.

L X IX .

246. A  kormányoknak a kormányzott emberek természetéhez kell igazodniok.
247. E z a sarktétel azt jelenti, hogy az emberi együttélés természeténél fogva 

a fejedelmek iskolája a népek erkölcse.

L X X .

248. Ismerjük el, ami nem ellenkezik a természettel s amit való tényként 
fogunk megismerni : hogy tudniillik a törvényen kívüli világ zűrös állapotából 
először csak kevesen, a legerősebbek közül, vonták ki magukat, megalapították a 
családokat, amelyekkel és amelyek számára művelni kezdték a földeket ; a többiek 
hosszú idő múltán vonták csak ki magukat a zűrzavarból, s ezeknek az atyáknak 

megművelt földjeire menekültek.
L X X I.

249. Az eredeti szokások, s különösképpen a természetes szabadságé, nem 
változnak meg mind egyszerre, hanem fokozatosan és hosszú idő alatt.

L X X II.

250. Tekintve, hogy minden nemzet valamely istenség kultuszával vette kez
detét, a családok állapotában ezek az atyák kellett hogy legyenek az isteni aus- 
spiciumok bölcsei, az áldozatokat bemutató és auspiciumokat értelmező papok 
s egyszersmind azok a királyok is, kik családjaik számára isteni törvényeket hoztak.

L X X III.

251. Közhagyomány, hogy a világ első kormányzói királyok voltak.

L X X IV .
252. E gy másik közhagyomány azt tartja, hogy az első királyokká a legmél

tóbbak tétettek.
L X X V .

253. Ugyancsak közhagyomány tartja azt is, hogy az első királyok bölcsek 

voltak, éppen ezért Plátó hiába kívánta e régesrégi időket, mikor vagy a filozófusok 
uralkodtak vagy a királyok filozofáltak.

254. Mindezek az alapigazságok azt mutatják, hogy az első atyák személyé

ben bölcseség, papság és királyság együtt jártak, s hogy királyság és papság nem a 
filozófusok rejtett bölcseségétől, hanem törvényhozók közönséges bölcseségétől 
függtek. Ezért, idők múltán, minden nemzetnél megkoronázták a papokat.

L X X V I.

255. Közhagyomány, hogy a világ első kormányformája monarchikus volt.
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L X X V II.

256. De a hatvanhetedik sarktétel, a rákövetkezőkkel együtt különösen pedig 
a hatvankilencedik tanulságával együtt azt is megmutatják, hogy az atyák a 
családok állapotában egy csak Istennek alávetett monarchikus hatalmat kellett 
hogy gyakoroljanak, úgy a személyek felett, mint fiaik szerzeményeit illetőleg s 
még sokkal inkább az ő földjeikre menekült pártfogoltjaik (famulusaik) szerzemé

nyeit illetőleg úgyhogy ők voltak a világ első monarchái, kikről a Szentírás úgy 
emlékezik meg mint «pátriárkákról», azaz «pater princeps»-ekről. Ezt a monarchikus 
jogot a X II  táblás törvény a római köztársaság fennállásának egész idejére fenn
tartotta számukra, midőn úgy rendelkezett, hogy «patrifmilias jus vitae et necis 
in liberos esto» s amiből az is következett, hogy «quicquid filius acquirit, patri 
acquirit».

L X X V III.

257. A  családok elnevezése, eredetük sajátsága folytán, nem eredhetett más
honnan, mint az akkor természeti állapotban élő atyáknak e pártfogoltjaitól (família 
a famulusoktól).

L X X IX .

258. Az első társak, akik tulajdonképen bizonyos hasznok közössé tételére 
társultak, nem képzelhetők el ezen a világon és nem érthetők meg másként, csak 
ezeknek a menekülteknek a személyében akik, hogy életüket megőrizhessék, az 

előbb említett atyáknál kerestek menedéket s cserébe az a kötelezettség hárult 
rájuk, hogy az atyák földjeit megműveljék.

259. Ezek közül kerültek ki a hősök társai, később a hősi városok plebejusai 
és végül a fő népek tartományai.

L X X X .

260. Az emberek természetszerűen ismerik meg azokat a jótéteményeket, 

amelyekből nagy hasznot húzhatnak, márpedig ilyen jótéteményeket remélhet
nek a civilis együttélésből.

L X X X I.

261. Az erősek tulajdonsága, hogy erényeikkel szerzett javaikat ne adják 
oda gyávaságból, hanem hogy csak szükségszerűségből vagy célszerűségből enged
jék át belőle lassanként a legkevesebbet.

262. Ebből a két alapigazságból válik nyilvánvalóvá a hűbérek örök forrása, 
miket római eleganciával beneficiumoknak nevezünk.

/

L X X X II.

263. Minden régi nemzet tele van kliensekkel és klientélákkal, amit leginkább 
hűbéreseknek és hűbéreknek értelmezhetünk, tekintve, hogy a legkiválóbb hűbéri
ség-szakértők sem találnak megfelelőbb római szavakat a clientes és a clientelae 
kifejezéseknél.
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264. Ez a három utolsó alapigazság a tizenkét előzővel együtt, vagyis a het
venediktől kezdődőleg, a köztársaságok eredetét mutatja meg. Ezek a köztársa
ságok valami (és a továbbiakban meghatározandó) szükségszerűség folytán, ami 
az atyák és a famulusok viszonyából folyt, természetes módon fejlődtek arisztokra
tikusakká. A z atyák ugyanis, hogy az ellenük fellázadt famulusoknak ellenáll
hassanak, egymás között rendekbe tömörültek. Miután így egyesültek, hogy ki
elégítsék famulusaikat és újra engedelmességre szorítsák őket, bizonyos fajtájú  
mezőgazdasági hűbért engedtek át nekik ; az egyes családi uralmak (melyek ezen
túl nemesi hűbérszámba mentek) alárendelődtek az uralkodó rendek legfelsőbb 
hatalmának ; a rendek fejeit pedig királyoknak hívták mert ezek voltak, akik 
erélyesebbek lévén a többieknél, a famulusok forradalmának leverésére a többiek 
élére állottak. A  városok keletkezésének ezt a módját itt csak feltesszük (továbbiak
ban ténylegesen is be fogjuk bizonyítani), de szükségképen máris igaznak kell el
fogadnunk olyan természetesen egyszerű az s belőle mint okból nagyszámú civilis 
okozat vonható le. Mert semmi más módon nem lehetne ezen a világon megérteni, 
hogy miképen fejlődhetett ki a családi hatalmakból az állami (civilis) hatalom és a 
magántulajdonból a közvagyon ; s hogy hogyan fejlődött ki a köztársaságoknak 

az a szerkezete, hogy benne egy kevesekből álló rend parancsol és a plebejusok 
sokasága engedelmeskedik : mert ez az a két rész, mely a politika alanyait teszi ki. 
A  továbbiakban ki fogjuk mutatni, hogy ha a családokat csak a fiákból állóknak 
tekintjük, az államoknak ilyetén keletkezése nem lett volna lehetséges.

L X X X V III.

265. E z a földtörvény a világ legelső földbirtokrendezését jelenti s a dolog ter
mészetéből folyik, hogy a szűkebbkörű szabályozást sem elképzelni, sem megérteni 
nem tudunk.

266. E z az agrártörvény az emberi együttélésben lehetséges háromféle bir
tokot háromféle személy szerint különböztette meg : a plebejusok számára a bonitar- 
birokot ; az atyák számára a fegyverrel megőrzött s következésképen nemesi 
quiritar birtokot és végül arisztokratikus köztársaságokban a souverain hatalomnak 
fenntartott az eminens birtokot, azaz a signoriát.

L X X X IV .

267. Aristoteles politikájában van eSy  aranyhely, ahol a köztársaságok fel
osztásáról beszél és felemlíti a hősi királyságokat, melyek korában a királyok oda
haza törvényt szolgáltattak, künn háborúkat folytattak s ők voltak a vallás feje.

268. E z az alapigazság teljesen ráillik Theseus és Romulus hősi királyságára, 
amint az Plutarchos életrajzaiból illetőleg a római történetből megállapítható. 
A  római királyok a szentségi dolgok királyai is voltak, ezért reges sacrorum nevet 
is viseltek. Éppen ezért mikor a királyokat Rómából kiűzték az isteni szertartások 

bizonyossága végett rex sacrorumnak nevezték ki a fetialesek fejét.

L X X X V .

269. Aristotelesnek ugyanabban az írásában találunk még egy másik arany
helyet, ahol arról számol be, hogy a régi köztársaságokban a magánbűncselekmé-
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nyék büntetésére és jóvátételére nem voltak törvények ; s azt állítja, hogy ez 
barbár népek szokása, mivel a népek fejlődésük kezdetén éppen azért barbárok, 
mert még nem szelídültek meg a törvények által.

270. Ez a sarktétel bizonyítja barbár időkben a párbaj és a bosszú szükséges
ségét, amennyiben ezekben az időkben hiányzanak még a büntető törvények.

L X X X V I.

271. Ugyanabban az írásában egy további aranymondása Aristotelesnek, 
hogy a régi köztársaságokban a nemesek megesküdtek, hogy a nép örök ellenségei 
lesznek.

272. E z az alapigazság magyarázza meg a nemesek kevély fösvény és kegyet
len szokásait a plebejusokkal szemben, amint az régi római történetben kifejezetten 
olvasható. Mert hogy a megálmodott népi szabadság ellenére hosszú időn keresztül 
sanyargatták a népet, hogy saját költségén katonáik legyenek a háborúban, uzsorák 
tengerébe fullasztották őket, miket a nyomorultak megfizetni nem tudván, egész 
életükön keresztül magánbörtöneikben elzárva tartották őket, hogy munkával és 
fáradsággal fizessék meg adósságaikat s ott zsarnoki módon, mint hitvány rab
szolgáknak, vesszőkkel verték meztelen vállaikat.

L X X X V II.

273. A z arisztokratikus köztársaságok igen nehezen bocsátkoznak háborúba, 
nehogy harcedzettekké tegyék a köznép sokaságát.

274. Ebből a sarktételből ered a római fegyverek igazságossága egészen a pún 
háborúkig.

L X X X V III.

275. A z arisztokratikus köztársaságok a nemesek rendjén belül őrzik meg a 
gazdaságot, mert e rend hatalmának a javára válik.

276. E z az alapigazság magyarázza meg a rómaiaknak a győzelemben tanú
sított nagylelkűségét, mellyel a legyőzőiteknek csak fegyvereit vették el, de minden 
mást, kibírható adófizetési kötelezettség mellett, meghagytak bonitár tulajdonuk
ban. S ez az oka annak is, miért ellenezték mindig az atyák a Gracchusok agrár- 
törvényeit ; nem akarták ugyanis gazdaggá tenni a népet.

L X X X IX .

277. A  becsület a katonai vitézség legnemesebb ösztönzője.

XC.

278. Ha a népek békében a becsület terén versenyeznek egymással, a háború

ban hősiesen kell viselkedniük : ezeknek, hogy becsületüket megtarthassák, azok
nak, hogy megszerezhessék.

279. Ez a sarkigazság a római hősiesség alapelve a zsarnokok elűzetésétől 
egészen a pún háborúkig, amely idő alatt a nemesek természetszerűleg a haza 
üdvösségének szentelték magukat s ezzel rendjükön belül minden polgári becsüle-
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tűket megőrizték, míg ugyanakkor a plebejusok igen említésreméltó vállalkozásokat 
hajtottak végre, hogy magukat méltóknak ismertessék el a nemesek becsületére.

X C I.

280. A  versengés, mit a városokban a rendek folytatnak egymással, hogy igaz
ságosságban egyenlővé váljanak, a köztársaságok naggyátételének leghatalmasabb 

eszköze.
281. Ez is a római hősiség egy másik kútfeje, melyet három közösségi erény 

táplál : a köznép nagylelkű akarása, hogy a polgári javakat az atyák törvényei
vel az ő számukra is biztosítsák, az atyák ereje, mellyel saját rendjükön belül igye
keznek megőrizni ezeket a javakat és a jogtudósok bölcsessége e polgári jogi intéz
mények magyarázatában és kiterjesztésében új meg új esetekre. E  három ok foly
tán tűnt ki az egész világon a római jogtudomány.

282. Mindezek az alapigazságok, a nyolcvannegyediktől kezdve a régi római 
történet való arculatát mutatják meg ; a következő három sarktétel a részleteibe 
is bele óhajt világítani.

XCII.

283. A  gyengék akarják a törvényeket, a hatalmasak megtagadják ; a nagyra- 

törők hogy követőkre tegyenek szert, előmozdítják kialakulásukat ; a fejedelmek, 
hogy a hatalmasakat egyenlőkké tegyék a gyengénkéi, megvédik a törvényeket.

284. Ez az alapigazság első és második részében, az arisztokratikus köztár
saságokban lefolyó hősi vetélkedések fáklyája, ugyanis e köztársaságokban a neme
sek saját rendjük kebelén belül titokban akarják tartani a törvényeket, hogy saját 
kényüktől kedvüktől függjenek s a királyi kéz szolgáltassa azokat. E zt a három 
okot hozza fel Pomponius jogtudós, mikor elmondja, hogy a római nép azzal az 
indokolással kívánta a X II  táblás törvényt, hogy súlyosan nehezedett rá a «ius 
latens, incertum et manus regia». S ez az oka, amiért az atyák vonakodtak, hogy a 
nép kérését teljesítsék, mondván «mores patrios servandosi, ideges ferri non oportere» 

amint Halicarnassosi Dionisius számol be róla, aki jobb értesülésekkel bírt a római 
dolgokról, mint Livius (mert Marcus Terentius Varró adatainak ismeretében írt 
róluk, akit «a rómaiak legtudósabbjának» hívtak), s aki ebben a tárgyban homlok- 
egyenest ellenemond Liviusnak, mert ez utóbbi azt írja, hogy a nemesek «desideria 
plebis non aspernarn. Miért is ezek miatt és a többi még nagyobb véleménybeli 
különbség miatt, melyekről a Principi del Diritto universale (c. művemben) írtam, 
oly nagynak látszik az eltérés az első szerzők között, kik e mondákról körülbelül 

ötszáz év távlatából írtak, hogy a legjobb lesz, ha kettejük közül egyiknek sem 
hiszünk. Annál inkább nem, mivel abban az időben sem Varró nem hitt benne, aki 
Rerum divinarum et humanarum c. nagy művében a rómaiak összes isteni és emberi 
dolgait Latiumban eredeztette ; sem Cicero, aki Quintus Mucius Scaevola, kora 

jogtudós fejedelme jelenlétében Marcus Crassus szónokkal azt mondatta, hogy a 
decemvirek bölcsessége messze felülmúlta Dracon és Solon bölcsességét, akik az 
athénieknek adtak törvényt és Licurgos bölcsességét, aki a spártaiaknak adott tör
vényt : ami annyit jelent, hogy a X II  táblás törvény sem Athénből sem Spártá- 

ból nem jött Rómába. Ügy hisszük, ezzel megtaláltuk az igazságot. Cicero ugyanis
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azért léptette közbe Mucius Scaevolát éppen azon az egyetlen egy napon —  az ő 
idejében a litteratus emberek között annyira el volt terjedve ez a monda, mely a 
tudósok fennhéjázásából eredt, akik a saját tudományuk számára minél bölcsebb 
eredetet kerestek (ez világlik ki ugyancsak Crassusnak következő szavaiból : «7're- 
mant omnes ;  dicam quod sentio») —  nehogy azt vethessék ellene, hogy egy szónok 
a római jog történetéről mer beszélni, mikor az a jogászok tudományához tartozik 
(lévén akkor e két foglalkozás még egymástól elkülönült) ; (ezért), ha Crassus ebben 
az ügyben tévését mondott volna, Mucius biztosan figyelmeztette volna, amint

hogy, Pomponius tudósítása szerint, az ugyanabban a vitában résztvevő Servius 
Sulpiciust is figyelmeztette, mondván, hogy «turpe esse patricio viro ius, in quo 
versaretur, ignorare».

285. De még inkább mint Cicero és Varró Polibius szolgáltat számunkra egy 
megcáfolhatatlan bizonyítékot afelől, hogy nem kell hinnünk sem Dionisiusnak, 
sem Liviusnak, hiszen Polibius kétségtelenül többet értett a politikához, mint ez 
utóbbi kettő és kétszáz évvel közelebb is élt a decemvirekhez, mint ez a kettő. 
Polibius (Giacomo Gronovio kiadásában a hatodik könyvben, a negyedik és sok 
további szám alatt) szilárd talajon állva vizsgálgatja az ő idejében virágzó híre
sebb szaabd köztársaságok alkotmányát és megjegyzi, hogy a római különbözik az 
athénitől és a spártaitól mégpedig, nagyobb mértékben az athénitől, mint a spártai
tól, holott azok, kik egyformáknak tartják az attikai és a római jogot, azt tartják, 
hogy inkább Athénből, mint Spártából jöttek a törvények, hogy elrendezzék Rómá
ban a népi szabadságot, aminek előzőleg Brutus vetette meg az alapját. Viszont 
megjegyzi, hogy a római (köztársaság) hasonlít a karthágóihoz, akiről senki még 
csak nem is álmodta, hogy Görögország törvényeivel rendezték be szabad köztár
saságnak, annyival is kevésbbé, mivel a karthágóiaknak külön törvény tiltotta, hogy 
a görög tudományához értsenek. Mármost hogy lehet az, hogy egy ilyen tudós 

köztársaság kutató nem tette fel magának ezt a természetes kézenfekvő kérdést a 
különbözőségek okait kutatva : hogy lehet, hogy az egymástól különböző római 
és athéni köztársaság ugyanazon a törvények alapján rendeztetett be ; és 
az egymáshoz hasonló római és karthágói köztársaság különböző törvények 
alapján? Hogy ezt a nagy dilemmát megoldjuk, szükségképen azt kell mondanunk, 
hogy Polibius idejében még nem született meg Rómában az a monda, hogy a szabad 
népi kormány berendezéséhez Athénből a görög törvények hozattak be.

286. Ugyanez az alapigazság harmadik részében utat nyit a nagyratörőknek 
a népi köztársaságokban, hogy a monarchia felé menjenek, mivel elősegíti a nép
nek azt a természetes óhaját, hogy nem értvén meg semmi általános dolgot, külön- 
külön törvényt akar minden részletkérdésben. Ezért Siila, a nemesi párt feje 
legyőzvén Mariust a népi párt fejét és arisztokratikus kormánnyal szervezvén 
újjá a népi államot, az örökös Questiókkal segített a törvények sokaságán.

287. S végül ugyanez az alapigazság, mégpedig az utolsó részében, a rejtett 
oka annak, hogy a római fejedelmek Augustustól kezdve megszámlálhatatlanul 
sok magánügyekre vonatkozó törvényt hoztak, és hogy Európa uralkodói és ha
talmai mindenütt bevették királyságaikba és szabad köztársaságaikba a római 
civiljog és a kánonjog corpusát.
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xeni.
288. Mivel a népi köztársaságokban a törvényekkel teljesen megnyílt a tiszt

ségek kapuja a bennük parancsoló fősvény sokaság előtt, a békében nem maradt 
más hátra, mint többé nem a törvényekkel, hanem a fegyverekkel versengeni a 
hatalomért ; a hatalom számára pedig nem maradt más hátra, mint a meggazda
godás célját szolgáló törvényeket hozni, amilyenek pl. Rómában a Gracchusok 
törvényei voltak ; mindebből egyszerre származtak polgárháborúk az ország hatá
rain belül és jogtalan háborúk az ország hat árián kívül.

289. Ez az alapigazság, az ellentét folytán minden időkre kihangsúlyozza a 
Gracchusok római hősiségét.

XCIV.

290. A  természetes szabadság annál vadabb, minél jobban kapcsolódnak 
hozzá a javak az emberek testéhez, a polgári szolgaság pedig azokban a szerencse
adta javakban reked meg, melyek nem szükségesek az élethez.

291. Ez az alapigazság, első részében az első népek természetes hősiségét fejti 
meg ; második részében a monarchiák természetes alapja.

XCV.

292. Az emberek először az alárendeltségből igyekeznek kiszabadulni és egyenlő
séget óhajtanak : mint a köznép az arisztokratikus köztársaságokban, melyek 
végül is népi köztársaságokká válnak. Azután igyekeznek felülmúlni a velük egyenlő
ket : íme a népi köztársaságok példája, melyek a hatalmasok köztársaságává zül- 
lenek. Végül a törvények uralma alá akarnak kerülni : íme az anarchiák, vagyis 
a fékevesztett népköztársaságok, melyeknél rosszabb zsarnokság nincsen, mert 
annyi zsarnok van bennük, ahány vakmerő és züllött ember csak van a városban. 
Ezekben a nép, mikor rájön saját bajaira, monarchiák alá menekül ; ez a termé
szetes hogy gyógyulást találjon királyi törvény, mellyel Tacitus a római monarchiát 

törvényesíti Augusztus alatt, «qui cuncta, bellis civilibus fessa, nomine ’principis’ 
sub imperium accepit».

XCVI.

293. A  törvényen kívüli szabadság természetes állapota, midőn a családokon 
felépültek az első városok, a nemeseket fék és tehereltűrésére alkalmatlanokká 
tette : íme az arisztokratikus köztársaságok, melyekben a nemesek az urak. Később 
a nagy számban növekvő és háborúkban megedződő köznép kényszeríti a neme
seket, hogy a néppel egyformán tűrjön minden törvényt és terhet : így járnak a 
nemesek a népi köztársaságokban. Végül csakhogy megmenthessék kényelmes 

életüket, természetszerűleg egyetlenegynek az uralma alá hajlanak : így a nemesek 
a monarchiákban.

294. Ez a két alapigazság, az előzőekkel egyetemben, mégpedig a hatvan
hatodikon kezdve, a feljebb említett örök eszmei történelem alapelveit alkotja.

Ford. Ruzicska Pál. G. B. VICO


