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ELŐSZÓ.

E tanulmány a történettudomány 
általános szempontjait akarja megvilágí
tani oly. időben, mikor a tudományok 
művelése nagyon is előre haladt, a tör
ténettudomány pedig egyedül várja rend
szerezőjét. Egy másik nehézség, mellyel 
megküzdenie kell az, hogy a rendszer 
kivételével a történettudomány nem nél
külöz terjedelmes tanulmányokat, melyek 
a vitás kérdések tömegét tisztába hoz
ták, több tudással és nagyobb elmeéllel. 
Egy harmadikat is találnék, mert iro
dalmunkban tudtommal az első a jelen 
dolgozat, mely a tiszta általánosításnak, 
megvallom sokszor hálátlan útjára indul. 
A terjedelmesebb tanulmányok között pl. 
Márki Sándor dr. nagystílű fejtegetései 
is a tudomány fejlődésének rövid átte
kintése után speciális kérdésekre szorít
koznak. Mégis e munka nagyban hoz
zájárult ahhoz, hogy kísérletet tegyek a
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kérdés körül alakult és alakuló nézetei
met csoportosítani. Úgy véltem, kiválóan 
szükséges ez akkor, mikor a külföldi 
történetírás fokozott erővel rendszert ke
res a történettudomány alaptanaiban. Ha 
azonban valaki összehasonlítást tesz, úgy 
fogja találni, hogy a jelen dolgozat ama
zoktól jelentékenyen különbözik. Talán 
merészebb és általánosabb, talán ke
vésbé világos és jobban kihívja a kritikát, 
de mégis e tanulmánynak nem a fogalmak 
szeszélyes dobálása, miben korunk erup
tiv lángelméi annyira kiválnak, hanem 
az emberi művelődés hosszas értékelése 
adott létet. Úgy is adom át a történet
tudomány barátainak, mint vázlatát azon 
megállapodásoknak, melyekre az egye
temes történelem vizsgálatában jutottam, 
melyek igényt fognak arra tartani, hogy 
később — több tapasztalattal és talán 
több sikerrel is, — a történelmi fejlődés 
érveitől támogatva újra megjelenjenek.

Gyula, 1907. május hó 1-én.

Dr. HORVÁTH JENŐ.



BEVEZETÉS.

A TÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁRÓL.





Kétféle ismeret van : természetes, 
melyet érzékszerveink utján nyerünk és 
természetfölötti, melynek megszerzéséhez 
érzékszerveink nem elegendők. Minden 
ismeret — és ezt sokszor elfelejtik azok, 
kik az ismeretekről köteteket írnak — 
az ember körül forog. Ezzel talán kilép
tem a gondolatmenetből, melyre a ter
mészettudományok művelői jutottak, de 
köztük és a történettudomány között csak 
ezen az egy helyen találok szerves kap
csolatot. A kapcsolatra pedig szüksége 
van a történetírónak, mert az emberrel 
foglalkozván ismernie kell az ismeretek 
azon ágait is, melyeknek az emberek 
egyedül érzékszerveik utján jutnak bir
tokába. Természet és történelem valóban 
ugyanazon fejlődés irányai, mert össze
érő vonalaik focusában az ember áll. 
Amaz ugyan minden vonatkozásában 
sokkal inkább megközeliti, ez egyre távo
lodik és veszt a közvetlenség ható ere
jéből. Amazt nem tudja elkerülni és

1*
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eltelvén a tünemények észleletével, me
lyek érzékeire hatnak, nem egyszer el
fogult lesz az utóbbi iránt. A természe
tes ismeretek közvetlen haszna és állandó 
megfigyelése mindenesetre nagyban elő
segítette azt, hogy ez ismeretek tisztá
zódtak és kikristályosodtak, egyik tüne
mény a másikat okozván, megelőzvén 
és követvén csoportokba verődtek, idővel 
és különösen az utolsó évszázad máso
dik felében rendszerbe tömörültek és nem 
találván más, korábbi rendszereket ma
guk körül, a tudomány fogalmát egészen 
maguk részére követelték. Végül mégis 
a tudományok ez impozáns sorakozása 
után sokan úgy találták, hogy a meg
állapodásoknak nem minden faja ren
delkezik a bizonyosság olyatén mérté
kével,. mint azt hinni kezdték ; a sza
bály, törvény és axioma absolut és szinte 
despotikus fogalmai mellett a tudomá
nyos feltevés, hypothesis majdnem semmi 
erővel nem bir, sőt a szabály, törvény 
és axioma alkalmazásával elveszti azt 
az alapot is, melyet gondos kezek alája 
raktak. A tudományok a tér végtelenjére 
igényt tartottak és helyet foglalván, fej-
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lődésük utolsó phasisában arra ébred
tek, hogy a térben vannak még isme
retek, melyek az ő szabályaik, törvé
nyeik és axiómáik alól kivétetnek. A 
chemikusok igen messze jutottak az 
anyag részeinek vizsgálatában, de egy 
helyen meg kellett államok, mert mű
szereik és számításaik nem voltak tovább 
is alkalmazhatók. A tudomány határa 
közös jelenség az összes tudományok
nál, az érzékeinkre ható világ pedig 
csupán véges tüneményeiben felfogható, 
szabályozható és rendszerezhető. Nem 
tennénk ugyan helyesen, ha e miatt a 
tudomány csődjére gondolnánk, — pedig 
e kifejezés Brunetiére tanulmánya óta 
közhelylyé vált, — mert akkor az érzé
keinket meghaladó ismereteket a csőd 
és megsemmisülés elvétől kiindulva kel
lene szabályoznunk és rendszereznünk, 
de a természetbölcselőknek úgy mint H. 
Spencernek, lord Kelvinnek és W. Ost- 
waldnak be kell ismerniök, hogy a ter
mészetes ismeretekből rendszerezett tudo
mányok a végtelen méretek, különbö
zetek és változások lényegét korántsem 
tudták felfejteni, hogy tehát a természetes
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ismeretek mellett vannak érzékeinkkel 
meg nem szerezhetők is, melyekre a 
történettudomány utalva van ; keresniök 
kell a kapcsot azzal, a kitől elszakadtak, 
az emberrel, a kiben csak az anyagot 
átták, de az élet és lélek végre is rej
tély maradt. Ez az élet és a lelki műkö
déseknek ez a százados és évezredes 
hullámzása az, melynek vizsgálatára már 
a történetiró vállalkozik. Az emberi kö
zösségek, melyek hosszú életre akartak 
berendezkedni, mindig nagy súlyt helyez
tek ez ismeretek anyagának megszerzé
sére, vagy elvetették mind azt, a mi a 
múltból maradt és a hanyatlás lejtőjére 
kerültek.

Mégis ez ismertek az önszervezés 
és rendszerbe csoportosulás terén alig 
jutottak valamire. Az érdeklődés talán 
nem ütötte meg azt a mértéket, melyet 
a természetes ismeretköröknél találunk, 
vagy sokkal távolabb eső volt mind az, 
a mivel a történetírónak dolgoznia kell. 
Méltán kérdezte tőlem egyik tanárom, 
biztos vagyok-e abban, hogy Hannibál 
átkelt az Alpokon ? Valóban, ha bizo
nyítanom kellene, könnyű érvek közt
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kellene válogatnom, de ismervén az Alpok 
természetét, már eljutottunk a lehetősé
gig : összeállítván mind azt, a mit arról 
a korszakról tudunk, ez esemény nélkül 
oly hiányt fogunk találni, mely csak a 
karthagói vezér átkelésével lesz betölt
hető, eltekintve attól, hogy Hannibál sze
replése a fejlődésnek máig kiható kö
rülményeire is világot vet.

Végeredményben a természet és tör
ténelem az embertől kiinduló egyenértékű 
fogalmak ; amaz mellette — ha szabad 
egy hasonlattal élnem, mely csak szem
léltetni és nem egyszersmind typust is 
adni akar, .vízszintesen, emez alatta 
függőleges irányban tér el tőle. Ha a 
vízszintes eltérés távolságát egy kör su
garának képzeljük és vele kört rajzolunk, 
egy vízszintes síkba fektetett körlapot nye
rünk, melynek középpontját az ember 
foglalja el. Ha a függőleges vonal vég
pontját összekötjük a körvonallal, egy 
kúp fog előttünk állani. Ha végre az 
embertől vízszintesen és függőlegesen el
haladó távolságok a természetes és ter
mészetfölötti ismeretek határait is jelen
tik, előttünk áll az ember felfogható
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véges világa. A merre a körlap fut, addig 
terjed a hang, a fény, az atomok rez
gése, az elektromosság ; a merre a füg
gőleges vezet, addig terjed az emlékezet. 
Először mindenre emlékezünk, a kúp 
csúcsán már alig valamire, azután sem
mire ; a jelenben végtelen sok embert 
látunk magunk körül, ha a történelmet 
lapozzuk, mindig kevesebbet, ha a szent- 
irást kezünkbe vesszük, eljutunk az első 
emberig, ha épen az első oldalt ütjük 
fel, egyetlen emberrel sem találkozunk. 
Azt mondhatnám, hogy a természettu
dományok a kúp alapjának, a történelem 
a kúp többi részeinek ismeretével fog
lalkozik, de a mint a kúp részei együtt 
adják a kúpot, úgy a természetes és tör
ténelmi ismeretek is csak együtt adják 
hű képét az emberi fejlődésnek. Azért 
in absoluto nincs független természet
tudomány, bár megvalljuk, a tudományok 
merev eltérésében a történelem is hibás, 
de inkább kimenthető. A természettu
dományoknak sok megfigyelésük és sok 
ismeretük van, a történettudomány alig 
száz év alatt kutatta fet az adatok mil
lióit, a természettudomány ismereteit már
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elrendezte és rendszerezte, a történettu
domány ma is az események napfényre 
hozásában fáradozik ; a természettudo
mányok a rendszerezés után jutottak 
arra a tudatra, hogy az exact ismeretek 
mellett mások nincsenek, a történettu
domány ismereteinek leszűrődése, elosz
lása és rendszerezése után arra a tudatra 
fog ébredni, hogy ismeretei mellett sok 
a természetes, a szabályozható és rend
szerbe foglalható ; a természettudomá
nyok új alakulásainak megfelelően e ta
nulmány is a természetes környezet tör
ténelmi hatásaitól fog haladni a saját
képeni, összetettebb és elvontabb törté
nelmi mozzanatok felé.

Mikor Solist a madridi udvar az 
amerikai spanyol birodalmak történet
írójává kinevezte, nem ismerte a műve
lődésnek oly arányú expansióját, mely a 
fejlett és nagy jövővel biró latin államok 
sorozatát állítja elénk a Rio Grande és 
a Tüzföld között; Ottó freisingi püspök 
egyik civitas-a is oly haladást tett, a 
milyenről félezer évvel azután sem ál
modtak. Szükségtelen hangoztatnunk, 
hogy ez eredmények hosszú munkában
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gyökereznek, hogy e munka gazdasági 
és értelmi vonatkozásai, politikai megvi
tatása a történettudomány keretébe tar
tozik, hogy tehát a történelem mindazok 
megértéséhez szükséges, a mi köröttünk 
az ember müvét teszi. Másrészt a ter
mészettudományok falanstere oly hatá
rokra tett szert, melyeknek betöltéséhez 
idő kívántatik, azok további kiterjeszté
sére pedig nem egyhamar lesz képes. A 
continuitas tüneményeitől a vezetés a 
discontinuitas, a megszakadás, az emberi 
csoportok és emberi akarat érvényesü
léséhez és ezzel együtt a történettudo
mányhoz siklik át.



I.

A történelem fogalma.

1.

A történettudomány ismerettana.





A történettudomány fogalma. — Ciceró. — 
Freeman. — A történelmi romanticismus. — 
A történelmi naturalismus. — A történelem 

tárgya. —

Irodalom. Bernheim E. : Geschichtsforschung 
und Geschichtsphilosophie. Göttingen 1880. — 
LJ. az: Lehrbuch der historischen Methode und 
der Geschichtsphilosophie. III/IV. kiadás Leip
zig 1903. — U. az : Einleitung in die Geschichts
wissenschaft. Leipzig 1905. — Bodin I.: Methodus 
ad facilem historiarum cognitionem. Paris 1566.
— Comte A. : Cours de philosophic positive. — 
Condorcet N. C. marquis: Esquisse d’ um tab
leau historique de progres de l’esprit humain. 
Paris 1795. — Danielik : A történet szelleme. 
1852. — Daunou C. T. : Cours d’études his
toriques 20 kötet Paris 1842—9. — Droysen I. 
G. : Grundriss der Historik. Leipzig, több kiadás
ban. — Erhardt I. : Ueber historisches Erkennen 
Probleme der Geschichtsforschung. Bern 1906.
— Fonillé A.: La Psychologie des idées-forces. 
2 kötet Paris 1893. — Gobineau I. A. comte 
de: Essai sur l’inégalité des races humaines 4 
kötet Paris 1853—55. — Herder : Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit. — 
Lamprecht K.: Alte und neue Richtungen in 
der Geschichtswissenschaft 1896. — Langlois.
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— Seignobos : Introduction aux études histo
riques. Paris 1898. — Lindner R. : Geschichts
philosophie. Leipzig 1901. és 1904. — Lorenz 
O.: Die Geschichtswissenschaft. Berlin 1886—91.
— Lotze H.: Mikrokosmos. 3 kötet. 1856-64.
— Montesquien : De l’espritdes lois. Paris 1749.
— Ranzoli C. : Dizinario di scienze filosofiche. 
Milano 1905. — Revue de synthése historique. 
Paris 1900 és köv. — Rocholl R.: Die Philo
sophie der Geschichte. 2 kötet Leipzig 1893. — 
Simmel G.: Die Probleme der Geschichtsphilo
sophie. Leipzig 1892. — Rousseau I. I.: Dis
cours sur 1’ origine et les föndemens de 1’ 
inégalité parmi les hommes és Contrat social. — 
Trivero C. : Classificazione delle scienze. Milano 
1899. — Xenopol A. D. : Lesprincipes fonda-

mentaux de 1’ histoire. Paris 1899. --

Minden tudomány alapkövetelménye, 
hogy határait körvonalozza. Felismervén 
ekként a tőle elhatárolt tudományokat, 
azok reflexhatása is jelentékenyen elő 
fogja segiteni abban, hogy önmagát meg
ismerni tudja. Mindeddig azonban a tör
ténettudomány ismerettani meghatáro
zása késett. Tétettek ugyan szellemes 
megjegyzések, melyek espritszerüen erre 
a tárgyra kívántak hatni. Cicerónak tu
lajdonítják, hogy először használta a 
mondást, hogy a történelem az élet
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mestere [historia est magistra vitae], E. 
A. Freemannak egy másikat, hogy a 
történelem a múlt politikája és a poli
tika jelen történelem, de ha nem is 
tévedett a római köztársaság consula, 
ki államférfim elvei formálásában és vé
delmében, még a forumi beszédek jogi 
czélzatától is a történelmi mozzanatokat 
soha serri szerette távol tartani, a tör
ténettudomány nincs abban a helyzet
ben, hogy ismeretkörének meghatározását 
neki köszönje meg. Viszont Freeman 
távol állott attól, hogy czélját a szónoki 
siker keretéhez kellett volna kötnie és 
az oxfordi egyetem hallgatói is a törté
nelemből jóval világosabb meggyőződés-' 
ben éltek, de a történelem módszertani 
kérdései körül tett sok mellékes körül
mény latolgatásában kimerült.

Mégis Freeman nem sokat tévedett 
abban, hogy a történelem és politika 
fogalmakat egymással kapcsolatba hozta, 
mert ha elővette kora legnagyobb mű
veit, alig akadt volna számottevő alko
tásra, mely a fejlődés politikai oldaláról 
megfeledkezett. Sőt századának elején 
nem csak a költészetben és szépiroda-

Freeman.
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lomban, de a történettudományban is 
nem kis erőre jutott a romantikus irány
zat, melynek zenithjén bizonnyal ott lesz 
Gobineau gróf azon megjegyzése is, hogy 
embert nem ismer, csak francziákat, 
olaszokat és másokat, nemzetenként és 
egyénenként. A nagy reactió, melyet 
ezzel szemben a természet vizsgálata 
eredményezett, nagyon is leszállította ez 
állítás értékét ; legalább Darwin a bioló
giában és Spencer a sociologiában elér
ték azt, hogy müvet Írtak az emberi 
múltról a nélkül, hogy elértek volna 
addig a korig, melyben Caesar vagy 
Ramses éltek. E természetvizsgáló for
radalom vezérkara nem is tett semmit 
abban az irányban, hogy egy terület, 
vagy egy nép viszontagságait kikutassa, 
de körülhatárolta a természettudományo
kat. Igaz, hogy Spencer korában senki 
sem akadt, ki oly egyetemes értékű mun
kára képesnek mutatta volna magát, de 
sokat megtudtunk abból, hogy mi nem 
tartozik a történelemhez. Igaz az is, hogy 
e hatás azt a látszatot keltette, miszerint 
a természettudomány eszközei a törté
nelmi synthesis felépítéséhez is . megfe-
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felelők, de Buckle művében azok elég 
gyengéknek bizonyultak, bár a termé
szetvizsgálat és a spencerismus levelierei 
hamar kevésnek találták azt is, a mit 
az angol civilisatio fizikusa mondott. A 
történettudománynak tehát, példát vevén 
az intensiv munkáról, mellyel két ember
öltő csak az exakt tudományokra tette 
alkalmazhatóvá a tudomány nevet, egy
szersmind emancipálnia is kell magát 
azok alól ; keresnie kell, hogy mely 
tudományok a szomszédai, és mi.az, a 
mit e szomszédoktól körülvett területen 
ő maga rejteget. Nem akarom ezzel 
azt mondani, hogy természet és törté
nelem ellentétes fogalmak, ha az egyik 
positiv, a másiknak okvetlen negativ 
jelleget kell mutatnia, mert a dualistikus 
okoskodás a tudományra veszedelmes 
lehet, a mint veszedelmes lett az Xeno
polnál, ki a coexistentia és successio 
fogalmakat áthidalni nem tudta. Annyi
ból valóban ellentét van a kettő között, 
hogy az egyik a tárgyi és módszertani 
fejlettség magas fokára került, a másik 
még tisztult alaptanokkal sem rendel
kezik.

2
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A természettudományok fogalma még
is ad egy kivezető fonalat. Azt mond
hatnám, hogy azok tárgya a természetben 
nyilvánuló jelenség, a történelemé az 
esemény ; ha szabatosságot követelnének 
tőlem, azt mondanám, a történés, ha 
sociologus volnék, azt mondanám, az 
ember, — a homo sapiens, mondja 
Lindner — mert valamennyinek többé- 
kevésbé alapja van. Vagy azt mondhat
nám, a történettudomány felöleli mind 
e szempontokat, és az olvasó is, látván 
e fejezetekben és azok után a történe
lem tanulmányozásához kitűzött szem
pontok sokaságát és közülök nem egy
nek nagyon is eltérő természetét, gon
dolkodóba eshet a fölött, vajjon e sorok 
Írója csakugyan sajnálja-e, hogy az utolsó 
polyhistorok is jobb világba költöztek, 
de gondolkodván, nem lesz kétsége a 
felől, hogy ez alapépítmények egy na
gyobb épülethez nem egészen hiábavalók. 
Mert a történelemnek valóban tárgya az 
esemény, de az bonyolultabb fogalom, 
mint a természeti jelenségek ; tárgya a 
történés, de az nem oly egyszerű, mint 
az elektromos áram törvényei ; tárgya
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az ember, de a mindenségben semmi 
sem annyira homályos, mint az emberi 
lét ; végül tárgya a politika is, de Free
man nem kevésbé tudta, mint mi, hogy 
Napoleon világtörténeti szerepléséhez sok 
mindent kell ismernünk korának politikai 
emlékein kívül. A természettudományok 
fejlődő ágai jelentékenyen megközelítették 
a történettudományt és az eredmények 
tudomásul vétele az első lépés ennek 
tökéletesebb rendszere felé. Az ó-korról 
irt kézikönyveink ma is egymásból Írják 
ki Lykurgos és Solon alkotmányreform
jait és uj frázisokat keresnek Romulus 
mondájához, Nero és Julianus tetteihez, 
de az ázsiai és amerikai ős civilisatiók- 
hoz egyetlen .szavuk sincsen ; ha szer
zőik ismernék az anthropologia és ethno- 
logia eredményeit, talán maguk is meg
ütköznének, hogy azok náluknál több 
történelmi tudással rendelkeznek. Ha az 
ipar és kereskedelem és velök a művelt
ség valamennyi tényezőjének múltját 
synchronistikus rendszerbe hoznánk, a 
mihez talán közel is állunk, egy egész 
uj világgal szaporodnának ismereteink. 
Az egyetemes emberiség múltjának szem- 

2*
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lélete volna oly fenséges, mint az egye
temes természeté, — mert ezt köszöntük 
a természettudományok rohamos fejlő
désének. Darwin és Spencer is az élet
küzdelemről alkottak rendszereket, de a 
természet harcza néma, az embereké 
ellenben a szenvedélyek csatáiban fo
lyik le. A természetben a meg nem 
szűnő folytonosság életét évezredes hul
lámverés mutatja, az emberi közösségek 
előttünk születnek,* érvényesülnek és el
lankadnak. Ebből következik, hogy a 
természeti törvények alig elégségesek a 
történelmi mozzanatok ismeretéhez, mert 
azok a folytonosság ereje folytán évez
redek múlva is érvényesülni fognak, mig 
a történelemben egyetlen változás romba 
dönti századok elméletét. Az exakt tu
dományok e törvényekre építik rendsze
rüket és nem lévén törvényeink, vita 
tárgya lesz az is, van-e tudományunk, 
a nélkül azonban, hogy a vita bárme
lyik félnek is hasznára volna.

A történelem valójában az ember 
ismerete, az emberi jelennek hagyván 
a statisztikát, a statisztikával együtt pedig 
azokat támogatván, kik a fajok és val-
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lások, a társadalmak, a gazdaság és 
értelmiség fejlődését keresik. E szerint a 
történelem az egyetemes fejlődésnek csak 
korhatározó eseményeire és fokozataira 
épül akár személyenkint, akár terüle
tenkint, akár az egyetemes emberiség 
szempontjából, akár monographikus, akár 
nemzeti, akár világtörténelmi művek meg
írásával.

Ide vehetném azt a meghatározást 
is, melyet egy kiváló gonddal irt mód
szertani munka szerzője adott, hogy a 
történettudomány oly tudomány, mely az 
emberi fejlődés tényeit singularis, tipikus 
és collectiv nyilvánulásaikban mint so- 
ciális tényezőket causális összefüggésben 
kikutatja és előadja, de Bernheim meg
határozására talán nem kis mértékben 
hatott a sociologiai eszmék térhódítása, 
mely Barthot arra késztette, hogy felfe
dezze és proclamálja a kettő azonos ter
mészetét.

Szerintünk a történettudomány az 
emberi fejlődés és művelődés tudomá
nya. A fejlődés köre felöleli az emberi 
egyének, csoportok és az egész emberi
ség természetes életének alakulását, mint
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válik ki a környezetből a faj, és mint 
alkot a környezetben eloszló faj társa
dalmakat. Úgy véljük, tudományunknak 
ebben a részében több a természettudo
mányi, biológiai és sociologiai elem. A 
művelődés köre felöleli azt a munkát, 
melyet a társadalom az anyagiak és 
szellemiek terén — gazdaság és értel
miség — végez, mint hozza e külön 
természetű ágakat kapcsolatba a szép 
és jó gondolatának" munkálása — mű
vészet és erkölcsiség — mint akarja 
végre helyes értelemmel irányítani mind 
e tényezők alakulását a politikai műve
lődés eszközeivel. — Ez a meghatá
rozás nem rendelkezik azzal a jogi 
előnnyel, hogy minden kötőszavát ke
resett gonddal alkalmaztuk, hogy beta
nulható és axiomaszerü legyen, de tör
ténelmi tanulmányaim folyamán 'évek ér
lelték meg.

Semmi eltérést, semmi kivételt nem 
fűzök hozzá. így gondolom én és igy 
adom át olvasóimnak, megtisztítva min
den conjecturától, melylyel magam is 
kisértem. Sokan azt fogják mondani, 
hogy túlzott és nehéz az, mit a törté-
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netirótól követelni akarok, de a történe
lem valójában nem szaktudomány. Hála 
a kutatók és feldolgozók vasszorgalmá
nak, a tudományok mérhetlen sora nyert 
életet; az elektromosság ismerete pl. na
gyobbra nőtt, mint Aristotelestől New
tonig az egész physika. A történettudo
mány művelői is csoportokra oszoltak. 
A francia forradalom előtt az egész tör
ténelmet eltanithatta valaki a párisi egye
temen, ma külön akadémiát szervezhet
nénk neki. Megnyílt levéltáraink száz
ezrével öntötték a jelentős tárgyakat tar
talmazó adatokat, az oklevelek, pecsétek 
és czimerek, az időszámítás és leszár
mazások ismeretei széles mezőkön lera
kott alapépítményekké nőttek. Mégis ez 
csak az első része a munkának, melyet 
a történettudomány végezni hivatva van. 
Az analysist nem követte synth etikus 
művelet. Az egész XIX. század nem mu
tat fel történetírót, ki egyetemesen alkotó 
erővel nagy és örök becsű synthesist 
hagyott volna reánk. Ranke korábban 
működött, mint hogy ezt tehette volna, 
Gardiner egy korra és egy népre szo
rítkozott, Pauler előre kimentette magát,
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hogy legfőbb feladata lesz a helyes ki
választás és positiv előadás, a világtör
ténelmi diszművek nem tudományos czé
lokra irvák, Lavisse és Rambaud mun
kája vázlatszerü, Oncken vállalata meg 
éppen aránytalan, a Cambridge Modern 
History tagolása is erőltetett. Csak egy 
út vezet itt a megoldás felé. A történet
írók egy része a szakszerűség felé gra
vitál, ők fejlesztik a segédtudományokat, 
elrendezik és kiadják a forrásokat, a 
tudománynak kiválóan csak egyik ágát 
művelik. A történetírók másik csoportja 
e tudományágak eredményeit akarja 
rendszerbe önteni. Konstatálnunk kell, 
hogy ez az előbbinél jóval nehezebb. 
Azért a synthetikus irányzat művelőitől 
egyetemes történelmi műveltséget és is
meretkört kell követelnünk. Ismernie kell 
a természettudományok haladását, külön
ben meghaladott lesz a felfogás, mel
lyel oktatni akar ; az élettan és társa
dalomtudomány oly erővel érvényesül
nek, hogy azok elől sem szabad elzár
kóznia, az anyagi és értelmi, művészeti 
és erkölcsi fejlődés nagy utjain ér csak 
ahhoz a határhoz, melynél a történet-
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tudomány régi köre kezdődött, de itt is 
meg kell tartania elméje frisseségét, sőt 
itt jut csak az eredmények leszűrésében 
oda, hol azok általános érvényre tart
hatnak igényt. Talán nem fölösleges e 
helyen idéznem Bolingbroke lord nézetét, 
ki a történelem tanulmányozásáról és 
hasznáról irt leveleiben azt mondta, hogy 
a történelem példákkal tanított philosophia 
„és a példák iskolája, mylord, a világ.“ 
Valóban csak a világ a maga egészé
ben, küzdelmeiben és haladásában az, 
mely az egyetemesség fölött Ítéletet mondó 
történetírót nevelheti Tőle kell várnunk 
a helyes meghatározást, tőle kell várnunk 
a rendszert.
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combinált analitiko-synthetikus művelet.
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Az analysis a történés részleteinek 
megállapítása. Azon mű, — vagy dolog, 
mely e művelettel megelégszik, vagy 
egyébre ki nem terjed, forrás, kútfő nevet 
visel. A források különbözőségük szerint 
is egy mozzanatra, vagy egyedül a moz
zanatok felsorolására szorítkoznak. A fel
irat, oklevél, kép, emlékmű egy eseményt 
jelölnek, a kulturmaradványok, művé
szeti és használati tárgyak egy fejlődési 
fokot, a leszármazási táblák és évköny
vek az események egymás mellé tett 
soránál soha sem adnak többet, az em
lékiratok is legfeljebb kibővítik a részle
teket. A történetírás fejlődésében vannak 
korszakok, melyek az analitikus műve
leten túl nem jutottak. A középkor va
lamennyi jónevű kolostorának van egy 
alakja, ki évkönyveket vezet, melyekben 
csak a belső eseményeknél árul el köz
vetlen tapasztalatot, a külsőkről pedig 
hallás után ir. Nem egy ilyen német 
évkönyviró megemlékezett őseinkről a X. 
század folyamán a nélkül, hogy fogalma 
lett volna arról a nagy átalakulásról, a 
melyben a magyarok is jelentékeny sze
repet vittek. A följegyzések és a kútfők
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általában, sok kételyt hagynak magok 
után, azért az eseményektől, a fejlődési 
és művelődési mozzanatoktól megköve
teljük, hogy megvizsgáltassanak és érté
keltessenek, ezt a műveletet végzi a tör
ténelmi kritika.

A kritika a kútfőkül szolgáló ma
radványok (tárgyi emlékek) és hagyo
mányok (szó- és írásbeli emlékek) va
lódiságának k resése, elvetése vagy meg
erősítése a szerint, a mint az. hamisít
vány, vagy korhatározó valóság : valót
lan — valószínű (feltételes, történelmi 
hypothesis) — valódi, igaz, — feltétlen, 
biztos.

A történelmi kritika fejlődése ma
gában véve nagy értékkel bir, a kútfők 
oly nagy arányú közlése ellenben, mely
nek évtizedek óta tanúi vagyunk, nem 
kis oka volt annak, hogy a történettu
domány a maga egészében egy általá
nos kritikai művelet természetét mutatta. 
Valóban, Europa és Amerika történészei 
alig gondoltak egyébre, mint hogy a 
milliókra menő adatok, események és 
fejlődési mozzanatok helyes megítélésére 
törekedtek. A jövő nemzedék nagy há-

A kritika.

Az analysis 
tultengése.
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Iával fog tartozni e terjedelmes és még 
egyre növekvő munkáért. Úgy véljük 
azonban, hogy e nagy elfoglaltság nem 
kis mértékben előidézője volt az embe
riség fokozódó türelmetlenségének is, 
melylyel a történettudományok iránt vi
seltetik. A természettudományok leaderei 
is bizonyos szkepsissel néznek reánk 
arról a magaslatról, melyre a tudomá
nyos eredmények nagy egységesítése és 
rendszerbe hozása után jutottak. Nem 
kis ideje volna nálunk is annak, hogy 
a felhalmozott eredmények rendszerbe 
öntését megkíséreljük.

A történetiró a kritikai művelet után, 
melyet csak egy területre, vagy időre, 
vagy a történelmi személyek korlátolt 
csoportjára nézve végezhet maga, külön
ben mások által elért kritikai eredmé
nyekre kell támaszkodnia, hosszú sorát 
nyeri azon fejlődésszerü és műveltségi 
tényezőknek, melyek most már az ő 
egyéni képességeire, értelmére és átala
kítására várnak. A kritikával ugyanis le
záródik az analysis művelete.

A synthesis a történés részleteinek 
összeforrasztása. Fokozatai : a kritikailag
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megállapított események és fejlődési és 
művelődési mozzanatok egybevetése és 
csoportositása, akár a területi és időbeli 
szempontok (egymás mellett és egymás 
után) tekintetbe vételével, akár — mint 
azt a pragmatikus történetírás teszi — a 
causális kapcsolatok felfejtésével.

Az adatok rendszer nélküli egybe
állításából ered a krónika, melynek kri
tikai értéke van ugyan, de elfogadható 
okfejtése hiányzik. A következő műfaj 
az okszerű, pragmatikus történelmi mű. 
Az ó-korban Tukydides és Tacitus a 
tiszta causális csoportosítás mesterei.

A nyugati művelődés kialakuló theo
kratikus korszakában a renaissanceig a 
csoportosítás ereje gyönge, jórészt leiró 
természetű. A Christiana Respublicának 
nemzetekre és államokra bomlásakor a 
kritikai él emelkedni kezd és leveti a 
a közös, mondhatnám nemzetközi jel
leget, több egybevetésre és conclusióra 
képes. E kiválóan az állami fejlődés ide
jének nevezhető korszakban a francia 
forradalomig bezárólag a hierarchikus ha
tás és érvelés helyét a politikai foglalja 
el. Italiát tekinthetjük annak az ország-
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nak, mely a fejlődést a renaissance révén 
megnyitja és Macchiavellit annak a láng
elmének, ki a történetírás mezején is, 
úgy is mint a firenzi köztársaság kan
cellára, kinek elődei maguk is kedvvel 
Írtak a firenzei múltról, úgy is mint poli
tikus és diplomata, úgy is mint e téren 
kiváló gondolkodó, atyja és egyik legna
gyobb képviselője lett a politikai törté
netírásnak. Vele indul meg — nem vé
letlen, hogy Liviusról is irt, — az antik 
causalis módszer feltámasztása. Az újabb 
pragmatikus történetírás eredetét, úgy 
mint a modern „állam“ fogalom első 
használatát nála találjuk meg. Itáliát a 
spanyol királyi absolutismus államrend
szere váltja fel a civilisatió vezetésében, 
de II. Fülöp kormánya erős akadálya 
volt egy szabad történeti iskola kialaku
lásának. A vezetés gyorsan átsiklott a 
következő latin nép kezébe és Jean Bodin 
az első francia, ki a pragmatikus törté
netírás fejlődésére kiváló hatást gyako
rol. Machiavelli alkalmazott művet adott, 
helyesebben szólva csak monographikus 
műveiben adott általános történelmi el
veket. A tudományok fejlődése , azóta
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különösen a humanismus és a reformatio 
révén a conjecturák tömegét vetette fel 
a történetírás terén is. Mig Loyola Ignác 
egy spanyol szenvedélyével képviseli azt 
a- campeador-typust, mely az első ke
resztes hadjárat megindulásakor annyira 
ismeretes előttünk, addig Bodin müvén 
az európai meghasonlás után finom Skep
sis vonul át, amelyet ily árnyalatban 
csak a francia tud kifejezni. Vele ahhoz 
a határhoz is eljutottunk, melynél a ci- 
vilisatio vezetése a latinoktól a germánok 
kezébe jut. Ezt a határt, a, Themse és 
Rajna torkolatát összekötő földrajzi vonal 
jelképezi ; a vallon és flamand, a franco- 
norman és angolszász elemek forron
gása észlelhető e vonal körül és ez a 
vonal szülte Bolingbroke lord korszak
alkotó müvét. Ősei francia normannok 
voltak, népe soha sem volt latin, ő maga 
művelt világfi és Anna királynő miniszter
elnöke. Müvét igazolásául irta annak a po
litikának, melynek szálai az utrechti béke 
megkötése alatt kezében futottak össze; 
a germán körültekintő, inductiv megfi
gyelése egyesül e műben a latin elme 
gyors és deductiv képességeivel. Alap-
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gondolata az, hogy a szorgalmas megfi
gyelés az első lépés a történetírásban, a 
művelt és vezető elme pedig a legfőbb 
követelménye annak, hogy valaki törté
netíróvá legyen. Mert az élet, melyben 
ő a politikus szemével az egész embe
riséget küzdeni látta, a valóságban sem 
egyéb egy óriási térképnél. Az ember a 
világra jön, csak teste és lelke van, is
meretei nincsenek. Ha élni és haladni 
akar, el kell sajátítania mind azt, a mit 
az előző nemzedékek átvettek és alkot
tak. A vezető, ki e tanulmányokban kezén 
fogja az embert, a történetíró. A vezetett 
emberiség azután nagy lépéseket tesz a 
műveltség terén, a történetírónak sem 
szabad elmaradnia. Az emberiség ma
gukban dolgozó emberekből áll, a törté
netírónak ismernie kell az apró csopor
tok életét; az emberiség egyúttal egye
temes, nagy gondolat, a történetírónak is 
kell lenni egyetemes, nagy gondolatainak. 
A felvilágosodott absolutizmus — mert 
ez a kiválóan állami fejlődés további 
változata, — nem adott összefoglaló mű
vet, Jean Jacques Rousseau, Condorcet 
és a nagy forradalom pedig azt a skep-
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sist, melyet Bodinnál találtunk, absolut 
erőre emelte és ezzel a fejlődési nihilis
mus klasszikus felfogására adott példát. 
A kiválóan állami fejlődés világával igy 
tört össze szemünk előtt a tisztán cau
sális történetírás is.

A contintentális műveltség letarolt 
földjére Nelson és Wellington nyomán 
jött be az angolszász kultúra. A conser
vatismus és liberalismus elhagyták az 
állami közületek merevvé vált rendszereit 
és helyükbe lépett a társadalmi művelt
ség. Gibbon Edward az első, ki Machia
velli szerepét veszi át a társadalmi kor
szak elején. Ő sem ir rendszert, hanem 
a római birodalom hanyatlásának és 
bukásának okairól, de oly időben, mely 
Smith Ádám korával összeesik. Herder 
és Niebuhr B. G. viszont az elsők, kik a 
continensen Gibbon nyomába lépnek és 
Humboldt Vilmossal az uj irányzat első 
continentális képviselői, különösen nagy 
súlyt helyezvén a múlt helyes értékelése 
mellett arra, hogy a történetiró az ismer
tetendő korszakot értelmi erővel, intuitive 
állítsa vissza. A liberális történelmi isko
lák bizonyos fokig a visszahatás képvi-
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selői : Ranke Leopold a tiszta pragma
tismus eszméit hirdeti, a causális mód
szer oly végtelenül tiszta alkalmazását, 
hogy a reconstructio valóban a multat 
szigorú hűséggel és a történetiró szemé
lyének individuális hatása nélkül adja 
vissza. A valóságkeresés hirdetése inau
gurálta a XIX. század további évtizedeinek 
munkásságát, a források keresését, a 
kritikai művelet tökéletesítését, melyek 
rendszerezői Droysen és Bernheim ; kiváló 
jelentőségre azonban csak az a két szélső 
irányzat jutott, melyek közül Comte po
sitivismusa az eszmék, Buckle materia
lismuSa az anyagi fejlődés irányelveit 
rendszerezte.

A synthesis e szerint constructiv 
művelet, mely az analitikus módszerek
kel felderített és kritikailag megvizsgált 
adatokból felépiti egy korszak, vagy az 
egész emberi múlt fejlődési rendszerét. 
Az eszköz, melylyel kiindul, az inductio, 
melylyel az analitikus iskolák is kísér
letet tettek, de munkájuk a történelmi 
ismeretek egy csoportján belül megálla
podott. A történelmi inductio követel
ménye, hogy a kritikának a causális
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kapcsolatok körül felállított törvényeit 
szigorúan betartsa, egyik esemény a 
másikkal szervileg összefüggjön, a fejlő
dési és művelődési fokozatok felépítésé
ben a szakadás sehol be ne következzék. 
Az inductio a sokból kiindulva fog ha
ladni a kevés felé és a történetiró mun
kája végén, mely sok kitartást és nem 
kis akaraterőt igényel, csak egyetemes 
és általános ismeretekkel fog szemben 
állani. Mikor az inductio szálai össze
érnek, át futhat az eseinények, az emberi 
fejlődés és művelődés szinte határtalan 
mezője fölött és itt adhatja jelét annak, 
vájjon elég egyetemes-e a műveltség, 
melylyel rendelkezik, ahhoz, hogy ez in
ductiv rendszert az egyéni, értelmi de
ductio érveivel is megerősítse. Ez az a 
pillanat, melyben a küzdelem és haladás 
folyamait születni és működésben látja, 
a legnagyobbszerű, melyhez valaha juthat. 
Itt, és csak ezek után jut szerepe annak 
a gondolatkörnek is, melynek történet
bölcselet a neve. A természettudós'előtt, 
ki milliónyi számítások összevetése után, 
vagy egy életet eltöltvén kísérleti asztala 
mellett, a létező és felfogható világ ab-
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inductio 
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A történet
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solut méretei állnak, nem ismeretlen a 
további vizsgálódás nehézsége, mely 
Faustot a romlásba sodorta ; mégis a 
természetbölcselet a megfigyelés és kí
sérletezés után exakt eredményeket ad, 
a történetbölcselethez már eleve több 
kell abból, a mihez az emberi értelem 
végtelenül kevés.

Ha ezek után a történetiró objectiv 
és subjectiv érzelmeit is felvetjük, csak 
a kettő helyes összeforrasztásától, az ese
mények és mozzanatok objectiv kivá
lasztásától és okszerű elrendezésétől, más 
részről egy congeniális szellem synthe
sisétől — melynek művében majd a 
subjectiv elem lesz az uralkodó — várom 
én is a történelem rejtett eszmei és lelki 
elemét. (Lánczy).

Az egyetemes történelem nagy terje
delménél fogva önként területi és időbeli 
csoportokra oszlik és a történetírás egyik 
legfontosabb vitája épen az időbeli oszlás 
a korszakon körül forog. Freeman nem 
szereti a korszakokra osztást, mert az a 
folytonosságot illusorikussá teszi, de kí
vüle talán sok angol nem találná czél
szerünek, ha valaki Polybios és a Times



A történettudomány módszertana 41 

adataira egy mellékmondatban hivatkoz
nék. A történettudomány nem ellensége 
a korszakoknak, ha azok a fejlődés elvi 
alapját meg nem támadják, a kérdés 
concret eseteit azonban egy későbbi feje
zetre hagyjuk.





II.

A civilisatorikus alaptényezők.

1.
A környezet ismeretköre és a történettudomány.





A környezet szerepe a történelemben. — A ter
mészet és történelem kapcsolata. — A tudomá
nyok története és a történettudomány. — A 
milieu, a milieu-elméletek. — Az anyag mint 
történelmi szempont. — Az anyag mennyiségi 
szempontja, a mathematika. — Az anyag alaki 
szempontja, a geometria. — Az anyag minőségi 
szempontja, a chemia. — Az erő mint törté
nelmi szempont, a physika. — A föld, mint 
történelmi szempont. — A kosmologia és astro
nomia mint történelmi szempontok. — A levegő 
vizsgálata, mint történelmi szempont. — A föld 
tektonikai vizsgálata, mint történeti szempont.
— Az ásványtan, a növénytan, az állattan, mint 
történelmi szempontok. — A világfelfogások, 
mint történelmi szempotok ; az empirismus, a 
tudomány, az atomismus, a materialismus, a 
Spiritualismus, a szellemi monismus, az occul- 
tismus, a misticismus, a dualismus, a realismus, 
a positivismus, a phaenomenalismus, az idealis-

mus, mint történelmi szempontok.

Irodalom. — Annalen der Naturphilosophie. 
Leipzig. — Blaise F. E. : A travers la matière 
et 1’ énérgie. Paris 1902. — Blancho A. M. : 
Philosophie des trois états de la matière a tra
vers les àges de la civilisation. Vannes 1901.
— Freycinet C. : Sur les principes de la méca-
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nique rationelle. Paris 1902. — Geissler K. dr. : 
Die Grundsätze und das Wesen des Unendlichen 
in der Mathematik und Philosophie. Leipzig 
1902. — Helmholtz H.: Vorlesungen über theo
retische Physik. Leipzig 1902. és köv. — La
combe P.: De 1’ histoire considerée comme 
science. Paris 1904. — Le Dantec I. : Les limi
tes du connaisable, la vie et les phénoménes 
naturels. Paris 1903. — U. az : Les lois natu
relles. Paris 1904. -• Millard E. : Une loi his- 
torique. 2 kötet. Paris 1905. — Ostwald W. : 
Vorlesungen über Naturphilosophie Leipzig 1902. 
— U. az: Abhandlungen und Vorträge 1887-1903. 
Leipzig 1904. - Picard E. : La science moderne. 
Paris 1905. Piola A. : Forza e materia. Milano 
1879. — Schallmayer W. dr. : Zum Einbruch 
der Naturwissenschaft in das Gebiet der Geis
teswissenschaften. Archiv für Rassen- und Ge
sellschaftsbiologie. I. 1904. 4. sz. - Sybel H. : 
Ueber die Gesetze des historischen Wissens 
Bonn 1864. Vial L. : Les erreurs de la science. 
Paris 1905. — Windelband : Geschichte und 

Maturwissenschaft. Strassburg 1894.

A történelem és a természettudo
mányok kapcsolata a mult század kultu
rális lendületéb n hatalmas támaszra 
talált. A kik nem indulnak a lárma után, 
melylyel ma kiforratlan elmék stílszerűen 
dekorált könyvei torzszülöttjeiket egyete
mes igazságoknak proclamálják, maguk
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is átérzik a kapocs erejét a természeti 
és történelmi fejlődés között, mint át
érezte Buckle, és magukévá tették a 
Spencert javító Kidd és Mallock, a nyu
gati civilisatio és az aristokratia sociolo
gusai. A történelmi orthodoxia még nem 
vonta meg az uj sáncok határait, melyek 
e tanok némelyikét befogadni fogják, de 
nem lehet kétséges,, hogy azokat kiter
jeszteni és nem összevonni kell. Az 
angolszász történetírás nem ma gondolt 
először arra, hogy a tudományok érint
kező pontjainak szorgalmas kitűzésével 
a XIX. század analytikus inductiója fölé 
rendszert építsen. A természettudomány
ban Kelvin lord neve már egész irányt 
jelent és a német Ostwald hiven kitart 
és nagy iskolát teremt ez irány felfej
tésében.

A tudományok története soha sem 
volt annyi és oly beható vizsgálat tárgya, 
mint napjainkban A történetírónak is, 
távol maradván a lörvénykeresés idea 
fixájától, ez uton kell, keresnie a tudo
mányszakok érintkező pontjait, és ki kell 
mutatnia, hogy a tudománytörténet e sok 
forrása egy folyamrendszerhez tartozik.

A tudományok 
története és a 
történettudo
mány.
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Logikus sort kell alkotnia belőlük, hogy 
a környezet ismeretrendszerein át biztos 
lépéssel közeledhessen a környezett alany 
felé.

A kapcsolatnak történelem és ter
mészet között kiinduló elve az, hogy a 
történelmi alany környezetben él, mely
nek természetes visszahatása nyomot 
hagy a történelemben ; ha milieu-nek 
nevezzük e ható okot, találni fogunk 
milieu-elméleteket, melyek a természet 
egyetemes körét behálózzák. A természet 
összbenyomásának egyik eredménye a 
természetbölcselet, másik a természetjog ; 
az a történelmi folyamat, melyben e 
kettő köztudattá lesz, a felvilágosodás.

Nem kételkedünk abban, hogy az 
anyag természetes alapegységül vehető, 
és nem kutatjuk, vájjon az eredeti alak
jában az atomikus gázok redőiben, vagy 
egyáltalában sehol sem létezik, csak 
szempontokat keresünk, melyek a rend
szer fonalát az anyag segélyével kezünkbe 
adják. Egyik legelemibb anyagi szempont 
a mennyiségi és az ez irányban tett 
kutatás szülte a mathematikai tudomá
nyokat az egyszerű számolástól az arith-
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matika és algebra vívmányain át a mathe
matikai végtelen kereséséig. Egy újabb 
szempont az anyag alaki szempontja, 
mely a geometriai tudományokat tárja 
elénk és a stereometrián át a mértani 
végtelenig vezet, mi ismét szakadatlan 
történelmi probléma volt. A harmadik 
szempont a minőségi, melylyel a chemia 
szövevényes ismeretkörén át a chemiai 
végtelenhez jutunk. Valóban az alchi
misták és Faust is ezt a végtelent ke
resték és itt jött be a modern tudo
mányba a lamarckismus és darwinizmus 
romjain a discontinuitas hypothesise.

Az anyag első és szükségképeni 
kapcsolata az erő, a kapcsolat eredménye 
a mozgás, a mozgás helye a tér mellett 
az idő ; a vizsgálódásnak ez útja visz a 
physika ismeretkörébe, melynek törté
nelmi végpontja a mozgás és idő vég
telenje, ismét oly problémák, melyek az 
emberrel együtt születtek.

Úgy véljük, tér és idő ismerete után 
hozzánk közelebb fekvő környezet a tör
ténelmi fejlődés nagy csatatere, a föld, 
az általános természeti szabályok egyes 
esetekre alkalmazása, az embertől alak-
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jában és arányaiban örökké számított, 
anyagában örökké vegyelemzett, mozgá
sában örökké megfigyelt bolygó. Bármily 
messziről és bármely irányból közelitjük 
is meg, az emberi gondolkodás szálai 
vezetnek feléje. A kosmologikus ismere
tek logikus lánca képezi a hidat közte 
és a földöntúli világ között. Az égi testek 
felismerése, imádásszerü tisztelete, a fé
nyéből jósolás, tökéletlen és tendentiosus, 
majd tudományos vizsgálata egy-egy 
nagy lépés a környezetben az ember 
felé. Szerintök számítják az időt és ben
nök keresik a titkot, mely a sors felől 
írva van ; rájönnek a kosmologikus okokra, 
melyek térben és időben változást szülnek 
fürkésznek más világokat, mint a mieink. 
A föld közvetlen környezete a levegő, 
melynek nyomását és hatásait érezzük 
és magunkon viseljük, melyet meghódí
tanunk és gazdasági munkánk szolgála
tába hajtani a jövő feladata. A föld 
tektonikai vizsgálatát a geológia egyre 
szélesedő köre, leiró ismertetését a geo
graphia végzi. A vulkanologia és seismo
logia ismeretei Pompeji és Martinique, 
San Francisco és Valparaiso után eléggé
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részt kérhetnek az emberi kultúra evo
lutiójában, a mit az utazások és felfe
dezések köre már körülbelül megtalált. 
Az oreographia nemcsak az alpinismus 
szenvedélyéről, a hydrographia nemcsak 
a tudományos vizmérés curiosumairól 
fog beszélni a történetiró előtt, ki tudni 
fogja, hogy a magasságok kultúrájának 
jelentékeny tere van és az árvédelem 
az emberi civilisatió lassú, de évezredes 
és biztos előremenése.

A kultúra anyagát szervetlen és 
szerves világból vesszük. Az ásványtan 
fontossága korunk haladásával egyre nö
vekszik, a floristikából mindinkább ki
vesznek a regényes fák, a zoológiából a 
regényes állatok meséi és helyökbe prak
tikus ismeretek lépnek. A zootomia, állati 
embryologia, physiologia, pathologia és 
psychologia már megtörték az evolutio 
nehéz, de reális és fenséges útját az 
ember felé.

És végre, visszapillantván a termé
szettudományokra, melyeknek kaleidos
kopikus képe még több ismeretkört is 
fog adni és hosszú jövőt a tudományos 
vizsgálat pioneerjainak, előttünk áll az 
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egész milieu, a világ. A világ eredete 
és a világ vége két vége annak a gon
dolatláncznak is, melynek alkotója az 
ember és minden gondolat, mely e láncz
ban született, az emberi értelem kisu
gárzása, világnézet. Nem feltűnő, ha e 
világnézet igen sokáig és még ma is 
anthropocentrikus. Mégis a tudományos 
irányzat leszámol az értelem subjectiv 
felfogásaival, felvesz egy létezőt, a mely 
valóban létezik, amelyről azt mondja, 
hogy természetes, a természetesről azt 
mondja, hogy tünemény, a tüneményt 
megfigyeli és kísérletezik vele, lefolyását 
és hatását felfogja, képzetté teszi és a 
képzetek sorába illeszti, tapasztalja. A 
gyöngébbek megállnak ; vájjon az empi
rismus nem kulcsa-e az egész világnak ? 
Egyesek meg épen letérnek a logika 
országutjáról és a primitiv okkeresés, az 
aitiologia meseládáját töltik meg uj me
sékkel. Az erősebbek összegyűjtik a ta
pasztalatokat és lesz belőlük törvény, a 
törvényből axioma, a törvények és axió
mák inductiv láncából lesz a szorosabb 
értelemben vett tudomány, a nyugati 
„science“. A kik űrt látnak a fejlődés
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lépcsői között, azok még ismernek egy 
további fokot is és ez a tudomány csődje. 
A történetbölcselő sokszor fog találkozni 
e fogalommal a nélkül, hogy korabeli 
hírlapok ritkán szedett betűkkel hívnák 
fel rá a figyelmet; ha gondosan sze
rezte meg ismereteit, látni fogja, hogy 
egyes korok emlegetik azt különös^kedv- 
vel, olyanok, melyeket a haladás deduc
tiv iránya jellemez. Vannak, kik világ
nézeteiket csak az anyagra, mások csak 
a szellemre építik. Az atomistikus és 
materialista világnézet az egyik, a ter
mészetfölötti, a methaphysikus okokból 
le nem vezethető véletlen a szellemre 
enged következtetni, melynek rendszere 
a Spiritualismus. Még Spencer is úgy 
véli, sokkal többet ér a spiritualis meg
győződés, mint a hypothesis, melyet a 
tudomány hirdet. A szellemi monismus 
tultengése a titokszerü cultusa, az occul
tismus és mysticismus, meg annyi világ
nézet. Az emberről vevén példát, külö
nösen az árja népek mindent az anyag 
és szellem kölcsönhatásából vezetnek 
le. ez a dualismus ; ha az anyag felé 
hajlanak elvi kijelentései, realismus, ha
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a szellem felé, positivismus ; ha való a 
létező, melyről képet alkot, létre jön a 
phaenomenalismus, ha képzelt, megszü
letik az idealismus.

Ennyi felfogást nyújt nekünk az 
emberi gondolkodás a környezetről és 
ennyi helyet kér magának a történelem
ben a természettudomány,
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A területi fejlődés azon okokat ke
resi, melyek az emberi telepeket a mű
veltség előmozdításában elősegítik, vagy 
korlátozzák, azért a legtöbbször azt a 
viszonyt írja le, melyben valamely em
beri csoport a természettel áll. A terü
lettörténet nagy súlyt helyez az átala
kulásra, melyet természeti változások, az 
embereknek a környező természethez 
vagy a természetnek az emberhez ido
mulása eszközölnek. A tropikus államok 
lassú hanyatlása vagy erőfeszítéssel fen
tartott telepei mellett miért lettek a mér
sékelt égövek államai virágzók, a leg
nagyobb lakosságot és kultúrát feltünte
tők. Mennyi változásnak volt kitéve kul
turális és politikai szempontból is az a 
terület, melyen ma Francia és Spanyol
ország fekszenek, és mi hatott oda, hogy 
e területek kulturális és államélete bi
zonyos fokig ellentéte lett azoknak az 
emberi közösségeknek, melyek az Eider 
mindkét oldalán kialakultak. A területi
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tényező.
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eloszlás szoros összefüggésben van a 
földrajzi és természetes ismeretekkel, de 
kilátást enged a jövő fejlődés valamennyi 
phasisára is. Magyarország területi tör
ténete bizonyára egyaránt felölelné a 
kelták, rómaiak és magyarok műveltsé
gét, Angolországé talán többet tudna el
mondani arról, hogy miért képeztek a 
Rajna és Themse torkolatai egy népta
nilag és kulturailag is nagyobbára egy
séges, az egyetemes történelemben leg
inkább számottevő területét.
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A praehistoria. — Az anthropologia. — A test.
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szokás, az együttélés kapcsa. — Az értelem
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Irodalom. Archiv für Rassen- und Gesell
schaftsbiologie. Berlin 1904. és köv. — Archiv 
für Religionswissenschaft. Leipzig 1898. és köv.
— Baldwin I. M.: Development and evolution. 
London 1902. — Bastian A. : Der Mensch in 
der Geschichte. 3 kötet Leipzig 1860. — U. az: 
Der Völkergedanke im Aufbau einer Wissen
schaft von Menschen. Leipzig 1883. — U. az: 
Allgemeine Grundzüge der Ethnologie. Leipzig 
1884. — U. az: Religionsphilosophische Prob
leme. Leipzig 1884. — LJ. az: Zur Lehre vom 
Menschen in ethnischer Anthropol gie. Leipzig 
1895. — LJ. az : Der Menschheitsgedanke durch 
Raum und Zeit. Leipzig 1901. Calderwood H.: 
Evolution of man’s place in nature. London,
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több kiadás. — Dinger: Das Prinzip der Ent
wickelung als Grundprinzip einer Weltanschau
ung. Jena 1896. — Driesmans H. : Rasse und 
Milieu. Berlin 1902. — Fenizia C. : Storia della 
evoluzione. Milano 1901. — Gobineau J. A., 
comte de : Essai sur l’inégalité des races hu
maines. 4 kötet Paris 1853 — 55. — Gumplowicz 
L. : Der Rassenkampf. Wien 1904. — Herz Fr.: 
Moderne Rassentheorien. Wien 1904. — Le Bon 
G.: Lois psychologiques de 1’ évolution des 
peuples. Paris 1895. és több kiadásban. — 
Letourneau Ch.: La Psychologie ethnique. Pa
ris 1901. — Meyer-Rinteln W.: Die Schöpfung 
der Sprache. Leipzig 1905. — Mucke J. R. : 
Das Problem der Völkerverwandtschaft. Greifs
wald 1905. — Müller M. : The scienceof language 
2 kötet London 1899. — Ploetz A. dr. : Die Be
griffe Rasse und Gesellschaft und die davon abge
leiteten Disziplinen. Archiv für Rassen- und Gesell
schaftsbiologie. 1.1904 1. sz. — Politisch-anthro
pologische Revue. Leipzig 1902. és köv. — Quat
refages A. : Introduction á l’étude des races humai
nes. Paris 1903. — Ranke : Der Mensch. Ratzel 
Fr. : Anthropogeographie. II. kiadás. Leipzig 1899. 
és köv. — Raviza I. : Psicologia della lingua. 
Torino 1905. — Steinthal H. : Philologie, Ge
schichte und Psychologie. Berlin 1864. — Tiele : 
Einleitung in die Religionswissenschaft. Gotha 
1899. és köv. — Woltmann L, : Politische 
Anthropologie. Leipzig 1903. — Wundt W. : 
Völherpsychologie und Sprachwissenschaft 1860. 

és köv.
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Történetiró egy sem kételkedik a 
faj létezésében, sőt tanulmányai kezde
tétől fogva alig fog esetre emlékezni, 
melyben attól egészen eltekintenie, vagy 
ily feltevéssel homlokegyenest ellentétes 
irányt követnie kellett. Mégis korunk 
irányai között alig van néhány, mely a 
fajkérdés abolitióját ne tűzné célul, de 
látjuk, hogy érveik nem történelmiek. 
Nem hiszem, hogy azok az erős kije
lentések, melyek ’itt-ott Gobineau gróf 
sima causerie-jébe csúsztak, mind elfo
gadhatók volnának, de valamennyi állí
tásnak erejét kell vennünk, ha azok 
Herz érvelésére tartanak igényt. A faj 
védelme és a faj támadása lehetnek 
tárgyai biológiai és sociologiai vitáknak, 
de a történetírónak a történelmi fejlő
désnek korához képest nem túlhaladot- 
tan conservativ alapjára kell helyezked
nie, és minél nagyobb értékű a munka, 
melyet a múlt vizsgálata és értelmi re
construktiója körül végzett, annál bizto
sabb lesz a meggyőződés, melylyel a 
fajnélküliség velleitásait mellőzendi. Van 
faj mint naturale és van faj mint poli
tikum, és ha szélesebb alapot találunk,

A faj létezése 
és tagadása.
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melyen a faj ismérveit nélkülözzük is, 
csak utat keresünk, hogy a lehetőségig 
közelebb jussunk a fajilag adott csopor
tok életéhez.

Az emberi egyéniség és az emberi 
közösség, a mikro- és makrokosmos 
lesznek vizsgálódásainak irányai.

Az egyén múltját a történelem se
gédtudományai közül a praehistoria, anth- 
ropologia és archaelogia ismertetik, oly 
szakok, melyek állításaitól a tételes bizo
nyosság nem egyszer megvonatik, a 
nélkül, hogy a testnek biológiai múltja 
és physiologiai fejlődése a rejtélyt meg
fejtené. A vágy a test formai, tudomá
nyos és pathologikus megismerése után, 
az élet kezdete és elmúlása, elvétele és 
eldobása megnyitják előttünk az orvos
tudomány egyre táguló mezőit, melyeken 
mozaikszerüen tűnik elénk a táplálkozás, 
a ruházat és lakás rendszere, a nikotin 
és alkohol okozta bajok múltja és le
küzdése, a nagy járványok hadmenetei 
és a hosszú törekvések a testfejlesztés 
körül. A lélek és gondolkodás, az ész 
és szellem fogalomcsoportjain át az aka
rat nehéz és máig eldöntetlen kérdése
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adja meg a végleges történelmi egyént. 
A determináló iskolák meg fogják en
gedni, ha egyenlő mértékkel, de néha 
nagyobbal is mérünk a szabad akarat hí
veinek, mert esetekre hivatkozván többre 
fogunk hivatkozhatni, hol a szabad egyé
niség bélyege feltűnően éles, és kevésre, 
hol a causalitas mathematikai világos
ságot és erőt produkál.

Az emberi közösségben később fog
juk keresni a szorosabb értelemben vett 
társadalmi motívumokat ; e helyen a 
csoportoknak kiválóan faji sajátságait, 
extensióját és szokásait vesszük vizsgá
lat alá.

Az egyének közössége a nép, ide 
vágó tudományok a demographia és de- 
mologia, az ethnographia és ethnologia. 
Közösséget csak az egyéneket összehozó 
kapcsok létesítenek és e kapcsolatok 
elseje, a legtermészetesebb, a fajfentar- 
tás. Vannak népek, melyeket állandó 
területen a depopulatio veszélye fenye
get, akár a kivándorlás nagymérvű nö
vekvése, akár a faji isoláltság és az 
ellenségek fegyvere, akár a közegész
ségügy elhanyagolása következtében. Ter-
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mészetes és jóval gyakoribb fejlődés a 
populatio, melyet nem egyszer a be- és 
visszavándorlás is jelentékenyen támo
gat ; a populatio fokozottabb arányát 
expansio, tultengését hyperpopulatio né
ven ismerjük, nem egyszer egyik okát 
a városalapitások és gyarmati fellendü
lések korszakainak. Egy újabb kapocs 
a nyelv, mely az általános nyelvi saját
ságok felsorolása és a világnyelv prob
lémája között sok faját adja az értelmi 
közlekedés hang- és Írásbeli csoportjai
nak. Jelentékeny fegyvere és forrása ez 
a fajok hatalmi törekvéseinek is. A pan- 
latin, pangermán és pánszláv eszméket 
szülték ezek és támogatják, szenvedé
lyes hullámzást keltvén a fajok tenge
rén. A viselet, szokás és együttélés 
kapcsa szintén jelentékeny történelmi 
tényezők, az értelmi meg kiváló suly- 
lyal bir a fejlődés évezredein át. A gon
dolatok kicserélése után nem csak az 
egyének, hanem a nép is érezte a küz
delem erejét, melyet a természettel ví
vott. Mikor városaink kövére földet kell 
hordanunk, hogy fáink megnőni tudja
nak, nehezen értjük meg az ősember
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energiáját, ki nemzedékek során át bá
torsággal és babonás félelemtől tarka 
képzeletekkel küzdött az ősi, hatalmasabb 
és bujább természet ellen. Azért nehe
zedik az ő lelkére harczos apái cultusa 
mellett a természet istenitése, mely csak 
hosszú időn át és néhol még ma sem 
emelkedett a monotheismus tisztult fo
kára. A véletlen, incidentális esetek ta
lálkozása, a tünemény, melyről ma kí
sérleti asztalainkon bemutatjuk, hogy 
hasonló okoknak hasonló okozatai, az 
elődök titokzatos elmúlása és vissza 
nem térése, együtt adták a mythikus 
túlvilágot, melyet az ember fajok szerint 
más alakokkal töltött meg, de az egész 
földön mindenütt elfogadott és tisztelt. 
A nap, hegyek és kövek cultusa, a zoo- 
és anthropolatria ebben a korban szü
lettek. A vallásterjesztés neve térítés, 
hatalmi törekvéseire kitűnő példát ad 
korunk panislamitikus áramlata.
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andria, matriarchia ; az exogámia, polygamia, 
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Irodalom. — Archiv für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik. Tübingen. — Archiv für Städte
kunde. Stuttgart 1906. és köv. — Barth P.: Die 
Philosophie der Geschichte als Sociologie. Leip
zig. 1897 és köv. — Földes B.: A társadalom, 
erkölcsi probléma Budapest 1903. — Ghent : 
Mass und dass. London 1905. — Giesswein S. 
Történelembölcselet és sociologia. Budapest. — 
Gumplowitz L. : Grundriss der Sociologie. II.
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kiadás. Wien 1905. — Kritische Blätter für die 
gesamten Sozialwissenschaften. Dresden 1905. 
és köv. Neukamp E. : Entwickelungsgeschichte 
des Rechts. Leipzig 1895. és köv. — Pikler Gy. 
A jog keletkezéséről és fejlődéséről, Az emberi 
egyesületek és különösen az állam fejlődése. 
— Seignobos Ch. : La méthode historiqu e 

appliquée aux sciences sociales. Paris 1901.

A fejlődés utján megindult fajcso
port neve társadalom ; két alaptényezője 
a milieu és a faj, viszont maga is alapja 
minden kulturtényezőnek, mely a milieu 
és faj határain kívül esik. Talán a leg
szélesebb köre az ismereteknek, melye
ket e tanulmány rendszerbe hozni meg
kísérel, de mindenesetre szükebb, mint 
lesz évtizedekkel azután, hogy e sorok 
írattak. Az a mű, mely róla hét éve 
napvilágot látott, már elévülni kezd ; ez 
mutatja, hogy a sociologia még alaku
lóban van és alaptanai nem kristályosak. 
Gumplowicz exotikus és nagystílű gon
dolatmenete értékes marad még sokkal 
azután, hogy Gumplowicz már nem lesz 
az élők között, de nem mondhatnám, 
hogy Gumplowicz müvéből — pedig annak 
készült, — tökéletesen meg tudnám is
merni a sociologiát. Korunk iránya par
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excellence társadalmi irányzat, és a mint 
felkelő volt Ágoston korában a theologia 
napja és az volt a Cinquecento végén 
a Macchiavellié, úgy mi sem ismerjük a 
pálya arányait, melyen a socialis moz
galom zenithre ér és aláhanyatlik. Ki
emeljük ez ismeretkör kiváló fontosságát 
a történetiró előtt» sokkal inkább, mint 
azt Bernheim alig elfogadható módon 
nem tette. Úgy látszik nem volt érzéke 
a látvány iránt, melyet Kidd Benjámin, 
az idők egyik legmegkapóbb és legje
lentősebb jelének nevezett, melyet a 
demos nyújt, a mint az uj csatakiáltások 
fülébe harsogván, a társadalmi és poli
tikai jobbágysor hosszú hallgatásából 
lassanként kiemelkedik.

A történelmi fejlődés a természet 
és faj kölcsönhatásával indul meg és a 
hatás eredménye, a társadalom lezárja 
az alapépités rendszerét; a társadalom 
tehát egy szélesen útnak indított okoktól 
várt okozat, egy önmagában egész va
lami, melynek minden része érdekfeszitő 
a társas ember előtt, mert napi életébe 
vág. A sociogenia és a socioteleologia 
ennek a spektrumnak az ibolyába és
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vörösbe érő sugarai, ez jön és amaz 
távozik és az az idegesség, melylyel az 
emberek velők foglalkoznak, a közérzet
nek két irányát hozta létre, az optimis
must és pessimismust.

A társadalom bármely csoportja so
káig lakván egy vidéken, hova-tovább 
magára veszi annak bélyegét ; a déli 
népek szenvedélyessége és az északi 
ember higgadt megfontolása közismert 
dolgok. Mióta az állatphysiologia számot
tevő művekkel gyarapszik, egyre több 
lesz az olyan, mely a madarak költözé
sét veszi vizsgálat alá, de mennyivel 
érdekesebb és hálásabb volna ennél az 
emberiség nagy hullámveréseinek tanul
mányozása. Chamberlain H. S. híressé 
lett művében a germánokat Toledo és 
Nápoly .vonaláig kisérte, de tudná-e ta
gadni, hogy azok már Páris és Milano 
körül elvesztették germán jellegüket? Az 
ár a Sierra, meg az Appeninek lábainál 
a tengerhez érve megfordul és visszatér, 
hogy troubadourjai dalát a Minnesänge
reknek, a versaillesi udvar nyelvét a 
berlininek adja és latin paraszttá tegye 
a szőke Uhlt. így , lett a ska.ndináv-nor-
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mann viharból is distingvált lovagsereg, 
mely először tette úrrá Angliában és 
Itáliában a francia szokásokat.

A társadalom faji alapját a család
ban kell keresnünk. Az egyének sexualis 
eltérése messze kiható fejlődést ered
ményezett. A férfi és nő kapcsolata fo
galmaink szerint a házasságban éri el 
tökéletes alakját. Ha a házastárs kivá
lasztása az ősi társadalomban a törzsön 
belül történik, az az endogamia, ha a 
kapcsolat e körben korlátlan a férfiak 
és nők között, neve promiscuitas ; ha a 
nő választ, a gynaiklexis utján létre jön 
a polyandria és a gynaikokratia, matri
archia. Ha a választás a törzsön kivül 
történik, exogamia lesz a neve, keletke
zési formája talán a nőrablás, de min
denesetre az androklexis, okozata a poly- 
gamia, androkratia, patriarchia ; viszont 
a férfi túlérvényesülése ellen a feminis
mus szervezkedik. Ha a választás két
oldalú, ez az amphiklexis, következménye 
a monogamia. Asexuális lemondás neve 
szüzesség, a férfi házasságtól tartózko
dása coelibatus, végre a gyermekeket 
érdekli a lelenc- és árvaügy, oly mozza-
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natok, melyek a történelem egész folya
mán szemeink előtt vannak. A mono
gamikus kapcsolatból ered a család mai 
alakja, melyben az apa és anyaság a 
családfőknek bizonyos jogokat reservált 
már a primitiv hordák idejéből. A csa
lád külső köre, a rokonság története a 
családtörténet, genealogia.

Az egyén mint ethikai alany csak 
bizonyos mértékben jut szabadság bir
tokába és a tökéletes Individualismus 
utópia, — sőt romboló természetű. A 
szabad egyének szabad versenye kímé
letlen küzdelem, melyben az egoismus 
győztesek és legyőzőitek körére osztja 
az emberiséget; ezeké volt hajdan az 
anthropophagia, rabszolgaság és halál
büntetés átka, amazoké a korlátlan dia
dal. Azért az egyén bizonyos mértékben 
determinált fogalom és határoló köre 
maga a társadalom. A társadalmi deter
minismus keretében születik meg a rész
vét és szánalom gyengébb embertársaink 
iránt, az altruismus, mely szövetkezésre 
hí ; a szövetkezés távolibb foka a collec
tivismus és a legszélsőbb a communis
mus. Egyik altruistikus jelenség a jog-
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érzet is, a differentia codificatioja, mondja 
a sociologusok élén Gumplowicz.

Most értünk az ismeretkörhöz, mely 
a sociologia képzett és hamis leadereit 
pártokra osztja. Nem kisebb dologról 
van szó, mint érdemlegesen felfogni és 
értékelni a perspektívát, mely az eddig 
épített alapról tűnik elénk. A társadalom 
itt lesz azzá a bűvös fogalommá, melynek 
mysteriumait csak avatottak vélik ismer
hetni. A társadalom szerves egész, mely
nek evolutiója kétségtelen ; kór- és lélek
tana van. Az embereknek ezt a szerves 
óceánját pedig két erő mozgatja : a ha
talom és a szabadság. Lehet-e szeszé
lyesebb, de nagyobbszerű látvány, mint 
az a vihar, melyben ez elvek össze
csapnak? Az emberek egy része a ha
talmat védi, a másik a szabadságot. 
Egyik sem kisebb és jelentéktelenebb a 
másiknál számban és érvei súlyában, 
intelligentiája mértékében és jelleme ere
jében. Államférfiak sokkal előbb, hogy 
Nagy Károly birodalmát grófságokra osz
totta és Sándor India felé közeledett, 
jártak fel és alá, hogy reggelre döntse
nek. az egyik mellett vagy ellen, és a

A társadalom, 
mint társadalom
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svájci kantonok népe, melyet Freeman 
oly híven ecsetelt, csak pendantja volt 
egy régibb népnek, melynek nevét sem 
tudjuk, de bizonnyal ugyanúgy, külső 
befolyás nélkül tárgyalták tagjai a jövő 
terveit, mert az ősember talán első sor
ban a szabadság gyermeke volt. A civi
lisatio egyre nagyobb csoportokat vezet 
az értelmi világosság felé és növeli a 
korlátokat, melyek az egyéni önkényt 
szabályozandják. A tömegek csiszolódása 
mellett csiszoltabbnak kell lenni az egyén
nek is, ki érvényesülni akar. Az arány 
mindig meg lesz a kettő között, az esély 
soha sem változik jelentékenyen. Egy
szer Thebai uralkodott Hellas, egyszer 
Milano Lombardia városai fölött. Akkor 
nem tudták még, hogy az emberek 
száma meg fogja haladni a másfél mil
liárdot, de ezek után nem különös előt
tünk, hogy vannak államok, melyek la
kossága százszor nagyobh, mint Thebaié 
volt Fülöp és Milanoé a Viscontiak előtt.

A hatalom relative megosztja és 
egyenlőtlenné teszi az emberiséget, a 
szabadság relative közös érdekeket fa
kaszt. Azért a hatalom fogalmát felese-
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réljük az egyenlőtlenség, a differentia 
fogalmával és a szabadság helyébe tes
szük az egyenlőséget. A kik a nagy for
radalmakat tanulmányozták, helyeselni 
fogják e cserét.

Az egyenlőtlenség alapja a csopor
tok érdeke, az egoismus, célja a hata
lom ; mindkettő nemes iránya a legna
gyobb mértékben megérdemli tisztele
tünket. Az egyenlőtlen csoportok egyike 
az egyház. Egyház van több, de egy 
sincs, mely ma az egész emberiséget 
egyesítené. Az egyház fogalmából eredő 
differentiális fejlődés a schisma, a szek
ták kérdése, a vallási harcz. Vájjon a 
pápaság nem arra alapitotta-e a keresz
tes háborúk létjogát, hogy a római és 
moszlim egyház között aránytalan diffe
rentia és hegemonikus ellentét van ? 
Másik csoport az osztály, a mai ember 
magától hozzá teszi, hogy eredménye 
az osztályharc. Egy újabb csoport a nem
zet, mely ethnikailag nem egyszer hete
rogén és ekkor alsóbb differentiára is 
bukkanunk, ez a nemzetiségi kérdés. A 
nemzet a maga egészében chauvin, mert 
él benne a conservatio sui. Vele rokon
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Az osztály.

A nemzet.
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csoport a haza, mely éppen azért haza, 
mert a másik nem az én hazám ; sze
retete a Patriotismus, vágya a nostalgia. 
A nemzethez és hazához közel áll. az 
állam csoportja. Szorosabb értelemben 
vett társadalmi csoportot, szinte kasztot 
szül a foglalkozás különbsége pl. a rendi 
államokban, az állapot, mely a nomád- 
ság, a letelepedés és telepítés fogalmait 
vonja maga után, a tömörülés, melynek 
végpontja a város. A városállam — fo
galom ma sem évült el és különösen 
nem oly területen, mely a torlódásra 
természetszerűleg alkalmas. Különbséget 
szül a vagyon, melynek hatalmi cso
portja a capitalismus, a timo- és pluto- 
kratia. Mind e különbségek egymással 
szembe helyezik az emberi csoportokat ; 
a csoportok állig fegyverben vannak, a 
mi a csoportok existentiáját is kétségessé 
teszi, ez a militarismus háttere. A harc 
pedig Hobbes bella omnium contra om- 
nese, az örök harc.

A szabadság relative összekapcsolja 
és egyenlővé teszi az emberi csoporto
kat. Az egyenlőség egyaránt hat az 
egyénre és a közösségre. Fajai : a tár-
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sadalmi, gazdasági, értelmi, ethikai és 
politikai egyenlőség és a humanismus, 
az emberiséget átfogó egyetemes gon
dolat. Vájjon lesz-e kor, melynek fiai 
nyugodtan hajtják fejüket a sírba, mert 
mindenkit egyenlő részesévé tettek a 
társadalmi, gazdasági, értelmi, ethikai 
és politikai javaknak? Vájjon nem lesz-e 
akkor is differentia ? Mert ime billentsük 
ki alapjából az egyenlőség minden ideál
ját és lesz belőle felekezetnélküliség, 
osztály, — nemzet, — haza — és állam
nélküliség. Az anticapitális és antimilitáris 
eszmék és törekvések mások szerint csak 
utak az előbbiekhez. Mindig meddő lesz 
a harcz, melyet e téren az optimista és 
pessimista társadalmi iskolák a társada
lom jövője felől vívni fognak. Kivezető 
irány csak egy van, az, mely egyenes 
lélekkel munkálja az egyetemes embe
riség javát. A differentiák, az egyházak 
és osztályok, a nemzetek és államok, a 
tőkék és politikai testületek együttműkö
dése adja az értelmi és anyagi javakat 
kicserélő világérintkezést, a világérint
kezés a világproblémákat és a világprob
lémák végén, szemben az örök harcczal

6

A világérint
kezés.
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ott fogja látni az, a ki a történelembe 
nem vitte bele a bukott geniek láng
eszméit, az emberiségnek egy régi és 
betöltetlen, de elérhető és elérendő 
vágyát, a nagy Treuga Deit, az örök 
békét.
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A munka, melyet a társadalom vé
gez, a kultúra. E munka iránya szellemi 
és anyagi, értelmi és gazdasági. Soha 
sem az egyik, mert olyan a kettő viszo
nya, mint az erőé és anyagé, azért örök 
rejtély marad a kérdés is, vájjon melyik 
előzte meg, vagy az egyik megelőzte-e 
a másikat. A kultúra igen általános és 
igen köznapi fogalom, tudománya a szo
rosabb értelemben vett művelődéstörté
nelem, bár annak keretét koránt sem 
tölti ki. A kultúra függ a környezettől, 
mert más az más természeti viszonyok 
között, mint Belgiumé és Labradoré ; 
függ a fajtól, mely régi kulturnéphez 
tartozik, mint a francia, vagy a művelt
ségre képtelen, mint az aino, és végre 
jelentékenyen függ a társadalomtól is,
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melynek minden vonása érvényre jut a 
civilisatioban. Nem tévedünk, ha úgy 
véljük, hogy annak értelmi és gazdasági 
iránya egyszerre születik, és ha napja
inkban van is ür a kettő között, holott 
lennie nem volna szabad, mert az csak 
látszólagos lehet, vagy czélzott törekvé
sek időleges eredménye, az emberi fej
lődésnek tisztult felfogásukról ismert kor
szakai mindig megtalálták azok harmó
niáját az aesthetikai, ethikai és politikai 
kultúrában, melyeknek irányeszméit az 
értelmi és gazgasági kultúra megisme
rése után keressük.

A gazdasági fejlődés genesise és 
teleologiája egyaránt vitatott. Ha isme
reteink jóval azután, hogy a gazdaság
tan elméleti művei mögöttünk maradtak, 
természetes elhelyezkedést találtak, nem 
igen ütnek el attól a rendtől, melyben 
alább csoportosítjuk azokat. — A társa
dalom minden tagjának szüksége van 
élelemre, ruhára és lakásra, melyek 
együtt képezik az anyagi szükségletet. 
A szükséglet kielégítése munkát igényel ; 
a ki állandóan és hivatásszerűen végzi 
a munkát, az a munkás ; a kit attól
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szervi gyöngesége, vagy mások kímélet
lensége és nem egyszer izgatása vissza
tart, az a munkátlan ; a munka jutalma 
a bér ; a munkást helyettesíti a gép, a 
munkát tömegmunkává teszi a gyár. A 
munkásosztály kialakulása, fejlődése és 
uralomra jutása, a munkátlanok növekvő 
tömege jelentős fogalmak a történelem
ben ; a bérviszonyok múltja és rendezése 
több ezeréves fogalom ; gépeink felta
lálása és tökéletesítése sok száz csatánál 
fontosabb az előtt, ki tekintetét a múlt
ról a jelenre és a jövőbe is függesztheti; 
a gyár érdekesebb képe az egyesülésnek 
és a társadalmi együttélés physiologiai 
és kulturproblémának, mint a kisázsiai 
satrapiák és a javai fejedelemségek 
államviszonyai. — Végeredményben a 
szükséglet okozata a munka. A munka 
eredménye a termelés, ennek negatí
vuma a termelés hiánya, túlzása a túl
termelés, ennek egyik okozata a fény
űzés. A termelés a munka révén kielé
gíti a társadalmi szükségletet. Viszont a 
társadalmi csoportok széthordják a ter
melést, mely értékelhető és árért kapható; 
a megvett termék tulajdonná lesz, a
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tulajdon fokozása jólétet és vagyont szül, 
a vagyonosodás kérdése pedig vörös 
vonalként kiséri a szemlélőt a történe
lem egész folyamán. Az érték tömeg
alakja a tőke, mely az egyének, társa
dalmak és államok kezébe halmozódik. 
A termelés felhasználása a fogyasztás; 
ha az utóbbi jóval nagyobb az előbbinél, 
előáll a gazdasági válság, a válság után 
a szegénység, a szegénység után a nyo
mor. Azért a társadalmak külön és együtt 
oda törekednek, hogy a gazdasági lét a 
társadalom valamennyi tagjának és az 
állam valamennyi polgárának biztosit- 
tassék. A termelés kicserélése a forga
lom, ennek szabadsága szüli a versenyt, 
melyben a nagy tőke magában, az 
egyének csak szövetkezéseikben érnek 
sikert; a tőkék szervezete a trust, poli
tikai érvényesülésük neve plutokratia. 
Minél több a termelésben és forgalom
ban résztvevő független egyének száma, 
annál kevésbé hamis az eladási szabad
ság; minél kevesebben képviselik az 
értékesítést, annál gyakoribb az eladási 
tilalom ; ha csak egy ember vagy intéz
mény értékesít, előáll a monopolism.
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Ezen általános tanokra épül a gazda
ságtan.

Tudósaink ma sem tudják eldön
teni, melyik a leghelyesebb alakja e 
tudomány nevének és mindenki ugyan
arról ir ez elnevezések alatt: nép, — 
társadalmi, nemzet — és politikai gaz
daságtan. Az előző fejezetek elolvasása 
után megnyugodhatunk abban, hogy 
mindenkor helyes a tiszta „gazgaságtan“ 
elnevezés. Ennek történelmi vonatkozá
sait a gazdaságtörténelem tünteti fel, 
melynek logikus exakt bizonyosságot 
igérő fejlődésmenete érlelte meg a gaz
dasági determinismus és a történelmi 
materialismus divatos rendszereit. A tör
ténetírót ne zavarják meg ez iskolák csata
kiáltásai, mert azok elhangzanak. Minden, 
a mi anyagi, valóban törvény alá vonható; 
ha csak az anyag fejlődéséből állna az 
egyetemes emberi fejlődés is, több igényt 
kereshetnének a történelemben az exakt 
módszerek ; de a fejlődésnek csak egy 
része ölt anyagi jelleget és e rész legma
gasabb kilátójáról is alig volna tökéletes 
a kép, melyet a történelem prespektivája 
egyes részeiben is nyújtani tud.
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Az anyagi művelődés egyik ágát az 
’ ősgazdaság képezi, különösen kiemelve 
abból a mezőgazdaságot, mely a bir
tokpolitikának történelmileg mindig sú
lyos mozzanataira kiterjed ; a nagy és 
kis birtok hullámzása, a birtoktalanság 
és birtokeloszlás kérdése, az absentismus 
melyet Széchenyi ostorozott, a homes
tead, az öröklés és rendelkezés szabad
sága és korlátozása pl. a majorátus révén, 
az agrarismus, a mezőgazdasági szövet
kezetek és kiállítások modern fogalmai 
csak igen vázlatos képét adják ez isme
retkörnek. Az ipar bizonyos fokig ellen
tét e gondolatmenetben, mert az iparos 
nélkülözheti a birtokot, elszakad a földtől 
és elszakítja az anyagot, melyből újat 
formál, de az ellentét látszólagos marad, 
mert a gazdasági fejlődés e két ága 
egymást kiegészíti, sőt feltételezi. A me
zőgazdaság és ipar története egyaránt 
nagy érdeklődésre tart igényt a törté
netíró részéről ; a kettő formálódása és 
látszólagos küzdelme korszakokat, meg
magyaráz és nem egy történelmi ese
mény és irányzat homályos ismeretének 
biztos kulcsa. A társadalmi csoport kul-

A mezőgazda
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turmunkája ez alapokra épül; a horda 
megszerzi és feldolgozza a föld termé
keit, bár más természetű ez annál a 
csoportnál, mely a Neva mellett, és 
annál, mely Piemont területén ütött ta
nyát ; más a chinai rizstermelés a lassú 
mesterséges patakoktól elázott lejtőkön, 
és más a farmer műve, ki gőzekéivel 
száz kilométerrel tolja ki a civilisatiót a 
nevadai mezőkön, de mindkettő mun
kája a gazdasági továbbfejlődés alapja. 
A kezdetleges csoportok érintkezése szüli 
a forgalmat és kereskedelmet és nem a 
kereskedelem az ipart, mint Gumplowicz 
hiszi, — melyek ismét az anyag és erő 
viszonyát követik. A faraók aránylag 
kevesebb árut és eszmét cseréltek egy 
év alatt, mint Augusztus birodalma, de 
egy óra alatt nagyobb ma a csoportok 
érintkezése, mint Ramsestől Augustusig 
lehetett ; ma mezőgazdasági, ipari és 
kereskedelmi kultúra alatt egy-egy vilá
got értünk, melyben minden embernek 
szerepe van. — A termelés értékét egy
ségre hozza a pénz, melyhez valamen
nyi anyagit viszonyíthatunk ; a pénzda
rab, melyet kezemben tartok, ennek
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és ennyinek felel meg abból, mit a 
mezőgazdaság és ipar termel, a forgalom 
mozgásba hoz, a kereskedelem áruba 
bocsát. A pénz története ma is alig 
méltatott, de alig mérlegelhető és érté
kelhető feladata a történettudománynak.

Mégis a történetírónak, ennyiszer 
és ily hosszú vonalon szembe kerülvén 
az anyagiakkal, mérsékelnie kell magát, 
ha említeni hallja, hogy azok mozgatják 
a szellemieket is, hogy azok ezekkel 
aequivalens fogalmak. A történelmi ma- 
terialismus is abban hibázik, hogy az 
anyagiaktól nem látja azt, a mi nem 
az anyagi világból való, törvényt alkot 
abból, a , minek felfogására érzékszer
veink elégtelenek.

A történelmi 
materialismus.
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írod alom. Elster E.: Principien der Littera
turwissenschaft. Halle 1897. és köv.

Az értelmi fejlődés tágabb és he
lyesebb fogalmát adja a műveltség azon 
irányának, melyet másfél századdal előbb 
a felvilágosodás névvel jelöltek, ma pedig 
előszeretettel hívnak az irodalom és tu
dományosság haladásának. Mert az érte
lem gyűjtőnév alatt összefoglalhatjuk ama 
legmesszebb menő elváltozásokat is, me
lyek az ancien régime alkonyán alig, de 
azok előtt, kik Ruskin után élnek, tisz
tán láthatók és értékelhetők. Mert érte
lemről lévén, szó, értjük az értelmi meg
világosodás kiterjesztését azokra is, a 
kik egész lényökkel oly czél szolgála
tába szegődtek, melynek eszközei merő
ben anyagiak. Ha valami arányt vihe-
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tünk e gondolatmenetbe, a gazdasági és 
értelmi fejlődés egyenes irányban halad
nak a fokozatos tökéletesedés utján, de 
a figyelmes szemlélőt mélyen át fogja 
hatni a tudat, hogy a kettő haladásával 
együtt azok összetartozása is egyre szo
rosabb lesz, sőt ma sokkal nagyobb az 
intensitas ez összetartás növekvésében, 
mint a gazdasági és értelmi eredmények 
felhalmozásában. Azért az értelmi fejlő
dés képe, úgy a mint azt emlékiratok
ban, vagy a múlt század azon Íróinál 
látjuk, kik a nemzeti irodalmak és tu
dományszakok fejlődéséről köteteket írtak, 
ma csak egyes igényeit elégíti ki annak, 
ki az értelmiség egészével akar megis
merkedni. Mert az értelmi fejlődésnek 
ezen ágakon kivül van egy másik irá
nya is, mely nem az individuális értel
miség, a tudomáríyok előbbre vitelében 
és az irodalom csiszolásában áll, hanem 
azokat az egész emberi társadalom köz
kincsévé teszi. A történetírónak, helyes 
képét adván a fejlődésnek, mely már 
sokkal előbb nem volt idegen, el kell 
mondania, mennyiben tette magáévá a 
társadalom a tudományos és egyéni si-
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kereket. Látnia kell, hogy a könyvtártól, 
melyet római császár állított, lényegesen 
különbözik az, melyet ma minden em
ber igénybe vehet ; hogy a költői egye
sületeket, melyeket suzerén hercegek hiú
sága szült, nagy társadalmi szervezetek 
váltották fel, melyek tagjai illetményeik 
után, de egyesülésük puszta jogcímén is 
hatalmasan részt kérnek az értelmi tő
kéből, melyet közös erő felhalmoz ; hogy 
a hírlap között, mely 1686-ban egy ol
dalon hirdette Buda visszavételét, és a 
között, melyben a napi fejlődés pillanat
szerű, néha titkos, de sokszor értékes 
rugói felpattannak, a különbség van olyan 
nagy, mint a tudomány akkori és mai 
állása között. Az értelmi fejlődés köre 
ma csak az egyik oldalon keresi és ta
lálja meg az egyéni tudás eredményeit 
és a másik oldalt azon eredmények szá
mára tartja meg, melyek a társadalmakra 
hasznosak voltak és az emberiség azon 
csoportjairól tesz említést, melyek fogé
kony lélekkel és kitartó szorgalommal 
nem szűntek meg e kincset maguk közt 
elosztani és értékesíteni ; e szerint az 
egyének közül is, kiknek korukbeli sike-
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reit a haladással a legjobb akarat sem 
tudja kapcsolatba hozni, és a társadal
mak közül is, melyek a haladás iránt 
soha sem voltak fogékonyak, sokan ke
rülnek a feledés homályába, mert az 
élet is oda helyezte azokat. A történet
író pedig jól eső érzéssel láthatja, hogy 
megközelítette az igazságot az által, hogy 
egyik szemét a civilisatio pioneerjain 
hagyta, a másikat pedig nem vette le a 
környezetről, melyet azok a nagy értelmi 
erő a maguk korában áttekintettek és 
átalakítottak.

Az értelmi kultúra történetét nem 
kis mértékben támogatja az értelmi sta
tisztika, különösen annak sociális irány
zatát ; szükségtelen azonban mondanunk, 
hogy az iskolák, azok tanárainak és nö
vendékeinek száma még az analfabéták 
csökkenése vagy növekvése sem lehet 
egyedüli mértéke valamely csoport értel
miségének ; a spanyolság és olaszság pl. 
egyetemeik száma, régi hire és nagy 
fejlettsége mellett is a társadalmi mű
veltség terén jóval mögötte maradnak a 
skandináv államoknak. Viszont az értelmi 
statisztika formálódása elárulja előttünk,
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hogy az értelmi haladás a történelmi 
alannyal szoros kapcsolatban áll, hogy 
itt is előttünk áll az a kulturfokozat, 
melylÿel az anyagi művelődés bevezető 
soraiban találkoztunk ; az értelmi szük
ség szüli az értelmi munkát, az értelmi 
munka az értelmi vagyonosodást, hogy 
az értelmi fejlődés is munka révén lesz 
nagy és kiterjedt, hogy az anyagi kul- 
turmunka pendantja az értelmi kultur- 
munka.

Az értelmi fejlődés az irodalommal 
indul meg. Nem hinném, hogy az antik 
eposok, az assyr és zsidó irodalom talál
kozásai komolyan sejtetni tudnák, hogy 
az emberiség már eredettől mint egész 
terémtett irodalmat, hanem a társadalmi 
csoportok irodalmából, a nemzeti irodal
makból, ha tetszik e szorosabb és ért
hetőbb, mert hozzánk közelebb fekvő, 
de akkor talán még illusorikus elneve
zés, inductive találunk egyezéseket, ha
sonlatokat, melyeket az egész emberi 
nem közös kincsének tarthatunk. Mint a 
történetírás, az irodalomtörténet is csak 
akkor alkothat maradandót, ha ezt és 
nem a deductiv szempontot követi. A

Az irodalom.

Az irodalomtör
ténet.
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történetírót érdekli e kérdés, mert az iro
dalom adja az ész fegyvereit ahhoz a 
küzdelemhez, melynek a háborúk lefo
lyásában ő csak füstjét és lármáját is
meri. A miben az irodalom kincsei le
rakatnak és hozzáférhetők lesznek, az a 
könyv, a könyvek gyűjteménye a könyv
tár, a könyvek könyveit adja a biblio
graphia.

A környezetről alkotott ismeretek 
összeSége tudomány nevet visel. A tu
dományosság és tudománykedvelés nö
vekedését is csak részben okozza egyéni 
ambitio, mert korunk technikai szükség
lete és alkotásvágya igen erős okai an
nak, hogy a természettudomány leginkább 
lett a társadalom kincsévé, hogy az evo- 
lutionista és eschatologikus ötletek ke
vésbé komoly változata nem Darwinra 
és Spencerre, hanem a szükséglet bű- 
vésziesen gyors kielégítésével azokra tá
maszkodik, kik egy nagyobb csoport 
előtt a korlátlanul és hihetetlenül szabad 
gondolkodás apostolaiként felbukkannak, 
tudományokat eltemetnek és tudomá
nyokat napfényre hoznak, a természet
fölötti ismereteket az inferioritás bélye-
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gével látják el és uj vallásokra uj theo- 
logiát készítenek. Csak a ki egyszer is 
helyes ítéletet alkotott magának a sep
tem artes századairól, melyekben a fej
lődő gyermektudomány a vallásból indult 
ki és oda tért vissza, vagy Spencer 
olvasásában addig jutott, ahol az őket 
megillető helyet ad a természetfölötti 
ismereteknek és gyengéknek érezvén a 
tudomány hypothesiseit ama helyeket 
betölteni nem tudja, a tehetetlenséget 
bátran eltüntetheti e fogalommal : val
lástudomány. Két akadály van az előtt, 
— mondta ő, — ki a társadalom fej
lődését vagy a történelmet veszi vizs
gálat alá, az Isten és a nagy ember 
(deputy-god) fogalma ; úgy vélem azon
ban, e kettő soha sem akadályozta azt, 
ki a történelem tanulmányozásába mé- 
lyedt, de ‘megállttá az angol bölcselő 
tollát, mikor a mathematikus evolutio a 
természet határáig jutott. Hit és tudo
mány ; ha védelmére kelek az egyiknek, 
szervezett tábcrt találok, mely a másik 
mögül ellenem fegyverkezik ; ha harmó
niába hozom a kettőt, kevés hivő hiszi ; 
de a ki volt abban a szerencsés hely-

A theologia.
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zetben, hogy talált utat és módot a kettő 
egybefoglalására, támogatni fog abban, 
hogy azok nem mindig halálos ellensé
gek. A történelem sok példát tud erre, 
és Kidd is vallotta a meggyőződést, hogy 
a vallás a fejlődés mozgató ereje volt 
és maradt.

A nyelvtudomány közelebb hoz az 
irodalom felé, mely a költészetből indul 
hóditó útjára. Innen az újabb nyelvtu
domány állandó törekvése a népkölté
szet és népmondák megismerése felé. 
Viszont a prózai műfajok, a regény és 
beszéd az irodalom haladottabb ter
mékei.

Az értelmi fejlődés e szerint két 
csoportra oszlik. Nem akarok e kettős 
felosztás rideg álláspontjára helyezkedni, 
ami a dualis okkeresést mindig szeren
csétlenné és ingataggá taszi, mert a 
kettő lényegileg azonegy törekvés két 
irányzata ; az egyéni és társadalmi ér
telmiség szorosan összetartozó, egymást 
kiegészítő fogalmak. És mig az egyéni 
értelmiség sajátképen egyéni erejével és 
tudásával fejleszti a civilisatio értelmi
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erőit, addig az utóbbi gyengébb tudá
sával átveszi, de annak collectiv jelle
get ad. Az átvétel, megtartás és fej
lesztés munkáját végzik a gyűjtemé
nyek, könyvtárak, tudományos és iro
dalmi egyesületek, akadémiák és hír
lapok.
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és társadalom.

Különösen két eszköz alkalmas az 
anyagi és értelmi fejlődés természetének 
áthidalására, egyik a művészet, másik a 
nevelés. Mindkettő egyaránt birja korunk 
érdeklődését, mert a köztudat szerint 
felhalmozott erőink elrendezése és szer
ves együttműködése a jövő záloga. A 
kettő keresi és támogatja egymást. A 
praerafaelismus a művészetből kiindulva 
szövetkezik a nevelés munkásaival, az 
university extension a nevelés felől vonja 
keretébe a művészetet. Bár a szép és 
a jó harmóniája végtelen sorát adja a 
kérdéseknek, melyekre feleletet várunk» 
e sorozat mindkét véglete megegyezik 
abban, hogy az anyagi és értelmi munka 
önmagukban meddő és kimentő élet-
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célok, ha nem támogatja őket a művé
szet és jellem összefogó nagy gondo
lata.

A szép fogalmát ma is számtalan 
kérdés alakjában vitatják és magyaráz
zák. Ha végül a történetiró is feljogo
sítva érzi magát, hogy arra feleletet 
adjon, el fog tekinteni a spekulativ elv
kereséstől, mert a művészet emelkedése 
és hanyatlása, tárgya és kivitele csak 
egy érvet alkotnak a sok közül, me
lyekre egy korszak vizsgálatában szük
sége van. Az olaszság emelkedése pl. 
a renaissance szülőanyja volt, Német
alföld fénykora meg a hollandi festőis
kolának.

A történetiró emlékezni fog arra, 
hogy a merkantil Velencze hanyatlása 
korábban bekövetkezett, mint Veronese 
coloritja először vászonra került, mig az 
amsterdami kereskedő cégek hirtelen 
vagyonosodtak és indiai társaságaik hajó
járatai kelet és nyugat felé a Csendes 
Óceánon összeértek ; ha különösen a 
politikai változásokra ügyelt, a Medici 
házról többet fog tudni, mint azokról az 
államférfiakról, kiket a feketék uralma
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Dante elűzése után nevelt, vagy a Sa- 
vonarola-kormányzat felmutat. Hollandiá
ban ellenben számos és kevésbé ismert 
nevekkel találkozunk és azok is el fog
nak tűnni előle a városi tanácspadokon ; 
a Medici család valóban örökös monar
chiát teremtett és egyik tagját a pápai 
trónra vitte, mig az Arteveldéket, Olden- 
barneveldtet és a Dewitt testvéreket a 
királykodás vádja seperte el, mielőtt 
egyedül elsők lehettek volna szuverén 
testületek tagjai közt. Ezek után a tör
ténetíró nem fog hálátlan lenni,, ha az, 
a ki. a művészet fejlődésével hivatásosan 
foglalkozik, feltárja előtte az olasz és 
hollandi művészet nehány szembeszökő 
ismérvét : hogy az olasz képeken az 
alakok aránya nagyobb a hegynél, mely 
mögöttük egész vidéket ural, a hollandi 
képeken meg a környezetrajz apróléko
san mesteri ; hogy Colleoni erőteljes szob
rához amott semmi sem viszonyítható, 
mert nem lesz nehéz arra a meggyőző
désre jutnia, hogy az olaszság akkor a 
szervileg fejlett, anyagiakban dús és ér
telmi fejlettségére kiváló, a politikában 
hóditó egyénekben kereste az eszményi
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szépet, a hollandi nemzet pedig elosz
totta e kincseket, a gazdagságot is, a 
művészetet is, a hatalmat is a névtelen 
egyének, a polgárság között. Viszont a 
történetíróra vár, hogy a maga részéről 
is erősítse a műtörténészek azon felfo
gását, hogy e törekvések Itáliában is, 
Németalföldön is összhangot kerestek a 
munkás emberiségnek ; a művészettör
ténet kikutatván e törekvéseik eredmé
nyeit, a történetiró helyet fog adni ne
kik az emberiség egyetemes fejlődésének 
vázlatában.

A művészet terén nem egy hatás 
érvényesül. Az első a környezet hatása ; 
kultúrtermeteken sokkal nagyobb az em
beri motívumok ereje, másutt a termé
szeté ; a hollandi tájképről ritkán marad 
el a viz és a szélmalom, a francia ké
pekről a társaság, a spanyol és olasz 
képekről az egyéni alak és magános 
arc. Nem kisebb hatása van a fajnak ; 
az olasz kép derült, a német tiszta, a 
spanyol kép sötétje markáns, a német
alföldié komoly. A vallásos érzés árnya
latai is mértékadók ; az olasz gyerme
kies, a spanyol fenséges, a germán egy-
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szerű. Végre a nemzeti eszme hatását 
is feltárja e sorozat ; a spanyol iskola 
az udvari festészetet alkotta meg, a 
franciák készítették a legjobb csataké
peket, az angolok a polgári erények 
apotheosisát szeretik ábrázolni a királyok 
arcképeitől a halászhajókig, melyeket Tur
ner festett.

A művészet térben és időben alkot; 
minél inkább eltávozik az anyagtól, annál 
inkább ölt spekulativ jelleget, az anyagba 
forrva pedig iparmüvészetté lesz. A spe
kulativ művészet az anyagnak egyéni 
alakot ad, sőt nem egyszer egyénit me
taphysikai létezőket is, az iparművészei
ben viszont minden egyéniség dekorativ 
természetű ; úgy vélem a szobrászatban 
ennek a sorozatnak végletei a milói 
Venus és a Colleoni szobor az egyik és 
a nürnbergi mesterkupák alakjai a másik 
oldalon. A térbeli művészet ágai az 
építőművészet, a szobrászat és festészet, 
az időbeli művészethez tartozik a zene, 
a tánc, a dráma.

A művészi conceptio minden egyéni 
jellege mellett is ép oly jelentős helyet 
kell adnunk a történelemben a folyamat-
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nak, mely e kincseket a társadalom kin
cseivé teszi. A történetiró, ki nemzedé
kekkel azután, hogy a sorok Írattak, 
keresi a műveltség múltját, sokkal több 
figyelmet forditand e tárgyra is, mint 
elődei, mert alig fog vitát kezdeni ar
ról, hogy a művészet a történelmi fej
lődés minden korszakára közvetlenül 
hatott.
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Irodalom. Bahnsen G. F. A.: Beiträge zur 
Charakterologie. 2 kötet 1887. — Bergemann 
P. : Ethik als Kulturphilosophie. Leipzig 1904.
— Farkas R. : A világtörténelem ethikája. Kassai 
főgymn. progr. érti 1889. — Lavollée R. : La 
Morale dans l’histoire. Paris 1892. — Márki S. : 
Történettanirás. Budapest 1902. — Windelband 
W: Ueber Willensfreiheit. Tübingen II. kiadás 1905.

Az ethikai művelődés befejezi a 
munkát, melyet a szép nevelő hatása 
kezdeményezett. Látókörünk talán kiter
jedtebb lesz, mint az előbbi fejezetben, 
sőt az emberi nevelést méltatva elő lehet 
adnunk az egész történelmet úgy amint 
van, részleteiben és nagy vonásaiban, 
hibáival és erényeivel, azok eltüntetését 
és ezek megerősítését czélzó valamennyi 
törekvés kíséretében. Minden okirat, mely

Az ethikai mű
velődés köre.
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kora termékének bizonyult, elárulja vagy 
leplezetlenül kijelenti, hogy elhárítani 
akar valami rosszat és értékelni akar 
valami jót. Mindenki zsinórmértékül veszi 
ez ethikai fogalmat és a társadalom leg
nagyobb igyekezete oda irányul, hogy a 
nemzedék, mely az apák oldalán már 
felnőni kezd, a maga idejének erkölcsi 
értékét emezeknél jobban emelni tudja. 
Egyes korszakok, melyekben a vezető 
eszmék még az ifjúság, ingerével hatot
tak, a korai kereszténység, a renaissance 
és a reformatio különös súlyt fektettek 
a nevelés irányítására és az oktatás ve
zetésére. Korunk is ajkán hordja egyre 
növekvő igényeit, melyeket a kettővel 
szemben támaszt, hogy azok alsó foko
zataikban a kötelezettség, fenn a sza
badság elvének hódoljanak, kiterjesztvén 
ez elveket a női nemre is. Egyesek azt 
követelik, hogy a nevelés a természet
tudományokra legyen kiváló tekintettel, 
mások az általában tudományosnak mond
ható cél mellett szólnak, egy lépéssel 
tovább már első helyen halljuk említeni 
a par excellence vallásos nevelést ; a 
tudományszakok növekvése és az isko-
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Iákra kiterjesztése szaknevelést kiván, a 
modern sociologusok végül szeretnék a 
sexualis felvilágositás radikálisabb alkal
mazását, mint azt Forel felnőttek előtt 
tartott előadásaiban gondolta és bemu
tatta. Az egyéni megterhelés mellett kü
lönösen angolszász hatás alatt keresik a 
testfejlesztés minél lehetőbb eszközlését, 
az értelmi nevelés általánosabb és ke
vésbé szétfolyó irányát a specialis oktatás 
tultengésének energikus gátolását, a testi 
és értelmi nevelésnek talán, de nem 
egész kifejezetten spenceri összeolvasz
tását az erkölcsi nevelésben, mi együtt
véve a jellemképzésnek nyit utat Valóban 
a reális és humanisztikus tanszakok út
vesztőiből másfél évtized ülés kényszere 
után kikerült ifjú ebben az utolsóban 
mutathat fel a legkevésbé értékelhető 
eredményt.

Hogyan képzeljük el a nevelés so
ciális munkáját, — mert az ethikai mű
velődés nem áll meg az egyesek hosszú 
iskolázásánál, ha az a vezető egyének 
typusát is csak nehezen tudja megadni ? 
Ha a demosnak, mely előre törésében 
egyre hatalmasabb folyammá nő szemeink

szak-,

sexualis 
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A testfejlesztés.
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előtt, szintén szüksége van a nevelés 
és oktatás intensiv munkájára, mert csak 
a fokozatos értelmi megvilágosodás és 
erkölcsi erőgyűjtés tudja a fölötte köd
képen lebegő ethikai materialismus he
lyébe tenni az ethika idealismusát.

A történetiró az aesthetikai szép 
kulturhatása után méltányolni fogja az 
ethikai jó törekvéseit is. Akkor semmi 
sem választja el attól, hogy a kettőt a 
legszorosabb kapcsolatba hozza és velök 
fejezze be a folyamatot, melyet az anyagi 
műveltséggel megindulni látott és amelyet 
kultúrának nevezett. A kultúra ez által 
nyeri történetbölcseleti rendszerét, töké
letes és nagy egésszé lesz, melyben az 
egyéni és társadalmi szükséglet és munka 
nemes és az emberi fejlődés fenségéhez 
méltó befejezést nyer.
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A politika fogalmáról. — A jogi és történelmi 
iskolák különbözősége. — Az állam eredete; a 
sociologiai elmélet, a vallásos elmélet, a phy- 
sikai elmélet, a szerződéses elmélet. — Az 
állam és a környező természet viszonya. — Az 
állam és a terület viszonya, az államterület ; 
osztása és növelése, a hóditás, az annexio. — 
A község és város különbözősége. — A tarto
mány fogalma. — A gyarmat fogalma. — A 
centralisatio és decentralisatio. — A katonai 
kormányzat. — A bel- és külföld fogalma. — 
A kosmopolitismus. — Az állam és faj kapcso
lata. — A nemzetállam. — A nemzetiségi állam. 
— Az államvallás, az államegyház, a vallás
szabadság. — Az állam és társadalom kapcso
lata. — Az államformák természete. — A mo
narchikus államformák, az ethnarhia, az autok- 
ratismus, a caesarismus, az absolutismus, a 
despotismus és tyrannismus. — A biarchia. — 
Az aristokratikus államformák, a rendi állam, a 
feudalismus, a timokratia. — A demokratikus 
államformák. — A köztársaság. — Az állam 
és a kultúra kapcsolata, a kulturáltam, a kul
túrpolitika. — A birtok-, ipar-, kereskedelmi-, 
vám- és pénzügyi politika. — Az állam saját- 
képeni politikai kapcsolata. — Az alkotmány és 
alkotmánytörténet. — A népgyülés, a Parla
mentarismus, az udvar, az uralkodó, a hadse-
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reg ; a diplomatia. — Az államok az egyenlőt
lenség és egyenlőség szempontjából, a világ

háború és politikai világbéke.

Irodalom. Gumplowicz L. dr. : Sociologie und 
Politik. Wien 1892. — Jelinek: Das Recht des 
modernen Staates. Kuncz J.: A nemzetállam 
tankönyve. III. kiadás Kolozsvár 1902. — Leh
mann 0. dr.: Physik und Politik. Karlsruhe 
1901. — Paulsen F. : Ethik und Politik. Ber

lin 1905.

A politika fogalmának minden iskola 
más értelmet ad. Angolországban a tör
ténelmi és jogtudományok művelői so
káig elszántan küzdöttek a felfogás ellen, 
melyet a másik képviselt, és az, a mi
ben nem tudtak megegyezni, az állam
ról és a politikáról alkotott elvei: ter
mészete volt. Eltekintve a hosszas meg
vitatástól, melyet ez ellentét már azért 
is megérdemel, mert a szabad küzde
lem terén kiváló erők találkoztak, meg
állapíthatjuk, hogy eredménye alig bir 
reális értékkel az előtt, ki a szemlélés 
helyett kénytelen megelégedni a csatázó 
hősök nekrológjaival. Korunk sok uj 
kérdésén és sok uj elméletén mégis áttör 
az ellentét ereje, mert jogászok és tör
ténészek ma sem tudtak megegyezni
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abban, hogy ki adhat érdemlegesen vá
laszt a politikáról. Gibbon és Gardiner 
soha sem vonhatták le azon örökbecsű 
művek államjogi következtetéseit, melyek 
megalkotásáért nekik a távoli utókor is 
köszönetét fog mondani, viszont Jellinek 
átdolgozott és újra átdolgozott fejezetei 
után is azt kell mondanunk, hogy a 
történelmi anyag és érvek mesteri szét
osztása és alkalmazása után sem ad a 
logikus egymásutánról olyan benyomást, 
mint a fejlődés szélesen megokolt fo
lyamának történelmi vizsgálata. Alapjá
ban amazok is beszélnek az államjog 
és politika nem egv mozzanatáról, alap
jában ez is keresi a támaszt, melyet 
csak a történelemből merített érvek 
nyújtanak ; alapjában azonban mégis 
úgy áll a dolog, hogy a történetiró a 
fejlődés apró mozzanataiból kiindulva 
lassan és sokszor túlságos részletesség
gel, szétfolyó benyomásait alig tudván 
csoportosítani, halad a fejlődés egyete
mes ismerete felé ; mire oda ér, a hon
nan az egész rendszert áttekinthetné, 
nem kis fáradtság és nem kis erőtlen
ség vesz rajta erőt ; Gibbon és Gardiner
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egy életen át csak egy kort tudtak iga
zán megvilágítani, másrészt a jogász 
bármennyit tanult is a történelemből, 
egy fogalommal indul útnak ; megis
mervén a római jogot, munkája czime 
az állam és politika fogalmát bizonnyal 
feltünteti ; úgy véli, e fogalmaktól eléggé 
be fogja tekinthetni a fejlődés bármek
kora látóhatárát és útba fogja igazítani 
a történészeket.

A történelem bölcseletéről irt tanul
mányainkat is bátran kezdhettük és vé
gezhettük volna ezzel a fejezettel ; talán 
sokakban támadt is ehhez hasonló gon
dolat. Meg akartuk azonban mutatni, 
nem azoknak, a kik a Parlamentaris
mus csődjét abban látják, hogy a po
litika elméletéből kiindulók nem érnek 
el a vasutakig és iskolákig, melyeket 
építeni kellene, de különös súlyt helyez
tünk arra, hogy a történelmi fejlődésben 
e fogalmak, a politika, az állam, a kez
dettől messze vannak; hogy sokan, a 
kiknek neve közkincs a tudományok 
történetében, korszakalkotó munkálko
dásban élik le életüket a nélkül, hogy 
eljuthattak volna a kérdésekig, melyek-
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ről az utolsó fejezet Íratott, Ezek után 
mindenki kellő értékére leszállíthatja 
Barth kijelentését, hogy a sociologia 
szempontjából tárgyalt történelmi művé
vel világfelfedezést tett és világfordulást 
okozott, mert a társadalmi fejlődés csak 
nagy lépés az utón, mely a politikához 
vezet. Ha mégis beszélnek az állam és 
politika biológiai, sociologiai és közgaz
dasági viszonylatairól, úgy kell azt érte
nünk, hogy a fejlődés minden útja ide 
vezet, mert a politika etymologikus ér
telme szerint is csak az egész fejlődés 
megvitatása és irányítása. A politikai 
tudományok e sokból szűrték tanaikat, 
de idővel annyira távolodtak a történe
lemtől, hogy az inductiv következteté
sek lassú csökkentésével a tiszta de- 
ductióhoz, értek. Nem tagadjuk, hogy a 
történetírás is oka ez alakulásnak, mert 
a közszellem kutatásától az uralkodók 
névjegyzéke és a közintézményeknek 
sokaktól körülirt, de a körüliróktól hova
tovább kevésbé sejtett alakja felé terelte 
a vizsgálódást. Vissza kell tehát állíta
nunk a politikai történetírás hamisítat
lan, tiszta rendszerét, hogy valamennyi
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és a jogtudomány is szilárd é$ meg
bízható alapot találjanak benne követ
keztetéseikhez. A társadalom fejlődésé
ben a hatalom és a szabadság, a kü
lönbségek és megegyezés alapján keres
tünk irányokat, az egyetemes történelmi 
fejlődésben e kettőt a környező termé
szet és a hagyományok hatása helyet
tesíti. A természet fejlődése lassú és 
egyenletes, a hagyományoké, kisebb kö
zösségekről lévén szó, gyorsabb és kü
lönböző. Azért a természetes hatás a 
hagyományok, az ellenhatás a termé
szethez való visszatérés decompositiójára 
törekszik, igy hozza létre az ujitásvágy 
a radikalismus, a hagyományokra ala
pított fejlődés a conservatismus politikai 
rendszereit. Csak a konvent hitte, hogy 
a történelem értéktelen a természet szol
gai követése mellett, de a konvent szülte 
a Szent Szövetség azon irányzatát, me
lyet az ancien régime legönkényesebb 
százada is kétkedéssel fogadott volna.

A politikai fejlődésnek kétségtelenül 
legtökélesebb alkotása az állam, az állam
történet pedig valamennyi történelmi ké
zikönyvben vezető szerepet visz. Törté-
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netiró nem jár el helyesen, ha tételek
ből keresi az állam eredetét, de mel
lőznie kell az ossiánszerü feltevéseket 
is, melyekkel még a sociologia dolgo
zik. Mert igaz, hogy az államot a diffe
rentiálódás szüli s ezért lényeges kelléke 
az, hogy az állam népe a hóditó vi
szonylatában legyen egy másik nép fö
lött, mint Gumplowicz követeli, (minori
tás a maioritas fölött, mint ethnikus 
heterogenitás) de a nép és terület és 
ezek állandó viszonyának összekapcso
lásával — mi jogászaink sarktétele, 
— még nem adtunk helyes magyará
zatot, csak nagyon is tág theoriát. Ép 
igy mondhatnánk, hogy vannak államok, 
melyek vallásos szempontból indulnak 
ki és oda térnek vissza, hogy egyesek 
a mechanika sajátképeni törvényeihez 
fordulnak, hogy meg tudják érteni az 
állam eredetét, hogy a sociologia ma
gáévá tette a családelméletek mind pat
riarchális és patrimonális, mind matri
archális és matrimoniális hypothesiseit, 
alig változtatva a szerződéselméleten is, 
metyet Rousseau fogalmazott. Azért a 
társadalom és jog szempontjából vita-

9

Az állam 
eredete ;

a sociologiai 
elmélet,

a vallásos 
elmélet,

a physikai 
elmélet,

a patriarchális 
elmélet, a mat
riarchális elmé
let, a szerző
déses elmélet.



Az állam és a 
környező termé

szet viszonya.

130 A politikai művelődés természete

tott államok inkább a bölcselet meze
jén vannak, a történetírónak pedig soha 
sem szabad felednie, hogy az állam, 
melynek aktái előtte fekszenek, a való
ságos állam.

Mint az emberre, kit tárgyalásaink
ban a történelem alanyaként kisértünk, 
úgy az emberek ezen alkotására is ha
sonló hatásuk van mindama tényezők
nek és fejlődési ágaknak, melyeket rö
viden áttekintettünk.

A környezet hatása ugyan nehezen 
meghatározható valami, de a spanyol 
áilamok radikalismusa merőben külön
bözik a hagyományok olyatén tisztele
tétől, mint azt Angolország feltünteti ; a 
lefolyástalan területek államrendszere na
gyon is isolált és a folyamok iránya nem 
egyszer a politikai terjeszkedés útját is 
feltünteti ; a continentális államok poli
tikai ereje sokban függ attól, van-e rö
vid ütjük ahhoz az úthoz, melyen az 
egész világ érintkezik. Ezért hanyatlott 
Firenze és Venezia Amerika felfedezése 
után és jutott világszerepre Anglia ■ és 
Japán.

A történelemből alig tudnánk be-
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bizonyítani, hogy az állam léte a terü
lettel nemcsak szervileg, de a priori 
összekötve van, mert a terület is fej
lődik és változásoknak alávetett. Az állam
terület osztása és növelése nem feltéte
lez uj államot, a foederatio, a hódítás 
és viszzahóditás, az annexio mellett ma
radhat az állam lényege tiszta, érintet
len. Politikailag e terület az állandó 
csoportok szerint községekre és váro
sokra oszlik, nehéz azonban határt von
nunk az emberi település e két faja 
között. A község fogalmában talán job
ban érvényesül a lekötöttség, a lakott 
terület kisebbsége, az ősgazdaságok űzése 
a város inkább az industriális és keres
kedő elemek hazája, értelmi központ; a 
községek lánczolatán nyugodott valami
kor az egész nyugati civilisatióban a 
grófság intézménye, a város rendelke
zett. az államfő különös kiváltságaival ; 
a községek érezték legtovább a feuda- 
lismus erejét, a városok élvezték legha
marabb a szabad rendelkezés előnyeit, 
a lovagság fogalma első sorban a köz
ségek hűségére épült, a város szülte a 
polgárt; a lovag a társadalompolitikai

9*

Az állam és 
a terület 
viszonya, 

az államterület; 
osztása és 
növelése, a 
hódítás, az 
annexio.

A község és 
város külön
bözősége.



A tartomány 
fogalma.

A gyarmat 
fogalma.

132 A politikai művelődés természete

eldifferentiálódás eredménye. Rangban is
mervén maga fölött urat és alatta szol
gát, ezért a községfogalom a parasztlá
zadások ellenére is legtovább támasza 
maradt az absolutismusnak ; a városban 
viszont nem ismerték a fő- és alpolgár 
fogalmakat és a választott testületek 
rendszere legelső mintáját adta a köz
társasági államforma azon typusának, 
mely Hellasban nem, csak a nyugaton 
lett ismeretes. A monarchiák századokon 
át űztek olyan politikát, mely a kor
mányzati rendszer réteges factorait csak 
a községekre ismerte kötelezőknek, a 
városokat ellenben közvetlen rendelke
zése alá vonta. Innen a szabad királyi 
és birodalmi város fogalmak. — A fo
kozatos fejlődés szülte a tartomány fo
galmát is ; Bretagne és Normandia e 
néven alkották a franczia korona részeit 
a forradalom előtt, mely a hagyományos 
intézmény helyébe tette a centrális ve
zetés szempontjából hálásabb, de a ha
gyományokat sértő kerület fogalmát. — 
Napjaink e területrészen kivül különös 
kedvvel alkották meg a gyarmatok lé
gióját, melyekben a souverain uralmat
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támogatni megszűnt differentiák helyett 
uj különbségek nyernek alkalmazást. Mi
után a birodalmi alkotmányban egyes 
országrészek csak közvetve kerültek a 
császári korona rendelkezése alá, Kia
csou és Togo egészen oda jutottak. — 
A területek kormányzásában két törek
vés nyilvánul, a centralisatio és decen
tralisatio ; az előbbi a közigazgatásnak 
a központtól irányítását keresi, az utóbbi 
megelégszik az ellenőrzéssel ; az előbbi 
tu,Rengése az állandósult katonai kor
mányzat, ennek időleges alkalmazása az 
ostromállapot. —Végeredményben azokra 
nézve, kik e terület határain belül lak
nak, az államterület belföld nevet visel, 
a mi megint differentiális fogalom. A 
hagyományok ' chauvin tisztelete sokat 
épit e fogalomra és keresi a gazdasági 
és értelmi* védővám minél gyakoribb és 
erősebb; alkalmazását, a külföldi túlzott 
keresése viszont a kosmopolitismus felé 
vezet.

Az állam és faj kapcsolatából ered 
a nemzet fogalma. Talán innen vette 
Gumplowicz a meggyőződést, hogy az 
állam fajok harczából és leigázásából
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jön létre. Franczia- és Spanyolország, 
tényleg annyiban különböznek hazánktól, 
hogy ott a breton, normand és proven- 
cal, aragon és catalán elemek á politi
kai secessióra nem gondolnak többé. A 
nemzetállam fogalomhoz valóban közel 
áll a hegemonistikus államelmélet ; ha a 
hegemónia fictio, a nemzetiségi állam 
áll előttünk, bizonyára csak leplezvén a 
biztos bukást, melyre a történelem elég 
példát adott. A hegemonistikus elmélet 
a vallások terén az államvallás és állam
egyház fogalmakban érvényesül ; ha ez 
a hegemónia is fictio, a foederált val
lások és egyházak rendszere sem fogja 
megtűrni az alábbi fogalmakat, mig a 
vallásszabadság azokkal összefér.

A társadalom sokkal több részt kér 
a politikai fejlődésben, mint Ranke hitte, 
de jóval kevesebbet, mint a sociologu- 
sok ez idő szerint feltételezik. Ranke 
bátran kihette még, hogy az oknyomo- 
mozás korunkban is elég világot ad, ha 
a törvényekre és a diplomatiai jelenté
sekre támaszkodik, viszont az utóbbia
kat ma sem lehet meggyőzni, hogy 
Perikies és Caesar nem sejtették az
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evolutio és materialismus történelmi rend
szereit.

Történetírótól megkövetelik, hogy az 
előbbihez tartsa magát, mert az utóbbi
val barátkozás végzetes lehet; mégis a 
történetiró nem zárkózhat el a gondo
lattól, hogy korunk sok uj utat nyitott 
a fejlődésnek, melyeket csak látszólag 
szült egy nap és egy pillanat, hogy 
Asoka és Augustus korát is több oldal
ról kell megvilágítanunk, mint tették 
egy századdal előbb. A politikai pártok, 
az adó, a hadsereg, a hivatalnoki kar 
fogalma pl. mélyebb megfontolást köve
tel oly időben, mikor azok kiváló mér
tékben érvényesülnek és az állam éle
tében döntő tényezők.

Az államformákat Aristoteles is fel
osztotta, sőt Aristotelesnek oly felosztást 
köszönhetünk, melynek körvonalai máig 
irányadók. A történetiró azonban, ki a 
francia forradalom rövid életű államait 
és a délamerikai alkotmányokat ismeri, 
több okot talál a felosztás megváltoztá- 
sára, mint azok, kik az arab értelmiség
től átvett antik elméletek gyors érvé
nyesülését követelték. Az egyeduralom-

Az államfor
mák természete.

A monarchikus 
államformák.
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nak sok újabb alakja ismeretes, sőt már 
a monarchismus is csak a hagyomá
nyokhoz ragaszkodó jobb oldala egy 
láncolatnak, melyben a tőle legtávolabb 
szemet az ideális anarchismus politikai 
érvényesülése képezi. A sociologusok 
minden állam csirájaként a törzsfők 
uralmát ismerik, az államfő teljes önbi
zalma és érvényesülése adja az önural
mat, autokratismus, ennek fokozása a 
caesarismus, ezé az absolutismus, ezé 
a despotismus, mely a szabadság elnyo
mását is feltételezi, ezé a tyrannismus, 
melylyel a szabadság fegyveres kiirtása 
kapcsolatos. Sokszor osztozik a hata
lomban a monarcha fia, történelmünk
ben ifjabb király a neve, — vagy ba
rátja az uralkodótárs, — kivel a biarchi- 
ához jutunk ; több egyén kiválósága és 
államhatalmi érvényesülése az arisztok- 
ratiát eredményezi. A rendi állam ter
mészetét akár a papságnak, akár a bir
tokos nemességnek — mint a feudalis- 
musban, — különös érvényesülése, akár 
a vagyon legfőbb képviselőire alapított 
államrend egyformán feltünteti. Ha az 
államhatalomban részesülők számára el-
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éri a nép arányát, létre jön a demok- 
ratia, és ennek külön államformáját 
képezi a köztársaság.

A társadalom nagy arányú fejlő
dése után nem lehet közömbös a vi
szony sem, melyben az állammal él. 
Ha Morus és Bellamy utópiái, melyek 
nem egyebek korunk társadalmi ered
ményeinek fokozásánál, valóra válnának, 
különös befolyással bírnának azok az 
államéletre. Alapjában a társadalom az 
egoistikus, az állam az altruista emberi 
törekvéseket képviseli. Ha a politikai 
pártok ereje annyira fokozódnék, hogy 
minden uralomra lépő párt újjá alkotná 
az államot, ez intézmény nem birná ki 
a legkisebb megpróbáltatást; viszont az 
adó és a hadsereg, a társadalomra nézve 
altruista intézmények tultengése koldussá 
tenné a társadalmat. E kettő harmóni
ája, a helyes társadalmi érvényesülés 
és a helyes állami beavatkozás képezi 
valamennyi kor államférfiainak nehéz 
feladatát. A történelem sok példával 
kiséri a pusztulást, melyet e kettő harca, 
és a sikert, 'melyet egységük hozott.

Az állami vezetés jótékony ereje
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a kultúra 
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vám- és pénz
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első sorban akkor érvényesül, ha elő
mozdítja és értékesíti a környezet isme
retét, eltünteti a területből folyó hátrá
nyokat, közös czél érdekében egyesíti a 
fajokat és társadalmakat. Amerikában 
hihetetlenül felszaporodtak az observa- 
tóriumok és a természetvizsgáló intéze
tek, Romániában műveltté lett a dob- 
rudsai partvidék, a breto nők elcserélték 
nyelvöket a franciával, az angolszász 
kiváltságos társaságok szemeink előtt 
értek el oly czélokat, melyek csak a 
leghevesebb tory álmokban születtek. 
Röviden azt kell mondanunk, hogy az 
államnak a kultúrában is vezetnie kell 
és ily értelemben is van különbség a 
hovák politikai csoportja és egy nyugat
európai állam között ; az a természetes 
ez a kulturáltam. A mód, a hogyan e 
kérdést kezelik, a kultúrpolitika. A bir
tok-, ipar-, kereskedelm-, vám- és pénz
ügyi politika elsőrendű állami feladatok. 
Kétségtelen, hogy a tásadalom maga is 
képes a produktiv munkára, de a társa
dalmi érdekcsoportok helyi szervezkedése 
fölött szükséges az ellenőrzésnek maga
sabb és egyetemesebb, a munkának is
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egyetemes irányt adó’ szervezete, a ha
ladás élőnyére beavatkozó állam. Az 
agrárszervezetek talaja a község, az ipari 
szervezeteké a város ; község- és város
lakók között a múltban szenvedélyes 
harc tört ki és dúlna ma is, ha a cso
portok érdekszálai nem egyesülnének 
egy közös érdekkörben, melynek állam 
a neve. Ugyanez áll az értelmi fejlő
désre is. Az amerikai parlament évtize
dek óta készül egy nemzeti egyetem 
felállítására, hogy mintát adjon a helyi 
szervezeteknek, Európa egyetemei viszont 
közel mind fejedelmi alapítások. Külö
nösen a nevelésre és oktatásra, a tör
ténelempolitikai fejlődésnek nagy súlya 
esik és valamennyi egyház és vala
mennyi állam ettől vár eredményt abban 
a munkában, melyet a nagy közönség 
illet politika névvel.

Az állam sajátképeni politikai vi
szonylatai anyagi és értelmi szempontból 
fejlett, ethikai tökéletes összefoglalások
ban gyökereznek, melyeket együtt alkot
mánynak nevezünk, az alkotmánytörténet 
pedig ma sem veszített a fontosságból, 
melyre jóval előbb jutott, mint a tudó-

Az állam saját
képeni politikai 
kaposolata.

Az alkotmány 
és alkotmány
történet.
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mányszakok múltjának vizsgálata. Az 
előtt, ki egy korszak megismerését tűzi 
maga elé, elsőrendű fontossággal bír, 
vájjon az egész nép részt vett-e az 
államügyek irányításában a régebbi, sze
mélyesen összehívott népgyülések és a 
modern parlamenti intézmények révén, 
mennyi jogot és befolyást gyakorolt itt 
az udvar, az uralkodó, a hadsereg. Az 
a ki a többi államokkal való összeha
sonlítás barátja, különös súlyt helyez az 
államkapcsolatok és a diplomatikus ügyek 
vizsgálatára és eze,n a téren még egy
szer igénybe vesszük a következtetést, 
melylyel a társadalom fejlődéséről irt 
fejezetünket befejeztük. Mert az államok 
viszonyában is alapul vehetjük a diffe- 
rentiát és egyenlőséget. A differentiából 
eted a háború és ennek végső kiterjesz
téseként a világháború, az egyenlőség 
elvéből ered az államok personális és 
reális szövetkezése, végeredménykép a 
politikai világszövetség és a politikai 
viiágbéke.
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Az egyetemes történelemről alkotott 
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leget fognak ölteni. Rómában más em
berekkel találkozunk az első királyság 
eltörlése és az utolsó visszaállításakor ; 
Tarquinius Superbus és Viktor Emánuel 
ugyanazon város területén még akkor 
is különböző eszmekörben éltek, ha az 
utóbbi a régi Róma dicsőségére élénken 
emlékezett. Viszont ugyanazon fajnak 
egymástól távoleső államaiban is az el
térés nem kis . fokára bukkanunk. A 
hollandok egy időben alkottak köztársa
ságot a Vaal és az Oranje körül, király
ságot a Rajna mellett ; az angolszászok 
ugyanezt alkotnak az amerikai Unióban 
és a brit szigeteken, a spanyolok Chilé
ben és a portugálok Brazilban és együtt 
az ibériai félszigeten. Különböző ez ala
kulás még akkor is, ha a rajnamenti 
hollandok gondolatban együtt vívták is 
a délafrikai háborút, ha az angolszász, 
portugál és spanyol irodalmak mindkét 
világrészben közös célokat ápolnak is.

A történelmi fejlődés mozzanatai 
tehát időben és térben maguktól cso
portokra oszlanak. Minden iskola más
ként magyarázza e csoportok fogalmát. 
A középkori történetiró még nem birt
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oly áttekintéssel a múlt fölött, hogy kor
szakokra osztással segíthetett volna nö
vekvő munkája elrendezésében, az egye
temes munkákban gazdag XVIII. század 
ellenkezőleg három elhatárolt időszakot 
vett alapul. Az Aeneisben jósolt Romulus 
haláláig vezette az.ó-kör történetét, Ame
rika felfedezéséig a középkorét, innen 
az újkorét. A XIX. század első reform
jának mondhatnám, hogy a legújabb kor 
fogalmát is felfedezte, de nagyobb súlyt 
akarok fektetni a második reformra, mely 
több gondolkodást és elismerést igényel. 
A természettudományok gondos műve
lése oda vezetett, hogy a természet 
egyenletesen előrehaladó folyamatnak tűnt 
fel, melyet elaprózni nem lehet. Darwin 
a fejlődésnek olyan menetét vélte meg
alkothatni, melyben az ázaléktól az em
berig szakadás nincsen. Bár e conceptio 
később virtuálisnak mutatkozott, a tör
ténettudományban is úgy vélte Freeman, 
hogy Hellas és Anglia történetét csak 
ugyanazon professor adhatja elő, mert 
szorosan összetartoznak. Az emberi fej
lődés — mint a természeti — valóban 
követeli a folytonosság elismerését, de
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csak alapelvként, nagy vonásokban, helyet 
hagyván a változások és uj alakulások 
egymástól eltérő fejlődésének is. Nem 
szabad elszigetelnünk a korszakokat, mint 
azok vélték, kik a hármas felosztást 
először alkalmazták, ez volt a XIX. szá
zad erős visszahatása Cellarius követői 
ellen ; az egész érdekében kellően ki 
kell emelnünk a tér és időbeli csoportok 
szerepét, viszont az lesz az előbbi fel
fogás módosítása azzal a különbséggel, 
hogy Cellariusék dátumokhoz, mi pedig 
oly irányelvekhez kötjük a korhatárokat, 
melyeket a történelmi fejlődés közeli 
vizsgálatából nyerünk.

Az a kultúra, melynek alkotásait 
magunk körül látjuk, különbözik az assyr 
és egyptomi, a hellén és római kultú
ráktól. Ha ismereteink nem helyhez kö
töttek, észre fogjuk venni, hogy ma is 
vannak kultúrák, melyek a mieinktől 
lényegesen eltérnek, hogy a létezett és 
létező kultúrák között harc dúl, mely
ben a magasabb az alacsonyabb felé 
kerül, azt eltörli, vagy magába olvasztja. 
Az említett civilisatiók valóban nincse
nek többé, az pedig, melyet magunké-
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nak mondottunk, egykor maga mögött 
fogja látni a létező kultúrákat is. Nap
jainkban már ásni kell a városok után, 
melyek az Andok fensikjain, Egyptom- 
ban, Assyriában és Turkesztánban vi
rágzottak, sőt napjainkban tudtuk csak 
meg, hogy Rhodesiában sem fölösleges 
az ásatás, mert elföldelt kultúrára talál
tak uj birtokosai. A maláj és néger ci- 
vilisatiók ma is folytatják még a létért 
való küzdelmet, néha szivósabban, mint 
a hollandok előnyomulásakor Délafriká- 
ban és a Sunda-szigeteken, de előre
láthatólag oly veszteséggel, mely a mi 
kultúránkat nagyban előbbre viszi. Meg
szoktuk a következetesen aratott győze
lem után, hogy ez a mi kultúránk a 
legnagyobb és a legmagasabb. Sötétnek 
nevezzük Afrikát, mert nálunk van a 
fény, melylyel felvilágosítunk, csak ne
künk vannak felfedezőink és kinevet
nénk a tibeti tudóst, ki bennünket fe
dezne fel ; a vasút, mely a müveit vilá
got átfutja, a gép, mely India gyáraiban 
jár, az iskola, melyben a szudáni gyer
meket tanítják, tőlünk ered. Hiába ke
resnénk a kultúrának egységes nevet.

10*
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Árja (kelta, román, germán, szláv), turáni 
és semita elemek alkotják oly arányban, 
hogy az elsőké benne a legnagyobb, az 
utolsóké a legkisebb. Freeman csakugyan 
árja, Kidd európai műveltségnek ne
vezte, de Freeman hazáján túl nagyban 
érvényesül a nem árja-jelleg, Európa 
pedig hovatovább vészit a kultúrának 
centrális vezetéséből. Talán helyes lesz 
nekünk is megtartanunk a „nyugati mű
velődés“ nevet, mert az egyetemes tör
ténelemben leginkább ismert kontinens
nek nyugati részén alakult és innen 
kezdett harcot valamennyi kortársával, 
melyek utóbb mind vezetése alá ke
rültek.

A nyugati művelődés tehát az első 
csoport, melyet megismertünk. A törté
nelem azonban több oly csoportot ismer, 
melyek az ellene vívott küzdelemben 
megszűntek, mint az assyr, egyptomi, 
hellén és római, vagy elhomályosultak, 
mint a néger, mongol és chinai civili
satiók; az ethnographia olyanokat is 
ismer, melyek — mint a malaj és auszt
ráliai csoport — csak napjainkban ke
rültek a küzdelem sodrába. E külön
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csoportok múltja tehát nem esik össze 
a nyugati művelődés fejlődésével. További 
megfigyelések után feltehetjük, hogy azérl 
a néger, maláj és ausztráliai fajok épen 
úgy fejlődtek, mint a nyugatiak, hogy 
ezek is egy régibb világból valók, de 
azóta alig vagy igen keveset változtak 
és e változásról is lemondanak a nyu
gati műveltség javára. Talán nem téve
dünk, ha e hanyatló kultúrákat az antik, 
az emelkedőt a modern név alatt fog
laljuk össze. Én csak antik és modern 
kultúrát fogok megkülönböztetni. Antik 
az, melynek ágai valamikor uralmon 
voltak, de azóta elvesztették a vezetést 
az ismert világ fölött, modern az, a 
mely ezt megszerezte és tovább épiti.

Az olvasó be fogja látni, hogy e 
felosztásban nem leszünk erőszakosak, 
sőt keresni fogjuk az alakulások kivá
lóan történelmi hátterét. Úgy véljük, 
korunk hanyatló kultúrái sem az utób
bihoz, hanem az előbbihez tartoznak, 
hogy tehát ma is két kultúra vah, antik 
és modern.

Talán a classica philologusoknak 
volna legtöbb okuk e felosztás elveté-
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sére, de konstatálnunk kell, hogy az 
ókor körét jogtalanul követelik a hellén 
és római világ számára. Az Ókori Lexikon 
valóban csak két népet ismer, az ókor 
sokkal többet. A praehistorikus eredmé
nyeket is itt kell összefoglalnunk, a tu
ráni (szumir, chinai, shytha), semita 
(assyr, feniciai, zsidó, arab és aethiop) 
és az árja (hindu, iráni, thrák-illyr, kelta 
és graeko-ital) civilisatiók tárgyalása mel
lett a be nem sorozható népszigetek is 
külön figyelmet érdemelnek, a turánok- 
nál az aino, dravida, tibeti, baszk, etruszk, 
hyksos és indián, a sémitáknál az egyp- 
tomi és néger és külön az australiai 
ősfajok. így kibővülve az antik művelő
dés valóban le fogja kötni figyelmünket, 
mert a mai emberiség egyenes őseit 
fogja kutatni. Ugyanaz a küzdő és fej
lődő társadalom fog előttünk állani, mely
ben ma élünk, de más eszmékkel és a 
küzdelemnek más fegyvereivel, melyeket 
ez eszmék szolgálatában akkor igénybe 
vettek.

Modern alatt értjük azt, a mi van, 
mindent a maga korában. Az a művelt
ség pedig, melynek szemtanúi és har-
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cosai vagyunk, lényegében és általános 
jellegében talán olyan régi, mint min
den műveltség, mert gyökerei az embe
riség gyermekkoráig visszanyúlnak, de 
ennek a felfogásnak exclusiv vitatása 
csak a sociologust fogja kielégíteni, a 
történetírót alig. Történelmileg az antik 
civilisatio is elérte aggkorát és összeom
lott. Romjain, de nem uj égitesten, ha
nem közvetlenül e romok fölött alakult 
a másik civilisatio, a modern, az, a mi 
van. Rómában es Athénben vannak 
még antik épületek ; Hadrianus mauso- 
leumát ma is használják, de az olasz 
társadalmat semmi sem fűzi többé Had- 
rianushoz ; a francia tudományosság is 
sokat tett Africa provincia, a berlini Vor
derasiatische Gesellschaft az antik kelet 
felkutatására, de más célok kötik a fran- 
ciaságot Alger birtokához és más célt 
szolgál a bagdadi vasút. A modern 
kultúrát uj eszmék és uj fajok alkot
ták meg ; az uj eszme a kereszténység, 
az uj fajok az árják és turániak uí 
hajtásai.

Ez a modern műveltség az egysé
gesebb és fejlődésében érdekesebb folya-

A Christiana 
Respublica 
fogalma.
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mat, mert folytonossága szembetűnő és 
fontossága. fokozatosan nő, a mint vele 
napjaink felé közeledünk, Kialakulásá
ban. ugyan távlati jellege inkább meg
őrizte a berendezkedés egyházi termé
szetét, azért fejlődésének első korszaká
ban a Christiana Respublica ismerteté
sével teljes munkát végeztünk ; az uni
versális egyházi kapcsok lazulása — a 
mi általános történelmi és nem kizárólag 
vallásbeli jelenség — felfedte a respub
licában levő kisebb közösségek — álla
mok — természetét is, mert most a 
politikai eldifferentiálódás következett, 
végre az állami omnipotentia bomlása 
szembetűnővé és uralkodóvá tette az 
alatta rejlő társadalmat. Mi e műveltség 
múltját három korszakra fogjuk osztani ; 
az első az egyházi korszak, az u. n. 
középkor a renaissance-ig, a második 
az állami korszak, az u. n. Waterlooig, 
a harmadik a társadalmi korszak, az u. 
n. legújabb kor, melynek csak alakulása 
ismeretes előttünk, vége nem.

A Christiana Respublica önmagá
ban olyan egészet ad, mint a nyugati 
művelődés, sőt jelleget ad az egész jö-
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vőnek is. Azért a Christiana Respublica 
bevezetéseként tekintettel leszünk azon 
alakulásokra, melyeket continentális be
rendezkedés neve alatt fogunk összefog
lalni. Két tényező, a kereszténység és a 
germánság összeolvadásából folyik a köl
csönhatásnak kulturanemző munkája, 
melyben az eszme részéről a térítés, a 
faj részéről a keresztény államalkotás 
viszi a vezető szerepet. Az antik kör
nyezet viszont az ellentét jellegét ölti 
fel, az ellentét pedig magával hozza a 
harcot, melyben a Christiana Respub
lica mindig a positivumot, az actiót 
képviseli, az actiónak pedig az inkább 
eszmének hódoló román fajok adnak 
tartalmat, mig a germánok a helyi tö
rekvések és alakulások zászlóvivői. Innen 
van az, hogy a keresztes hadjáratok, a 
lovagság, a szerzetesség, az universalis 
törekvések jellege román, a polgárság 
és a világi elemek általában pedig a 
germán fajokkal együtt jutnak a fejlő
dés magas fokára. Kétszer jut erőre és 
kétszer hanyatlik e két irányzat a közép
kor folyamán.

A keresztény monarchiák közül a
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románok és ezek közül is kiválóan azok, 
melyeket a franciákká lett normán tele
pesek alkottak [Normandia, Anglia, Si
cilia] adják as első korszak typusát a 
XI. század végétől a XIII. század ele
jéig ; majd a kimerült románokat a ger
mánok váltják fel a civilisatio vezetésé
ben, a kik nem keresztes hadjáratokat 
vezetnek többé, hanem létre hozzák a 
Magna Chartát, a Hansát, a czéheket 
és a városszövetségeket ; lemondanak 
az universalis tervekről, mialatt a Chris
tiana Respublicát a mongolok fenyege
tik, de kiválnak az anyagi művelődés 
fejlesztésében. A XIII. szászad után a 
XIV. ismét a román népeknek nyit utat 
különösen azon országoknak, melyek az 
angevin ágak birtokában vannak, több 
érzékkel az anyagiak iránt is, mint a 
tekintély első korszakában. Végre a ger
mánság utolsó fellendülése Wycliffben 
összetöri az egyházi hatalom érvénye
sülését, az egyházi feudalismust a Jacqe- 
erie, Wat Tyler és a flandriai polgárok 
felkeléseiben, mialatt az iszlám mélyen 
a hanyatló közösség testébe hatol.

A renaissancenak körülbelül az a
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szerepe az állami korszak kezdetén, 
mint a continentális berendezésé a val
lásos eszmék uralma előtt, magába rejti 
a jövő rend csiráit. Olaszország szer
vezkedése kihat az egész nyugati civi- 
lisatióra, sőt az absolut alapon szerve
zett államok versenyeznek abban, hogy 
határaikat ismeretlen- földrészeken is 
messze kitolják. A XV. század Italiája 
nyitja meg e korszakot, mig a konti
nensnek Alpokon túli része csak másod
lagos, sokszor a buzgó tanítvány, sok
szor az ellentét szerepét viszi. A XVI. 
században a vezetés súlypontja Spa
nyolországra esik, a legtávolibb államra, 
mely Róma szerepére vágyott, de a mad
ridi imperium éles extremitésa Witten
berg és a germánság szabadság küz
delméhez vezetett. A harc elgyöngitette 
mindkettőt, mikor a westphaleni béke 
már java virágzásban látta az utolsó 
román államot, mely a vezetést átveszi. 
Franciaország a XVII században nem 
először jutott arra a helyre, melyen az 
egész világ tekintete rajta függött, de 
universalis igényeivel most is maga ellen 
zuditottt mindent, a mi nem volt francia.

II. Az állami kor
szak természete. 
A renaissance 
irányeszméi.
1. Itáliában,
2. Italián kívül.

3. A vallásos 
absolutismus 
irányeszméi.

A reformatió 
irányeszméi.
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eszméi.
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A XVIII. század már nem a versaillesi 
hegemóniának, hanem az állami abso
lutismus azon alakjának hódol, melyet 
a germánok képviseltek, mig a francia 
forradalom az állami fejlődés egész rend
szerét elsöpörte.

Angliának is volt egy forradalma, 
mely a király halálával és egy másik 
elűzésével végződött, de száz évvel az 
États Généraux ünnepélyes megnyitása 
előtt már béke és rend volt a Themse 
mellett. Ez a száz év uj kulturvilágot 
teremtett Anglia földjén. Eltörölte az 
állami absolutismust és behozta az al
kotmányos korlátozás rendszerét, felsza- 
baditá az egyént, a társadalmat és a 
munkát és gyakorlatba hozta a politikai 
váltógazdaságot, melyen a modern par- 
lamentárismus alapul ; ez a kor szülte 
a társadalom olyatén értelmezését is, 
melylyel sociologusaink annyira nagyra 
vannak. Waterloo után mint conserva- 
tismus lépett Európa földjére, mintát 
adván azon kormányzatoknak is, melyek 
az angol conservatismusról alig alkot
tak helyes fogalmat ; miután a tekintély 
conservativ iránya öt continensen küz-
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dött az angolság érdekeiért, helyet adott 
a belső társadalmi rendet fejlesztő libe- 
ralismusnak. A társadalmi elvek uj for
málódása szülte e két irányzat örökö 
seit is, az imperialísmust és a socialis- 
must, melyek részben már a jövőbe 
tartoznak.

2. A liberalis- 
mus irány
eszméi.
3. Az imperia- 
lismus.
4. A socialis- 
mus.





I.

Az antik civilisatio eredményei.





Az antik civilisatio fogalmáról, annak helytelen 
értelmezése. — E civilisatio korszakai. — I. A 
történelem előtti kor fogalmáról. — II. Az ősfaj 
kérdése a kultúrában. — Az árja iskolák. — A 

semita iskolák. — A turáni iskola.

Az antik civilisatio körét a renais
sance humanistikus irányai közel hozták 
az emberiséghez. A kutató egyén előre
láthatólag többet felfedett abból, a mi 
az európai műveltséghez területileg is 
közelebb esett, a hellén és római mű
veltség azonban hova-tovább egészen 
kitöltötte az ókor körét. — Ma is 
vannak, sőt készülnek kézikönyvek, a 
melyek az ókor tudományos ismerte
tésére szánvák, de Persiát csak Persis, 
Egyptomot csak Aegyptus néven isme
rik és Chináról semmit sem tudnak, 
pedig e művek szerzői közül egy sem 
mondaná, hogy a Védákat Krisztus után 
Írták, a chinai falakat Krisztus után 
építették volna. Az antik civilisatio kö
rét méltányosabban és több szaktudással

11
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kell megjelölnünk. Szeretnénk, ha a tu
domány elhagyná azon elveit, melyek
hez a tapasztalatok inductiv rendszere 
nélkül jutott, ha a magyar tudományos
ság is nagyobb érdeklődéssel látná azon 
synthetiküs törekvéseket, melyek a kül
földet első sorban foglalkoztatják.

Azért e tanulmány nem Remus 
elastikus ügyességéből és Herakles vál
lalkozó kedvéből vezeti le az antik pol
gárosodás vívmányait, hanem irányt akar 
adni — ha vázlatosan is — a történet
tudomány további munkakörének. Senki 
sem kételkedik közülünk, hogy ma a 
nemzetek, az egész emberiség közös 
sorsa köti le figyelmünket, ime az együt • 
tes emberiség fejlődéséből az a korszak, 
mely korunkat jóval megelőzte és kiha
tásaiban attól ma is különbözik.

Sir John Lubbock tanú lehet rá, 
hogy a történelemelőtti kor a rohamo
san fejlődő emberiség előtt is különös 
érdekkel bírhat. Ha nem akarjuk, hogy 
a spekulativ sociologia útvesztői felől 
kisértsük meg a történelmi fejlődés fel
fejtését — a véletlenre épített tudomá
nyunk valóban nevetséges volna min-
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denki előtt, — úgy méltányolnunk kell 
azon fix ismereteket, melyeket a prae- 
historiának eddig köszönünk. Ki mon
daná egy bronzleletre, hogy Attila házá
ból való — ez a természettudomány 
ellenvetése, — ki kételkednék azonban, 
hogy bronzleleteink jóval régebbek azon 
copiáknál, melyek Thorwaldsen művei
ről közkézen forognak, ez ellenvetés 
viszont már alig vitatható. Fokozatosan 
visszatérve a természettudomány is tár
sul szegődik. A geológia tanítja, hogy 
valamikor a glecserek jóval tovább jöt
tek dél felé, mint napjainkban, hogy a 
kő és fém természetileg is az emberiség 
első eszközei lehettek, hogy az ausztráliai 
faj élete nem hasonlít ogyik fajéhoz 
sem, mely ma flottáival Ausztrália kö
rül uralkodik. Az antik civilisatio tehát 
az emberiség ősi kultúrájával kezdődik 
és az emberiség azon részének ismere
tével, melvnek differentiáit — terület, 
faj, vallás, állam — külön megállapítani 
nem tudjuk.

Három iskola verseng azon, hogy 
melyik terület, faj, vallás és állam nyitja 
meg a civilisatiót. Konstatáljuk, hogy 
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az árja iskolák jól szervezett sorokban 
és nem kis sikerrel küzdenek. Freeman 
elvitatta ugyan Bunsentől, hogy Ábra
hám a modern történelem öregapja, de 
csak azért, hogy az első olympiastól 
egységesnek lássa a politikai fejlődést 
azon miniszterekig, kiket Victoria király
nő kinevezett ; a semita iskolák szer
vezkedése viszont Hollandia első orien- 
tálistáitól napjainkig erősbödve a tudo
mányt határozott és inkább meglepő 
eredményekkel gazdagítja, mint valaha. 
Ez árja és semita iskolák azonban rög
tön készek a közös actióra, ha a har
madik ellen kell küzdeni. Az elfogulat
lan szemlélő úgy véli, két súlyos okban 
kimerítő magyarázatra talál, A semita 
iskolák — élükön Halévyvel — attól 
félnek, hogy nem Assyriából nyertük a 
civilisatio csiráit, hanem a turáni szu- 
miroktól ; az árja iskolák viszont a kul
túra eleje helyett a kultúra végét féltik 
a sárga veszedelemtől.

A cáfoló plakátok ellenére is a tu
ráni faj elsőnek bontakozik ki az antik 
világ hagyományos ködéből és ezernyi 
évek után sokszor megujhódva ma is
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fiatal erővel küzd az emberiség nagyobb 
és nemesebb jövőért. A szumir, assyr 
és hindu civilisatio elsősége képezi a 
vita tárgyát. Mindhárom a kultúrának 
széles folyama fölött rendelkezik. Az 
assyr után előadhatjuk a zsidó, feniciai, 
egyptomi és arab, talán a néger kultúra 
fejlődését; a hindu után a perzsa, ör
mény, kelta, hellén és római történetet; 
a szumirhoz csak töredék népek — 
hunn, scitha, chinai, japán, baszk, etruszk, 
tibeti, indián — jutnak, de harminc 
század homokja alól kell kikutatnunk 
és felépítenünk a turáni multat, hiába 
várván kandallónk előtt, mig annak képe 
emlékünkben kellően kidomborodik, mint 
Taine hitte a történelmi egyénekről. Úgy 
véljük, hogy az árja és semita történetírást 
az árja és semita öntudat nem kis mér
tékben támogatja, azért az egyetemes 
történelem és az egész emberi művelő
dés érdekében kívánatosnak tartjuk az 
egységes, ha csak tudományos értelem
ben vett turáni öntudatot is.





II.

A modern művelődés természete.





i, A nyugati művelődés általános 
irányai.

A nyugati művelődés jellege. — Különbözik 
az antik civilisatiótól. — A történetírás. — A 
természettudományok. — A terület. — A fajok.
— A román fajok szerepe a történelemben. — 
A germán fajok szerepe a történelemben. — 
Az angolszász fajok szerepe a történelemben.
— A szláv fajok szerepe a történelemben. — 
A turáni fajok szerepe a történelemben. — A 
nyelvek szerepe a történelemben. — A vallások 
szerepe a történelemben. — A modern társa
dalom képe és irányeszméi. — A politikai mű

velődés képe és irányeszméi.

A modern történelem fejlődésében 
egységes jelleget mutat. Bár maga is 
korszakokra osztható, irányeszméi ma 
is alig vesztenek az erőből, melyre ki
alakulásukban szert tettek. Általános ter
mészetében vizsgálván e korszakot, úgy 
találjuk, hogy az összefüggés mellett 
egészében uj az a civilisatio lényegéről 
alkotott felfogástól azon harczokig, me
lyeket politikai közösségek vívtak. Egy 
gigasi születés eredménye, ha Kidd sza
vaival 'akarnék élni, mert az athéni

A nyugati mű
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államrendszertől lényegesen különbözött 
az, melyet XI. Lajos alkotott, az athéni 
pénztől az, melyet a Mediciek alatt 
Firenzében, III. György és VII. Edvárd 
alatt Angliában vertek.

Változott a felfogás a történelem
ről ; Herodotos és Thukydides okfejtését 
talán nem érte el az, melyet még Jor
danesnél olvasunk de jóval túlhaladták 
Ranke és Buckle művei, sőt a geneti
kus okfejtés egészen uj és korunk jel
lemző vonása lett. Változtak a termé
szettudományok ; nem mintha más lenne 
a megfigyelés és kísérletezés tárgya, de 
mert arról mások alkottak véleményt. 
Más lett a terület is ; nem mintha más 
föld és más kőzetek alkotnák ma az 
európai talajt, de mert uj kontinensek 
kultúránk hasonló tűzhelyeivé lettek. Tu
dományos műszereink tökéletessége túl
haladja az antik eszközökét, azokét is, 
melyekkel Pythagoras jóval Krisztus előtt 
és a chinaiak jóval Krisztus után dol
goztak. Változtak a fajok is, annyira, 
hogy Chamberlain H. S. germánnak 
nevezi az egész civilisatiót, Már kezdet
ben ennyi érv szól a mellett, hogy a



A nyugati művelődés 171

modern civilisatio külön tanulmányozást 
igényel.

A történetíró alig vett eddig alkal
mat, hogy e szempontokat beható vizs
gálat alá vegye, de alig tévedünk, ha 
kötelezőnek tartjuk azt mindenkire, ki 
művét nem csak magának akarja meg
tartani. Elolvasván Mommsen könyvét 
a rómaiakról, feltűnik, mily kevés abban 
azon fajok ismertetése, melyeket Róma 
magába olvasztott és sokban- mintául 
vett, nem szólván azon korszakokról, 
melyeket a hellén irodalmi hatás a te
kintély karjaiba hajtott és a természet
tudományi felvilágosodás azokból kifej
tett ; felütvén sok művet, melyek az 
utolsó száz évben a megelőző száza
dokról írattak, még jobban látjuk, hogy 
a korunkat vezető fajok ismerete is ho
mályban marad. Pótolni akarjuk e hiányt 
nem olyan behatóan, mint az szükséges 
volna, de a hely szűkéhez képest leg
alább akként, hogy felsoroljuk a szem
pontokat, melyek nélkül a modern tör
ténelem alig valami, talán csak kiírás, 
hozzátevés, karcolat.

Mindenek előtt megjegyezzük, hogy
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a modern műveltség nem teljesen ger
mán jellegű. Chamberlain talán alig fog 
e kijelentés után művén javítást tenni, 
de mindig klasszikus tanú lesz az előtt, 
ki valamikor a germán önteltségről ta
nulmányt irand. Végeredményben három 
faj, a germán, szláv és turáni szülte és 
alkotja e műveltséget akként, hogy a 
germánság önmagával is ellentétbe jött, 
mert déli ágai a latin kultúrához simul
tak, nyelvöket és múltjukat megtagad
ták. Valójában tehát négy faj ez ; kettő 
közülök évszázadok óta harczban áll, a 
másik kettő évszázadok óta keveset nyert 
e harcból és még kevesebbet abból, 
hogy azoktól különbözik ; a szlávok 
ugyan az árják közé számítják magokat, 
a turánoknál ez is elesik ; mégis a ger
mánok voltak azok, kik a szlávokat 
nyugatról keletre szorították és ismét a 
germánok, kiket a turánok a kelet vi
haraitól megóvtak. A románok és ger
mánok harca bizonnyal végzetes lesz a 
modern műveltségre, ha a szlávokat és 
turánokat a küzdelem elsepri.

A történetírónak — ha nem akar 
elévülni, — meg kell őriznie pártatlan-
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ságáf, és látván, hogy e küzdő fajok az 
ő korában is küzdenek, lélekemelő és 
megkapó színjáték tanújaként a kor
társak és az utódok szemében is növe
kedni fog. Hanotauxt nem vádolhat
juk elfogultsággal, de a harmadik köz
társaságról talán kevésbbé részrehajlóan 
irt az angol Bodley; sokat fogunk még 
kivülök találni, kiket szembeállíthatunk, 
de e sorozat helyett inkább a megoldást 
keressük. Ha az antik műveltség utolsó 
várának, a római civilisatiónak romjain 
át lépünk a modern világba, elsőnek is 
a román fajokkal találkozunk. Románok 
indították meg és fejezték be a keresz
tes háborúkat; naggyá tették a pápasá
got oly szerzetesek, mint VII. Gergely 
és clairvauxi Bernát és elejtették oly el
mék, mint a párisi egyetem kanczellára, 
Gerson ; ők adtak jelleget a modern ér
telemben vett absolut rendszernek, de 
Macchiavelli és katholikus Ferdinánd, 
XI. és XIV. Lajos után ismét ők voltak 
azok, kik azt a francia forradalomban 
ledöntötték; Marco Polo után Columbus 
és Balboa jutottak legmesszebb nyugat, 
Vasco de Gama kelet felé; románok

A román fajok 
szerepe a tör
ténelemben.
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akarták e területeket Augustus nyomán 
egy kézben egyesíteni, mint II. Ferdinánd, 
de ők adták a gyarmatosítást kárhoztató 
socialismus alapelveit is. Az amerikai 
latinok közös érzéssel törekednek kelet 
kelet, a balkáni románok nyugat • felé, 
valóban ma is szenvedélyes hullámzás
ban és hova-tovább növekvő öntudatban 
élnek a latin fajok.

A germánok a népvándorlástól nap
jainkig sok törzset vesztettek és alig 
nyertek valamit; a burgundok, gótok, 
longobardok, vandalok, alemannok és 
gépidák utódait alig találjuk meg, az 
újak is vidékek szerint nagyon eltérők. 
A continens germánjait a németség uralja, 
mely a tágabb continens dinastiáit is 
monopolisálni tudta ; vérrel és vassal, 
ha nem tiltakoznának e pomerániai jel
szó ellen, megszületett a német egység, 
ée a germánok két nagy csoportja hal
lani sem akar e hegemóniáról; a skan
dináv fajok ma is külön világot élnek, 
nem csak mythologiájuk eltérő jellege, 
nyelvük és szokásaik, de egész életük 
révén, az alnémet csoportok is amazok
tól jelentékenyen különbözők. Germánok
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fogtak először kezet a kereszténységgel 
és a patriarchák közül ők tették egye
temessé a rómait; mikor ez szorosabb 
kapcsot keresett a régi Róma universalis 
törekvéseivel, a germán volt az, mely 
végleg elszakadt. Remigius a frankokat, 
Bonifácius a szászokat vonta Róma kö
rébe, Luther szabadságharca viszont 
minden izében a germánra vall ; igy 
emelkedett császárságra is a római ger
mán helyett a luteránus. A germánság 
kezdte meg és fejezte be a népvándor
lást ; évszázadok óta egyetlen iránya van 
költözésének, a dél. Alarich gótjai Ná
polynál, Athaulféi a catalán partokon 
pusztultak el, délen halt el Barbarossa, 
II. Frigyes és Konradin, Minden german 
dél felé fordul, mint Camberlain H. S., 
mert a germánt csak egy ellenség fe
nyeti, a román. Alapjában árja mind a 
kettő, de alapjában mikor harcolt együtt 
egy idegen ellen valamennyi germán? 
A germán elönti a continenst és keresz
tény lesz, ime a nyugati művelődés kez
dete, a latinná lett germán küzd a többi 
ellen, ime a fejlődés további foka. Napo
leon Berlinig nyomult, II. Ottó után még
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háromszor jutottak a németek Páris alá, 
ime néhány mozzanatban a románok és 
germánok harca. A két faj a Rajnánál 
ér össze, hol a folyam már ágakra sza
kad és dünéket alkot. Nyugaton elsi
mulnak a francia föld hegyei a tenger 
felé, keleten a hollandi pusztákba vész 
a látóhatár ; nyugaton még vannak lovag
várak, keleten csak mocsarak terülnek 
el ; nyugaton a szén- és vasbányák kin
csei lehuzódnak az országutak felé, me
lyeken nagy városok épültek, keleten 
csak a tenger ad táplálékot; nyugaton 
grófok, hercegek és püspökök voltak az 
urak, a kik liliomos címerrel harcoltak, 
franciául beszéltek és latinul énekeltek, 
keleten a szabad germán vonult meg 
üldözői elől és a mocsárba hagyta fúlni 
őket. Észak és dél szenvedélye ez, a 
mint erejét vesztve egymáshoz közeledik.

Az angolszász is a germánok közül 
való, az angol is, a szász is, ha helye
sen akarnék válaszolni, de az angolszász 
fogalomból hiányzik az, a mi nem ger
mán, a norman-francia elem. Igéi ger
mánok, képzett főnevei latinok, sok jogi 
formulája és királyi háza román, a fajok



A nyugati művelődés 177

harcában soha sem tudott megállapodni, 
egyszer a germán, máskor a román 
mellé állott. Marlborough kitartóan küz
dött a francziák ellen és Bolingbroke 
visszahívta; az anglikán egyház is germán 
volt a Rómától elszakadásban és román 
maradt a tekintély elve körül; egyfor
mán gyűlölte az angolszász Napóleont 
és a Szent Szövetséget, és régen leszá
molván otthon a veszedelmes ellentéttel, 
nyugodtan várta az időt, melyben romá
nok és germánok összecsapnak ; a fran
cia forradalom alatt három kontinens 
hullott Anglia ölébe. Sokan tisztán ger
mánnak tartják az angolszászt, én habo
zom e . tételnél, mert a keverés ereje 
nyilvánvaló.

A pogány szlávok oly kevésre be
csülték isteneiket, hogy az istentisztelet 
után megették. Elfogódva nézték azért a 
latinok és germánok harcát, melyek a 
tekintély és szabadság jelszavaival nyo
multak egymás ellen. Ha a tekintély 
győzött, a szabadságot ették meg, ha a 
szabadság, a tekintélyt. A szláv jellem 
ellentétekből alakult; szemével lát, de 
rajta fátyolt visel ; egyszerre szüli az

12
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elnyomót és a nihilistát. Helyzetük ha
sonló az angolszászokéhoz, de hiányzik 
cselekvéseiknél a támasz, melyet az an
golszász múlt ad. Románok és germá
nok gyengülése messze utat nyitott az 
angolszásznak kelet, a szlávnak nyugat 
felé, a XIX. század óta az oroszok Pá- 
risba, az angolok keletre járnak ; min
denesetre nagyobb az előbbiek súlya 
arra, mint mikor Jermák az Uralon át 
Szibériába jutott.

A turánoknak csak két népe vett 
részt a nyugati műveltség formálásában, 
az egyik a magyar, a másik a finn, de 
ezer év súlyos viharai után is mindkettő 
él és a műveltség oszlopa maradt. Ezer 
év után a nyugati műveltség fénye a 
turáni faj más népeit is megvilágította, 
de csak csirájában él még az összetartó 
faji gondolat. A civilisatiót valamennyi 
felfogta és annak kiváló tagja lett ; há
rom évtized egyszerre tette modern 
állammá a haldokló Magyarországot és 
a haldokló Japánt. A történelmi fejlő
désben egygyel több a súlyos tényező.

A nyelvek harcában ugyanaz a kép 
áll előttünk; a nagyok hóditó, a kiseb-
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bek függetlenségi harczot vívnak. A nor- 
mand és breton már a francziához si
mult, a provencal még nem tudott el
szakadni tőle, a fldmand már egyenjo- 
guvá lett a vallonnal a belga parla
mentben és a térképeken egyaránt. A 
világnyelv kérdése még nincs megoldva, 
de a latin Cicerótól napjainkig megtar
totta előkelő helyét; az Írások is utat 
engedtek a latinnak és a szlávok nyu
gati ágai, a csehek, lengyelek és hor- 
vátok végleg elfogadták ; a turánok is 
nyugaton már feladták és a keleten 
szintén fel fogják adni ősi írásrendsze
rüket.

Ugyanígy halad előre a vallások 
terén a kereszténység, mely a modern 
műveltség jelentős tényezője, A pan- 
buddhismas és a panislamismus Buddha 
és Mohammed óta mindig megvoltak, 
de a nyugati műveltség hódításával min
dig erejüket vesztették. Viszont a ter
mészettudományok erősödéséből sem kö
vetkeztethetünk a kereszténység csődjére, 
sőt nagyban elősegítik majd a harmó
niát, melynek keresését századokon át 
uj nemzedékek örökölték.

12*
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Az igy alakult modern társadalom 
fejlődése már eddig is egyre nagyobb 
tért követel kézikönyveinkben. A rab
szolgaság kihalása és a halálbüntetés 
eltűnése hosszú küzdelem utójátékai ; 
az egyház a placetum regiumokkal el
vesztette politikai egyetemességét és a 
concordatumokkal a renaissance óta el
ismerte a politikai egyenjogúságot a 
világi hatalmakkal ; a rendiség válasz
falainak gyengülésével a demokratikus 
elvek jóval előbbre jutottak és elözön- 
lötték az események szinterét. A vidék 
és város primitiv alakjai a vetélkedés 
során Essex és London mai alakjához 
jutottak ; a hazaszeretet nem halt ki 
Regulusban az első pun háború alatt 
sőt a porosz népfelkelés Napóleonban 
egy világveszedelmet segített megfékezni; 
a harczos szellem szülte ugyan a Diex 
le volt és a francia forradalmi hadsereg 
jelszavait, de napjainkban már rövid az 
ut a harc és á teremtő béke között.

A gazdasági és értelmi, aesthetikai 
és ethikai művelődés eltérnek mind
attól, minek az antik civiliSatióban tanúi 
voltunk.
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A politikai művelődés nem kisebb 
változásokat mutat. A gallok országában 
apró államokból egységes francia biro
dalom alakult és e nép legközelebbi 
rokonai Belgiumban is egységes állam
csoporttá szervezkedtek ; Italia és His
pania föjdjén új latin közösségek épültek, 
a németség is apró közületekből szer
vezkedett nagygyá. A hollandok és skan
dinávok semmivel sem állanak az előzők 
mögött, az angolszászok valamennyit 
megelőzték. Hellas és Róma soha sem 
uraltak egész continenst, Amerikában 
viszont nincs közösség, melyet nem az 
uj fajok alkotnának. A szlávok és turá- 
nok nyugaton és keleten a tengerig 
ékelték magokat.

A politikai mű
velődés képe 
és irányeszméi.
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5. A continentális democratia. Az egy
házi világhatalom és a lovagság bukása. — A 

politikai széttöredezés.

■Újabb tankönyveink a népvándor
lással kezdik a középkor történetét, el
hagyván a keresztény időszámítás olya
tén alkalmazását, mely Kr. u. 476-ig a 
középkor egyik részét is tárgyalta. E 
szerint a római császárság története az 
ókorhoz került, a hun-gót vándorlásé a 
középkorhoz. Szerintem itt is válaszfalat 
kéll vonnunk az események között és a 
kereszténység fejlődését a római császár
ság történetéből teljesen ki kell szakíta
nunk. Alapítom e követelést arra a tényre, 
hogy a rómaiság teljesen az antik civi
lisatióhoz tartozik, a kereszténység pedig 
messze kiható fejlődés oka.

A modern történelem két kérdéssel 
kezdődik, de mindkettő a kereszténység 
körül forog. Mi a kereszténység ? A krisz
tusi tan természetes ellentéte a római
nak. Mikor Vinicius elmondta, hogy Ly
gia halat rajzolt a homokba, Petronius 
nem tudta, hogy ez a keresztények jel
vénye volt; azt mondotta, elmegy Pli
niushoz, mert- az ismeri a halfajokat. A
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kereszténység a zsidóságból merített, de 
.a zsidók maguk követelték eltörlését ; a 
rómaiság hozzá simult, mikor hatalmát 
érezte és Julianus apostata is elismerte 
a galilei diadalát. A krisztusi tan e sze
rint nem a múlt, hanem a jövő vallása 
volt, mely a zsidó — hellén — római 
keresztény közösségekben tovább élt 
ugyan, de másokra várt. Ki vette át a 
krisztusi tant? A germánság. Chamber
lain H. S. büszke lehet arra, hogy szent 
Remigius Chlodvigot megkeresztelte, 
Nagy Károly és Nagy Ottó Rómában 
vették fel a koronát, mezt a keresztény
ség és germánság kapcsa napjainkig és 
napjainkon túl is a művelődés alapja 
lesz. A kereszténység első századaiban 
Palaestina (Jeruzsálem és Caesarea), 
Alexandria, Antiochia, Konstantináply és 
Róma egyenlők voltak a keresztény ta
nok ápolásában, mert Jeruzsálem pusz
tulása után természetes keresztény köz
pont az egész római birodalomban nem 
létezett.

A germánság önként kínálkozott az 
eszme felvételére. Nem volt tisztában a 
hellén és római bölcselők irátaival, nem

A keresztény- 
germán kap
csolat.
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ismerte Zeus és Mars cultusát, az antik 
intézményeket, és tömegével az egész 
continens birtokába jutott. A térítés va
lójában itt lesz a civilisatio fegyvere. A 
megtérő pogányokat egy egyház kül
döttei szervezik és valamennyi megtért 
Róma felé néz, hol az egyház előbb 
titokban, azután nyíltan berendezkedett 
A germánok nem ismerték el Augustus 
és Nagy Konstantin rendelkezéseit, de 
a bullákat igen ; ennek hatása alatt a 
régi császári trón rómjaira oly hatalom 
került, melynek java része nem e vi
lágból való. A germánok után a szlá
vok és turániak, sőt az antik fajok 
töredékei is elfogadták a kereszténysé
get. az aethiopok, örmények és kelták 
(irek, skótok, belgák) és e munka 
nyomán létesülnek az első keresztény 
államok.

Valójában tehát a kereszténység 
mint szellemi és a germánság mint 
anyagi tényezők kapcsolatából ered a 
modern kultúra jellege. Junctimnak lát
szik, hogy az előbbi nem vette fel a 
rónaiaságtól maradt politikai allűröket 
és az utóbbi szabadulni kivánt azon
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szellem erkölcsi tanoktól, melyeket ma
gával hozott. E kapcsolat tehát lénye
gében a tisztán szellemi és anyagi té
nyezők kapcsolata és e kapcsolat ered
ménye az uj állam.

A keresztény monarchiák természe
tében több fokozatot és árnyalatot talá
lunk. Az első typus a tiszta dualistikus 
állam typusa. Chlodvig megkeresztelke
dik és maga alatt egyesíti a frankokat, 
Remigius Rheims érseke és Frankonia 
főpapja marad, Chlodvig tehát a világi, 
Remigius és mögötte a pápa az egyházi 
főhatalmat képviselik. Ellentét nincs a 
kettő között, sőt szövetség van és köl
csönös támogatás. Ugyanily alapon al
kotnak államot a többi germánok is, 
mire az egymástól elszigetelt államok 
sorozata támad szemeink előtt. Az alexan
driai, caesareai, antiochiai és konstanti
nápolyi hellén syr egyházak is egymás
sal és a bizánci főhatalommal laza ös
szefüggésben állanak, mig a germán 
országok mind Róma felé tekintenek. A 
király csak otthon rendelkezik, Róma 
felé megköti kezét a papság és különö
sen a Benedektől szervezett szerzetesség.

A keresztény
germán állam
rendszerek.

Az első typus.



A második 
typus.

A harmadik 
typus.
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Világos, hogy ez a helyzet ideiglenes a 
közvetlen phasis az események torló
dása előtt.

A szervezetek életében csak két 
utat ismerünk, a haladás és hanyatlás, 
a fejlődés és visszafejlődés útjait. A 
római egyház is óhajtotta a felsőséget 
valamennyi egyház, a frank állam vala
mennyi germán állam fölött ; igy vezet 
a római primatus és Nagy Károly az 
államok második typusához. A kor jel
lemző vonása az, hogy a nem római 
egyházak elszakadnak és a nem frank 
germánok meghódolnak. E nagy erő
feszítésben a pápaság és a frank biro
dalom egyaránt kifáradtak. Hiába lett a 
pápaság egyetemes, a frank királyból csá
szár, a kezdetleges alakulás ott a Marosiák 
bűneiben és a római populus ellenállá
sában, itt a frank marchiákból alakult 
független országokban elsekélyesedett.

A keresztény államok harmadik ty
pusát a megtért szászok alkották meg, 
kik a pápaságot ismét felemelik és uj 
erőt visznek a császárságba is. Az előb
bihez hasonló typus ez, de germán föl
dön és germán kiadásban.
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E két utolsó csoport később vezére 
lett az egymás ellen küzdő román és 
germán fajoknak. Nagy Károly három 
évtized alatt sokszor nyomult katonáival 
a szászok erdőibe, II. Ottó csak egyszer 
jutott át Lotharingián, de Parisba ha- 
latszott katonái éneke. Ma is vannak 
emberek, kik már akkor is életben vol
tak, mikor Napoleon Berlinből osztotta 
parancsait és élénken emlékeznek á 
napra, melyen Vilmost Versaillesban csá
szárrá proclamálták. E két ellentétes fajt 
a kereszténység tartotta össze és rajtok 
haladt az át tovább észak és kelet felé.

A keresztény államok negyedik ty
pusát a skandináv, az ötödiket a szláv, 
a hatodikat a turáni államok teszik.

E hat államcsoport együtt alkotja 
a Christiana Respublicát, mely egyhá
zilag eltávolodott a keleti egyházak, és 
politikailag a keleti államok rendszerei
től. Bizancz az antik, eltűnő és fokoza
tosan gyengülő, Róma a forrongásban 
levő, uj fajokra támaszkodott. Úgy lát
szik, hogy a kereszténység egysége csak 
úgy volt megvalósítható, ka az uj ele
mekkel szilárd szövetségre lép.

A negyedik, 
ötödik, és 
hatodik typus.
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A nyugati kö
zösség ellentéte.
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Már kezdetben emelkedtek hangok, 
melyek a krisztusi tanokban kételkedtek, 
de igazán csak akkor lett komoly e ké
telkedés, mikor az egész keleten egysé
ges alakulást vett. Nem kételkedünk, 
hogy nagyban növelte azt a nyugati 
egység létrejötte, hogy 732. Byzanczban 
a kételkedők leaderére és a szakadás 
erélyes harcosára talált. A Christiana 
Respublicából kiváltak most azok az ele
mek, melyek a római-germán szervez
kedést helytelenítették, vagy erőszakos
nak és veszedelmesnek találták és azon 
alapon újra szervezték magukat, hogy 
ők képviselik a folytonosságot a hitben 
és tanokban.

Valójában a kereszténység a sémi
ták között született ; a zsidóságot a hel
lének és rómaiak szét szórták és itt kez
dődik az emigratio, a diaspora. A keresz
ténység hívőkre talált az árja hellének 
és rómaiak között is, de a római egy
ház súlypontja hova-tovább a germánokra 
esett, mire a hellén-keresztény csoport 
Bizancz mellett nyilatkoztak. A sémiták 
legdélibb ága, az arabság érezte az űrt, 
mely a zsidó birodalom bomlása után
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fölötte támadt és a régi yemeni orszá
gok maguktól összedőltek. Az észak felé 
törekvésben az arabságnak egyházilag 
és politikailag is hatalmas szervezetet 
adott Mohamed. Két ellenség és két út 
állott az iszlám előtt. Az egyik Syrián 
át Byzancz, a másik Sicilián át Róma 
felé vezetett, bár az ellentét koránt sem 
volt olyan hatalmas szervezet, mint a 
római-germán Christiana Republica. Pa
laestina, Syria, Perzsia és Egyptom a 
hóditó kezébe estek ugyan, de Karthá
gón át Gibraltárig és Siciliáig nyúlva 
sem tudott Rómához férkőzni.

A szakadás és az ellentét, az eret
nekség és az iszlám voltak tehát a nyu
gati műveltség komoly ellenségei.

Még egy csoportot ismerünk a ke
resztény berendezkedés korában és ez 
a párhuzamos fejlődés csoportja. Azok 
a népek és országok, melyek közvetlenül 
érezték a szakadás (Byzancz) és az ellen
tét (az iszlám) súlyát, önkéntelenül és 
sokszor ismeretlenül is Róma barátaivá 
lettek. Az aethiop kereszténység és dél
arab országok az iszlámtól komolyan 
féltették függetleriségöket, az örmény és

A párhuzamos 
fejlődés ter
mészete.
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perzsa államok a keletrómai birodalomtól. 
India megszabadult e veszedelemtől, 
mert az iszlám és Byzancz is Róma 
felé tódultak, ezért amazok mögött egy 
buddhista imperiumot alkotott a Gan- 
gestől Japánig, mely a Christiana Res- 
publicához hasonlóan a negativ rend
szerek fölött magasan kiemelkedett.

*
Abban a félelmetes csendben, mely- 

lyel az első korszakot lezártuk, telt el a 
kereszténység első milleniuma. A Chris
tiana Respublica szilárd alapon nyugo
dott ; románok és germánok megerősöd
tek, a civilisatio már a szlávokat és 
turánokat is megvilágította. Az Alpok 
fölött és a Rajna körül zajgó hullámok 
elsimulása volt ez, mely az Eideren túl 
féktelen erejét elvesztette. A kalandos 
magyarok és normanok is új hazát talál
tak. Byzancz absolut császárság lett, az 
iszlám berendezkedett az ibériai félszige
ten. Ebben a percben lett az arabok 
tanítványából pápa, a természettudósból 
egy transcendentális közösség feje. Eb
ben a percben az emberi művelődés 
valamennyi ereje egyensúlyban állott
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Trondhjem és Axum, Cordoba és Bag
dad között és ebben a perczben min
denki azt hitte, hogy az ezres szám ve
szedelmet és bomlást hozand. Azért 
szülte a félelem a chiliasmus babonája 
mellett az egyetemes emberi béke, a 
Treuga Dei gondolatát is. Az volt a kér
dés, milyen erők válnak ki ez összhang
ból és milyen lesz a további fejlődés 
jellege.

Kultúra tekintetében Byzancz kép
viselte a folytonosságot, — amint sza
kadásában a távolodást képviselte a re
naissance koráig, melyben a birodalom 
elbukott és kultúrája emlékét a nyugatra 
hagyta, — az arabság képviseli a szor
galmat, a nyugati csoport uj eszmékből 
élt. Byzancz és az iszlám egységes csá
szárságok, melyekben az uralkodó az 
egyház fölött is joghatóságot gyakorol ; 
leteszik a gyengét és módjukban áll fel
emelni azt, aki trónját inkább támogatni 
tudja ; mindig abban a helyzetben van
nak, hogy nem engedik öröklődni az 
erőtlenséget és harczba vihetik a legki
válóbb képességeket. Egységes az egy
házuk, nyelvük, az uralkodó osztály vér-

13
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mérséklete, értelmisége és államrend
szere. A Christiana Respublicának azon
ban van egy lelki és egy testi feje, egy 
a ki helytartója annak, a ki nem e vi
lágból való és egy másik, aki az anyagi 
világot képviseli. A continentális beren
dezkedés korában azt mondták, hogy 
két kardja van a közhatalomnak, egyik 
az egyházi, másik a világi, amaz a pápa, 
emez a császár. E két kard egysége 
megszűnik az ezredik év után, mert az 
egyik Róma romjain és a román földön 
élt, a másik a germánságot képviselte ; 
román és germán pedig két ellentét, 
két gondolatvilág. Csak a kialakulás 
korában voltak azok egyenlők és szövet
ségesek, soha azután. A szellemi közha
talom czélja az absolut szellemi, az egész, 
az összeségben gyökerező, universalis 
uralkodás, a világi közhatalomé a kor
látozott szellemi, az absolut anyagi, a 
részekben és a tagozódásban gyökerező, 
helyi uralkodás. Az egész középkor ezek
nek az erőknek a harczából áll. Mivel 
pedig az egység megelőzi a többséget, 
az egész a részt, a szellem az anyagot, 
a gondolat a tettet, azért a kiválóan
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egyházinak nevezett fejlődés az egyház 
absolutismusával kezdődik és a világéval 
nyer befejezést, fokozatosan haladván a 
tisztán szellemerkölcsi irányzattól a tisz
tán anyagerkölcsi irányzatig. E fejlődés 
két középfajt is alkot, az elsőben a ter
mészetes reactio az anyagi, a második
ban a szellemi irányzatot fogja túlsúlyra 
emelni. E korszakok a következők : a 
tisztán szellemi román-norman, az inkább 
anyagi aragon-germán, az inkább szel
lemi román-angevin és a tisztán anyagi 
continentális demokratikus korszak. Az 
elnevezések indokolását az egyes kor
szakoknál külön fogom megadni.

Határtalan az a szenvedély, mely 
az első irányzatot uralomra emeli és ma 
már nehéz megértenünk az eszmeiség
nek oly tüneményszerü tisztaságát melyet 
ez a korszak felmutat.

Az első lépés az anyagiság teljes 
elfojtása, ami egyértelmű a harmóniá
nak, az ellentétes erők egyensúlyának 
felbontásával is. A természet első sorban 
az anyag világának tekinthető és ebben 
a korszakban nem is volt positiv érte
lemben vehető természettudomány. Min-

13*

A szellemi fej
lődés jellege.
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denki a természet fölött, a szellemiekben 
kereste az anyagiakban való boldogulást 
és üdvözülést.

Közelebb áll az emberhez az anyagi 
jelleg a testben és vérben, azért ez az 
asketák, a házasságról és a világi gyö
nyörökről lemondó szerzetesek és szüzek, 
a rokonság és a család kötelékéből kilépő 
emberek kora. A lelkiek korlátlan uralma 
és mély vallásosság jellemzik e korsza
kot. A clunyota szerzetesek akként refor
málták szent Benedek rendjét, hogy a 
keresztény közösség valamennyi kolos
tora egy apát alá került és az apát a 
pápa alá; sokan kevésnek találták e 
fegyelmezést is és ezért alakult meg a 
premontreiek, cisterciek és karthausiak 
rendje, a családon kívüli nőiesség a 
Mária-cultus jegyében (Ordo Marianus). 
A világi papság ezen irányzat hatása 
alatt hasonló szellemben reformálta ön
magát és a pápa oly társadalmi osztály 
fölött nyerte a korlátlan rendelkezés jo
gát, mely az egész nyugatra kiterjedt, 
meiyben az országok határai — bárha 
idegen fajokat választottak is el — nem 
voltak határok. Kiválóan három eszme
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szakította ki ez osztályt az egyetemes 
emberi társadalomból, a teljes nőtlen
ség (coelibatus), a világi uralkodók be
folyásának (simonia és investitura) el
tiltása és az engedelmesség. Két kiváló 
alakja van ez. irányzatnak, akik az egye
temes szervezkedés terén tűntek ki, szent 
Anselm és szent Bernát.

A román társadalom másik osztálya 
a lovagság. A lovag épen úgy ki van 
szakítva a családból, mint a szerzetes. 
Fiatalon elhagyja atyja várát és idegenbe 
megy ; urához köti a hűség (fides, feu
dalismus), de két ura van, az egyik a 
világi, a másik az egyházi ; az lovaggá 
üti, ez a lovagokat lovagrendekbe cso
portosítja, a lovagrend tehát épen úgy 
az egyház és a pápa alatt áll, mint a 
szerzetesség. Minden államot ez a két 
osztály vezet, minden államban az első 
rend a papság, a második a nemesség. 
E két osztály alatt az első korszakban 
csak munkások vannak, akik az ural
kodó csoportok életét lehetővé teszik, e 
csoportok felett pedig ott áll a király, a 
király fölött a pápa, a pápa fölött az 
Isten. VII. Gergelylyel kezdődik és III.

A lovagság.

A réteges 
társadalom.
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Inczével végződik e korszak. A clermonti 
zsinaton kiválóan volt képviselve a ré
teges társadalom ; a pápa beszélt a ki
rályokhoz, a szerzetesekhez és a kirá
lyok vasalásaihoz és az egész gyűlés 
az egész természeten felülemelkedve az 
Isten hangját vélte hallani ; Dieux le 
volt !

Kihatott ez állapot a társadalom 
egyéb jelenségeire is ; a férfi a nőhöz 
nem a családban közeledett, hanem a 
lovagi ünnepeken és lovagi udvarokban ; 
szökések, válópörök és lovagias ügyek 
napirenden vannak és ekkor jelennek 
meg először romantikus mezben az ural
kodók maitressei.

A gazdálkodás a latifundiumokon 
folyt, az értelmi művelődés kimerült a 
lírikus költészetben (trobadourok) és a 
lovageposok (chanson de geste) Írásáé
ban, az oktatásügy pedig meghúzódott 
a kolostorok és várak falain belül, hol 
az is udvari jelleget öltött.

Annál fontosabb a politikai alakulás, 
melyben a román népek viszik a vezető 
szerepet, itt jelenvén meg először a vi
lágtörténelemben, mint a francziaság,
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mely a betörő normanokat annyira fran
ciákká tette, hogy ők is francziává tették 
az elfoglalt angolszász birodalmat és 
Délitáliát. Ekkor formálódnak az ibériai 
félsziget uj népei is, a castiliai, az ara
gon és a portugál. Valamennyi románt 
Rómához fűzi a nyelv, a szerzetesség 
és lovagság ereje és a románság focu
sában VII. Gergely és III. Incze áll. A 
derengő természettudomány és a tapasz
talati vizsgálódás előfutárait, Abelardot 
és az albigenseket összetörik és vala
mennyi román szemét a hanyatló sza
kadás (Byzancz) és az erejében félelme
tes ellentét (az iszlám) felé fordították. 
A fényes lovagseregek nyomán alakult 
a jeruzsálemi királyság, a latin császár
ság és az uj spanyol államok, ekkor 
éltek a Balduinok, a Rogerek és a 
Cidek.

Mintha a berendezkedés korában 
az emberiség gyermekkorát élte volna 
és a hatalomnak ez a korszaka lett 
volna az ifjúság, mely a fejlődést sem
mibe sem veszi, nagyságról álmodik, a 
melyet nimbusba ölt az absolut hit, a 
harcos szellem és a nőiesség, melyet a
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szerzetes a természeten kivül álló nő
ben, Máriában, a lovag pedig a család 
korlátain kivül álló nőben, a szerelmi 
törvényszékek és a lovagjátékok lady 
patronesseiben és leányaiban tisztelt.

A szakadás (Byzancz) ereje inog, 
sőt csaknem elbukik, az ellentét (az 
iszlám) elveszti északi vonalát a Pyre
neusok alatt, sőt a latinok Cordova és 
Bagdad közelébe férkőznek ; a párhu
zamos alakulások ereje viszont emel
kedik Firduszi alig hallgat el és Nizámi 
máris megalapítja a persa műepost, a 
buddhista befolyás pedig létet ad a persa 
misticismusnak.

*
Az aragon-germán korszak bizo

nyos fokig ellentéte az előbbinél:. Ara
gonnak nevezem, mert az arab társa
dalom demokratikus műveltsége ezen 
az országon át termékenyítette meg a 
nyugati fajokai politikailag is, amit már 
Schvarcz Gyula is észlelt és hangsú
lyozott, és germánnak, mert ez a faj 
jellemzően képviselte a kor eszméit. Fel
tűnik a természettudományok fellendü
lése, a vallásosság terén a szerzetesség
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olyan reformja, mely a falakkal övezett 
monostorok főúri lakói helyett a váro
sok kolostoraiban a nép gyermekeit gyűjti 
össze, az egyház terén a centrumtól tá
volodás növekszik a szektákban, a de
mos előnyomulása mellett a lovagság 
fénye román területről a germán-szláv 
határ felé költözik. A társadalom fejlő
désében korhatárt jelentenek a városok 
falain belül és kivül lakók szövetkezései, 
ott a polgárság, itt a parasztság, a fej
lődő harmadik és negyedik rend. Mind
kettő eszméit politikai téren is érvénye
síteni törekszik a városállamok százaiban 
és az Eidgenossenschaftban. Az értelmi 
művelődés terén ekkor alakul meg a 
tudományok demoeratikus gócpontja, az 
egyetem. Politikai téren Aragonban, Ang
liában és Magyarországon meginog a 
királyi hatalom tekintélye és e három 
— tényleges kapcsolatuk kevésbé ismert, 
bár azok feltétlen bizonyossággal meg
voltak, — ország chartája képezi az 
európai alkotmányosság alapkövét. Ugyan 
azon egy pillanat az, mely a jogszoká
sokat mindhárom helyen összefoglalta, 
de félezer év után csak Anglia és Ma-

A népszerze
tesség.

A szekták.

A polgárság és 
parasztság.

Az egyetemek.

Az alkotmány
levelek.
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gyarország őrizte meg azt szeplőllenűl. 
Németországban ekkor állott tetőpontján 
a császári hatalom. A két első Frigyes 
erős egyénisége mellett az Ottonoké so
kat veszt erejéből, Konradin alakjával 
hosszú időre távozik a német világbiro
dalom gondolata is. Németországgal 
együtt Svéd- és Csehország, valamint 
Szerbia is fénykorukat élik, mig az ellen
tétek közül a mongolság veszedelmes 
hulláma az egész nyugati civilisatiot el- 
sodrással fenyegeti.

*
Az aragon-german és a román-an- 

gevin korszakok középfajt alkotnak két 
szélső történelmi irányzat között ; abban 
a hirtelen ellentét a szabadság erejét 
növesztette meg, ebben a lassú vissza
fejlődés ismét a tekintélyt támogatta ; 
abban a germán, ebben ismét a román 
népek viszik a vezető szerepet, de ke
vesebb kitartással az absolut elvek kö
vetésében. Ismét támadnak mistikusok, 
de szent Bernát közvetlen hitét Eckhart 
és Ruysbroek ködös lelkesülése váltja fel ; 
ismét lelkesednek a lovagságért, de ebben 
a korban irtják ki a templomosokat ; a
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feudalismus erejét hazánkban is növe
kedni látjuk, de az 1351. törvényt nyo
mon követi az 1376. királyi céhreform ; 
ismét román troubadourok énekelnek, 
de nem Provence, hanem Catalonia 
mezőin, hol még ma is fanatikusan 
gyűlölik a tekintélyt; egy szerzetesböl
cselőre is találunk, de Occam Vilmos 
az egyház ellen védte a királyokat; a 
lovasság is kedvelt hadsereg lesz, de 
ez veszti el a csatát Crécy mellett az 
angol ijjászok ellen. A politikai műve
lődés terén feltűnik, hogy VIII. Bonifácz 
VII. Gergely politikáját vette mintaképül, 
de a franciáktól üldözve halt el és utóda 
a franciák foglya lett. A nemzetállamok
nak ad mintát szép Fülöp országa, mely 
az angol parlamentet francia szellemben 
átalakította. A románság bélyegét viseli 
még e korszak egy nagy család révén 
is, mely Francia-, Angol-, Magyar- és 
Lengyelország, Burgund és Sicilia trón
ján egyszerre uralkodott és mely egész 
Európában a világhatalmat elszigetelő 
román politikát vezette diadalra. Anjou 
Károly Konradin holttestén át lépett a 
nápolyi trónra, a magyar Anjouk siettek

A politikai 
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felvenni Kálmán politikáját, mely a né
met—bizánci—velenczei szövetség meg
törésére irányult és Dalmáczián át az 
Adria birtokát annak nyugati partja felől 
is biztosítani törekedett. A német biro
dalom ekkor tört választófejedelemsé
gekre, melyek a császári hatalmat egye
nes függésben tartották, mig az Eideren 
túl uj központ körül alakult ki a skan
dináv államok hatalmas kalmári uniója. 
A katholikus lengyelség is hegemóniára 
tesz szert a csehek és az oroszok, az 
alakuló románság az északi és déli szlávok 
között. Byzanc újra uniót köt, a török- 
ség nagy hulláma Lajos fegyverén akad 
meg és Timur alá szállván az indiai 
sikra, oly mistikus környezetben találta 
magát, mint a román deductiv gondol
kodás mezőire tévedt Eckhart és Ruys- 
broek ; Angoránál Timur és Bajazid, a 
buddhismus és az iszlám vívnak csatát 
és az előbbi oly győzelmet aratott, mely 
az angevin politikát jelentékenyen tá
mogatta.

*
A kiválóan egyházinak nevezhető 

korszakot a tisztán demokratikus fejlődés
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zárja be. A fejlődés kezdetén a conti- 
nentális berendezkedés harmóniájából 
elsőnek az egyház lépett ki és Róma 
felől oly elmék ostromolták a világot, 
mint VII. Gergely és III. Incze. Gergely 
leveleiben az egész világot Róma felé 
fordulva látjuk. Mindenki neki hódol, 
utolsónak IV. Henrik is. A szerzetesség 
és a lovagság oly kör sugarai voltak, 
melyek Rómából indultak ki és oda tér
tek vissza. A contineniális democratia 
ellentétes irányt képvisel. Wycliffe és 
Huss kétségbe vonták a pápa primátu
sát ; a lovagság utoljára küzdött nemzeti 
árnyalatok nélkül a nikápolyi sikon, de 
súlyos vereséget szenvedett ; a polgár
ság és a parasztság hovatovább erőseb
ben képviselték a helyi szervezkedést; 
a nemzetek az egyetemes zsinat itélő- 
széke alá helyezték annak az intézmény
nek a fejét, melynek igazi feje nem e 
világból való. A nagy birodalmakat a 
balsors üldözte, a franciaság megingott 
az angol seregek csapásai alatt, a bur
gundi fejedelemséget a flandriai polgárok 
végveszedelembe sodorták, a birodalom
ban a császári hatalom helyett a feje-
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delmek. grófok és városok élték virág
korukat. Svájc kellően felhasználta az 
alkalmat teljes függetlensége kivivására, 
Svédország most készíti elő kilépését a 
kalmári unióból, Anglia Wat Tyler fel
kelését és a rózsák harcának átkát nyögte 
a délszláv országokat egymás után hó
dították meg a szultán csapatai, Kons
tantinápoly elestekor mindenki azt hitte, 
eljött a vég kezdete.
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A renaissance szó megujhódást je- 
jent, az egész emberiség megujhódását 
és egy hosszú korszak kezdetét, mely a 
megelőzőtől jelentékenyen különbözik. A 
történetirók úgy vélik, Kolumbus utra- 
kelése képezi a kettő között a korhatárt, 
de a felfogást javítandónak vélem, mert 
a renaissance a maga egészében az 
úgynevezett uj kor bevezetése, melyet 
az állami fejlődés korának nevezhetünk. 
A középkorban az egyház magába fog
lalta az államok fogalmát is, mig az 
államok függetlenségi harcukat diadallal 
be nem fejezték. A XV. század demok
ratikus reformjai szinte radikális erővel 
eltörölték a theokratikus egységet, mely
ben az egész nyugati művelődés benn 
foglaltatott és a romok fölött az egyes 
nemzet-államok szervezkedése vette kez
detét. A mit a Christiana Respublika 
alkotott, ugyanazt alkották most az egyes 
államok. A renaissanceban berendezked
tek azon kultúrpolitikai eszmék hatása 
alatt, melyek Italia felől a periferikus 
országok felé utat törtek, egyesítvén e 
harcokban a tekintély és szabadság irány
elveit, mig a korszak végén valamennyi



Az állami fejlődés természete 209

nemzet egyesült nem Gerson és Wycliffe, 
hanem Danton és társai vezetése alatt, 
hogy az elfajult absolutismust hasonló 
radikalismussal megdönthessék. Az ab
solut és szabad egyház után az abso
lut és szabad állami fejlődés természe
tét fogjuk megismerni.

Az olasz renaissance átalakítja a 
természettudományokat is. Leonardo da 
Vincit a kísérleti módszer atyjának te
kinthetjük, ő az első, kinek machanikai 
felfogásától a transcendentális elemek 
távol vannak ; a keresztes hadjáratok 
tudományos eredményei sem nélkülözik 
még az egyházi vonást, Marco Polo és 
Columbus utjai már igen. Boccaccio és 
a Borgiák alakjában hiába keressük a 
sexuális életnek bünhődésszerü vissza
hatását, melyet Tannhäusernél láttunk, 
míg a vallásosság egyetlen hajléka a 
szerzetesség maradt, mely Savonarolát 
és szent Katalint adta. A társadalom 
kényurak udvarai körül csoportosult, me
lyekben Castiglione illemtana született; 
a normán korszak nőalakjai is átala
kulnak, ők az udvarok központjai, de 
tudományos, műveltséggel és a költészet

14
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szeretetével, mint Borgia Lucrezia és 
Cornaro Caterina. Az anyagi művelődés 
nem hagyott mélyebb nyomot maga után, 
de Castaldit tartják az olaszok a könyv
nyomtatás felfedezőjének. A költészet 
szülte az olaszság nemzet-irodalmi nyel
vét Dante és Petrarca munkáiban. Ek
kor születik a tisztán világi lira, a mo
dern epos és regény, a modern nyelvé
szet és a classikus nyomokon induló 
bölcselettudomány. A történetírás terén 
Macchiavelli nyitja meg a pragmatikusok 
sorát, elhagyván műveiből azon trans- 
céndentális elemeket, melyek addig az 
események okaiként szerepeltek. Voltak, 
a kik e kultúrát udvarukban egyesítették, 
mig a könyvtárak és nyomdatermékek 
utat nyitottak az encyclopaedikus isme
retek előtt és ekkor élnek az első poly- 
historok. Ekkor születik meg a termé
szet és a classikus emlékek hatásképen 
a modern művészet is, mely Leonardot, 
Rafaelt és Michelangelot adja, a modern 
dráma, zene, opera, ballet, végül az 
iparművészet és a modern iskola. A 
politikai művelődés VII. Gergely absolut 
eszméivel indul meg, de nem az egy-
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ház, hanem az állam keretében ; a ka
tonai vívmányokat akként értékesítik, 
hogy Macchiavelli előkészíti a honvéde
lem tervét és szemtanúja lesz az első 
modern csatának, melyet az arte della 
guerra vezet.

*

A periferikus renaissance az olasz
ból táplálkozott. Talán nagyobb ered
ménnyel a tudomány terén, mint Cop- 
pernikus és Regiomontanus, az elmé
leti földrajzban, hol Beheim tűnt ki, a 
felfedezésekben, hol Vasco da Gama és 
kortársai neve örökké hires marad, de 
nagyobb határozottsággal a vallásosság 
terén is, hol Fernando infans állhata
tossága, Capistrano szenvedélye és Kem- 
pis Tamás benső áhítata vezetnek. Je
anne d’ Arc lelkesedését és őrült Janka 
éjjeli zarándoklását az a ragaszkodás 
hatja át a hazához és a férfihoz, melyre 
az olaszság alig tud hasonló példát, de 
az értelmi, aesthetikai és ethikai műve
lődést az olasz hatás jellemzi. Ekkor 
alakultak az első államok a királyi ab 
solutismus jegyében ; Franciaország és 
Burgundia, Spanyolország és Portugal,

14*
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a német és magyar birodalmak, — ha 
többé-kevésbé rövid időre is, — virág
korukat élték. XI. Lajos és I. Ferencz, 
merész Károly és katholikus Ferdinánd, 
János és nagy Emánuel, Miksa, Mátyás 
és a két első Tudor e korszak kiváló 
királyai, kik előtt a felfedezések nagy 
látókört nyitnak meg és Morus egy 
ideális állam képét késziti el. Ebbe a 
korba esik Dánia fénykora és Svédor
szág elszakadása, Cseh- és Oroszország 
nemzeti szervezkedése is. Az antik fajok 
meghódolnak az uj alakulás előtt; az 
összetört Byzanc utóljára köti meg az 
uniót, mely minden megkötés után el
szakadt, Skócia a floddeni csatában a 
vég kezdetét érzi ; a törökség menekül 
Hunyadi János és Mátyás kardja előtt, 
a zsidó és arab fajokat a spanyol inqui
sitio üldözi, mig a párhuzam ereje ismét 
növekedik.

♦
A renaissance Itáliában és Európá

ban is mintát adott az állami szervez
kedésre, de az olaszság nem volt képes 
sokáig megtartani a vezető szerepet. 
Két faj vállalkozott a civilisatio tovább
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vezetésére, a spanyolság és a németség, 
amaz a románok, emez a germánok 
közül. Amaz mindent megtett, hogy ki
rálya erejét négy kontinens területén 
érvényesíteni tudja, Cortez és Pizarro 
egyszerre haladtak Mexicoban észak, 
Peruban dél felé, viszont a németség 
gyűlölte V. Károly universális törekvéseit 
és elszakadt a spanyol-római kapcsolat
tól. Amaz csak a tekintély elvét sze
rette a renaissanceban, ez csak a sza
badság eszméit válogatta ki ; amaz épí
tette fel a vallásos absolutismus rend
szerét, ez alkotta meg a reformatiót.

A vallásos absolutismus nem ked
vezett a tudományos törekvéseknek és 
Galileit a kinpadra vonta, de a felfede
zések révén az egész világot közelebb 
hozta a nyugati műveltséghez és buzgó 
vallásosságával a tridenti zsinat és a 
jezsuitismus révén megalkotta a spanyol 
katholicismust ; Loyola és Gonzaga szent 
Alajos, Bellarmin és Pázmány e kornak 
kiváló alakjai. Az anyagiakhoz ugyan 
alig értettek; a mórokat kiűzték, a hu
genottákat legyilkolták, az amerikai ara
nyat a spanyol udvarba ölték, mig az
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irodalom és művészet latin és olasz 
mintára alkotta verseit és az Escorialt. 
A politikai fejlődés terén azok boldo
gultak, kik a katholicismust fentartották ; 
Spanyolország úr lett az ibériai félszige
ten és Portugal gyarmatai fölött, Fran
ciaország előkészíti jövő fénykorát, Olasz
ország az előretörő idegen fajok zsák
mánya lett. Az ellentét visszahúzódik a 
lepantoi csatában, mig a párhuzam a 
fejlődés magas fokára jut India, Khiva, 
Bokhara és China fejedelmeiben.

♦
A reformatio a germán fajok fény

korát hozza meg. A tudományok szere- 
tete révén ez a kor szülte Vesalius és 
Galilei vizsgálódásait, bár egyik sem 
tartozott a germánok közé ; talán nem 
kedvezett e fejlődés a királyi expeditiók- 
nak, melyek Spanyolország és Portugal 
partjait odahagyták, de a szabad egyház 
és annak nemzeti jellege az ő sikerére 
Írandó. Román hatásában Luther és 
Zwingli fellépése szülte Kálvin, Servet 
és Socin eszméit is. Mig a politikai fej
lődés terén V. Károly szívósan küzdött 
a franczia hegemónia ellen és mindenütt
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kereste a döntést, addig a német Pro
testantismus oly erővel támadta Miksa 
unokájának kormányzatát, hogy az a 
közélettől visszavonult. A németség szi
gorúan keresztül vitte nemzeti érvénye
sülését. Luther és a német biblia, Hans 
Sachs és a korabeli iparművészet, a 
30 éves háború és a westphaleni béke 
ebben a küzdelemben határozott diadalt 
jelentenek ; ugyanezt jelenti Spenser, 
Shakespeare és Erzsébet Angliában. A 
rokon germán közösségek is ezen az 
utón haladnak ; Svédország kiválik a 
kalmari unióból és a Wasa család nem
zetállamot szervez, Hollandia kivívja 
függetlenségét. A törökség mélyen ha
zánk testébe hatol és Budát is elragadja, 
a királyi Magyarország szinte fictio lesz. 
Erdély pedig önálló állam, magyar jel
leggel és protestáns alapon.

Két irányzattal állunk tehát szem
ben ; a katholicismus Spanyolország és 
II. Fülöp köré csoportosul, melyek szélső 
bástyái véres és Stuart Mária, Wallen
stein és Martinuzzi, Oláh Miklós és Páz
mány Péter ; a Protestantismus nemzet
államokban szervezkedik, mint Német-
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ország; hol Luther, Hollandia, hol csen
des Vilmos, Anglia, hol Erzsébet, Svéd
ország, hol Wassa Gusztáv és Gusztáv 
Adolf a vezetők, míg Csehország szer
vezkedése megtörik,

«
Az olasz után a spanyol nemzet 

sem birta kielégíteni a civilisatio veze
tésének anyagi és értelmi követeléseit, 
sőt Spanyolorsaág hanyatlása rohamo
sabb lesz II. Fülöp, mint Itáliáé a Me- 
diciek után, az olaszságnak talán inkább 
sikerült nemzeti bélyegét a műveltségre 
sütni, mint a spanyolságnak. A XVII. 
századot ezek után a francia hegemónia 
korszakának nevezhetjük. Vele szemben 
az ellenzék sem pihen, sőt oly gyűrűt 
alkot, mely XVI. Lajos halála után 
Franciaországot hosszú időre tönkre teszi. 
Mégis Franciaország emelte zenithjére 
az absolutismus azon alakját, melyet 
Macchiavelli elképzelt, a Mediciek és 
II. Fülöp megkíséreltek. Talán ő sem 
kedvezett eléggé a tudomány haladásá
nak és a vallás terén is a hugenották 
kiűzésével az országnak mérhetetlen kárt 
okozott, de a trappistákban a vallásos-
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ság hasonlóan szigorú alakját alkotta 
meg, mint a jesuitismus ; a társadalom 
terén tovább fejlesztette az udvar és a 
nőiség, a fény és a szertartás szerepét, 
mint az olaszok és spanyolok. Descartes 
és Pascal elhagyták Franciaországot, de 
Montpensier, Maintenon és Montespan 
asszonyok ott maradtak, Sévigné asszony 
pedig még sokáig célpontja lesz a kér- 
dezősködőknek, kiket a francia udvari 
élet érdekel. Mabillon és a maurinusok 
munkája, Watteau és Lebrun, a rokokó 
ós az első gobelinek, Corneille, Racine 
és Molière színművei, a francia opera 
együtt születtek Sully és Richelieu,. Ma
zarin és Colbert állampolitikai rendsze
reivel, Condé és Turenne diadalaival.

Az angol Stuartok magok is francia 
mezbe öltöztek otthon és Franciaország 
politikai eszközei voltak, mig a parla
ment ereje nagyobbnak nem bizonyult.

*
Franciaország alig hitte, hogy dia

dalával más közösségek diadala hasonló 
magaslatra emelkedik. Valóban az európai 
renaissance az olasznak gyenge vissza
hatása volt, a vallásos absolutismus világ-
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uralmával szemben a reformatio csak 
nehány országra támaszkodott; most a 
francia hegemónia egyenlő erejű lesz a 
periféria tiltakozásával és visszahatásával,

A tudomány egészen magáévé tette 
az üldözött Galilei nézeteit és Harveyben 
uj korszakba jut a physiologia; a fajo
kat célszerű telepítés hullámzásba hozza, 
a Protestantismus elveszti kálvini rideg
ségét és lutheri bizonytalanságát, a qui- 
etismusban a katholicismushoz emelke
dik, a szektákban pedig darabokra sza
kad ; a társadalom terén a nemeseket 
uj rendjelek sorozata tünteti ki, a nőiség 
épen úgy érvényre jut, mint Franciaor
szágban. Az anyagi művelődés terén a 
tengerentúli kereskedelem életerős cso
portokba szólítja a tőkét és a munkás 
társadalmat. A költészet terén a mari- 
nismus és gongorismus talán nem ké
peznek haladást, de Bacon, Spinoza, 
Leibniz, Hobbes és Hugo Grotius nevé
hez fűződik a bölcselettudomány újjá
alakítása. A művészet olyan neveket ir 
fel, mint Caracci és Guido Reni Olasz
országban, Velasquez Spanyolországban, 
Rubens Flandriában és Rembrandt Hol-
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landiában ; a zenében Carissimi és Hän
del, az ethikai művelődés terén Come
nius az úttörők, mig Vauban után Coe
hoorn a hollandi várgyűrű atyja lesz.

A politikai fejlődést az a gyűrű jel
lemzi, mely Franciaország körül alakul 
és Franciaország felé tekint ; Spanyol
ország és Alberoni, Savoya és Viktor 
Amadeus uj irányok a román népek 
politikai életében ; Frigyes a porosz ki
rályság megalkotója lesz, Lipót császári 
trónját az egyházi, politikai és katonai 
elmék fényes csoportja veszi körül, melybe 
a birodalom összes uralkodó herczegei 
és savoyai Jenő tartoztak. Hollandiában 
Oldenbarnevelt és a Witt testvérek, 
Angliában Cromwell, Dániában IV. Ke
resztély, Svédországban XII. Károly, Len
gyelországban Szobieszki János, Orosz
országban nagy Péter, Magyarországon 
Zrínyi és Wesselényi, Thököly és Rákócy 
a korszak kiváló alakjai.

Az erők ilyen aránya megbontja az 
ellentét erejét is ; a zsidó kalandorok uj 
messiásokká lesznek, a török hatalom 
lesiklik Magyarország testéről, az örmény 
és katholikus egyház szorosabban egye-

A politika.



A felvilágosult 
germán abso- 

lutismus.

A tudomány.

Az anyagi 
művelődés.

22Ô Az állami fejlődés természete

sülnek, Persia Nadir sah alatt és India 
Aurengzel idejében hatalmuk tetőpont
jára kerülnek.

*
A kontinentális nemzetek tragédiá

jának kell tartanunk, hogy e fejlődés a 
román és germán népeket egyaránt ki
merítette. Az olasz, spanyol és franczia 
nemzetek egymás után elvesztették nagy 
befolyásukat és értelmök expansiv jel
legét, a germánság pedig, kezében lévén 
e percben az egész civilisatio vezetése, 
az universális gondolatig emelkedni nem 
tudott. Macchiavelli, II. Fülöp és XIV. 
Lajos klasszikus erővel képviselték az 
absolutismust, a germánok és szlávok 
már módosítják, eredeti alakjából kivet
kőztetik, egyetemes oldalát elhanyagol
ják. A tudomány soha sem volt szaba
dabb, mint mikor a felvilágosodás mű
velte, a hit soha gyengébb, mint mikor 
a francia atheismus tagadta. Az anyagi 
művelődés talán jelentékenyen emelke
dett a physiokratismus rendszere által, 
de az utolsó merkantilisták a francia 
államot a vagyoni bukás lejtőjére vitték ; 
a művészet is hova-tovább eltávolodott
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a renaissance eszméitől, az Emilek meg
tagadták a kultúra nevelő hatását, a 
politikában Montesquieu a királyi hata
lom korlátozását, Rousseau a társadalmi 
szerződést hirdeti. A continentális álla
mok ereje talán akkor volt utoljára ab
solut, mikor Lengyelország felosztását 
befejezték. Mária Terézia és II. József, 
II. Frigyes és II. Katalin ennek a fejlő
désnek a vezető alakjai. A franciák kü
lönösen az irodalom, a németek külö
nösen a politika terén érvényesülnek ; 
nagy Frigyes minden művét franciául 
irta, Katalin Voltairevel levelezett ; Auszt
riában német lett a hadsereg mintája, 
Dániában a hivatalos nyelv ; a kiűzött 
jezsuiták helyét az aufkláristák klubjai 
foglalták el.

*
Mikor Macchiavelli a Principe cimü 

müvét megírta, nem számolt a nép 
erejével. Azért a fejedelem a munka 
cime, mert a néppel szemben a fejede
lem mindenhatóságát hirdeti. A renais
sance polgárai és parasztjai valóban 
csak az állami fejlődés ezen utolsó 
korszakában tudtak érvényesülni, de

A politika.

A nagy forra
dalom.
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romboló erővel. VII. Gergely és Huss 
párhuzamához méltán hozzátehetjük Mac- 
chiavelli és Robespierre nevét. A tudo
mánynak már nem igazsága, csak me
chanismusa érvényesült, az anyagi és 
szellemi, faji és társadalmi, aesthetikai 
és ethikai művelődés békés rugói meg
szűntek működni, mert a politika min
den fejlődés és művelődés ellen egyaránt 
tombolt. Napoleon méltó betetőzése e 
fejlődésnek. Bukásakor a kontinens va
lamennyi nemzete érezte, hogy elvesztett 
valamit, de egyik sem tudta, hogy a 
múlt az, a mi hiányzik.



4. A társadalmi fejlődés természete.

A társadalmi berendezkedés. — 1.
Angliában. — A tudomány. — Az anyagi, szel

lemi és politikai művelődés. 2. Amerikában.
A conservatismus. — A tudomány. — Az 
anyagi és szellemi művelődés. — A művészet. 

— A politika.
A liberalismus. A nemzeti, a hatalmi és 

általános emberi liberalismus.
Az imperialismus. A tudomány. — A faj. 
— Az anyagi és szellemi művelődés. — A po

litika.
A socialismus.

Az utolsó korszak, melyet ismer
tetni akarok, a társadalmi fejlődés kora. 
Ennek irányeszméi Angliában születtek 
és Angliából kerültek a kontinensre. 
Valóban az angol történet sok korszaka 
közül talán annak határa legélesebb, 
mely a dicsőséges forradalommal veszi 
kezdetét. A normán hóditás, a Tudorok 
és Stuartok trónralépte alig bírnak na- 
nagyobb jelentőséggel, mint oraniai Vil-

A társadalmi 
berendezkedés. 
Angliában.
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mosé. Az elsőt a francia elem behozása, 
a másodikat a királyi hatalom fénye, a 
harmadikat a hasonló után törekvés te
szi kiválóvá, az utóbbi azoktól abban 
különbözik, hogy Anglia megszűnt a 
kontinens függeléke lenni. Hét évtized 
alatt az angol közélet nyugodtan szem
lélte a kontinentális politika kavarodását 
és lázas igyekezettel építette meg azt 
az alapot, melyre későbbi nagysága he
lyezkedett. A természettudományoknak 
addig nem ismert fellendülése és tiszte
lete finom ismérve annak, hogy a kor 
a munka előnyeit akarja kiaknázni. 
Newton tudománya valóban abban kü
lönbözik a Galileiétől, hogy egy nagy, 
egységes társadalom levett kalappal kö
vette hamvait. Az anyagi művelődést 
eléggé jellemzi a gőzgép tökéletesítése, 
az indiai társulatok fusiója és az angol 
bank, az irodalmat az első hírlapok és 
szemlék, a társadalmat Robinson Crusoe 
születése, a bölcseletet Locke empirismusa 
a-királyi hatalom erejét Sacheverell pőre 
és a tory elvek, a parlament tekintélyét 
az a hosszú whig korszak, mely Chatham 
vezetése alatt az angol nemzet szélesebb
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rétegeit is a jólét felé hozta. Ez tehát 
ismét bevezetés egy újabb fejlődéshez, 
mint a continentális berendezkedés az 
egyházi, a renaissance az állami korszak 
előtt. Meg kell jegyeznünk, hogy e be
rendezkedés nem csak Angliában, ha
nem Amerikában is végbe megy és az 
Egyesült Államok a francia forradalom 
előestéjén ugyanabba a helyzetbe kerül
nek, melyben Anglia állott.

Anglia érezvén erkölcsi súlyát, bi
zonyos expansiv köztudatra jutott és ez 
a continentális hatalmak bomlásával 
hova-tovább erősödött. A fiatal III. György 
trónralépte az az időpont, melyben az 
angolság isolált helyzetét ereje tudatában 
oda hagyja. Magában a királyban is 
erős lévén az angol önérzet, — talán 
az első uralkodó, ki ezt Erzsébet óta 
mondhatta — a királyi hatalomé lett 
a kezdő lépés. Kiválóan a tekintély elvét 
szolgálván e korszak, a conservatismus 
nevet adjuk neki. Elmúlván a francia 
forradalom a nemzetek szinte önkénte
lenül ez uj irány szolgálatába szegődtek 
és Napoleon visszavonulása után egyed
uralomra jutott.

15

2. Amerikában.

A konserva- 
tismus.
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A conservatismus kiváló gonddal 
kiséri a tudomány sikereit. A gőzgép, 
vasút és gőzhajó közvetve a hatalmi 
terjeszkedésnek is eszközei lesznek. — 
Cookot és Körösi Csorna Sándort va
lami ismeretlen erő űzi az ismeretlen 
megismerése felé, előretolt lánczszemei
ként nemzetek vágyainak. A társadalom 
lassankint elfordul a kulturellenes tanok
tól és az angol ember egyszerű, de 
szilárd meggyőződése hatja át. Az anyagi 
művelődést Smith a szabad munka 
elvével tetőzi be, melynek jegyében az 
angol gyáripar megerősödik, az értelmi 
fejlődést pedig a romanticismus ; amott 
Széchenyi, itt Scott és Byron az irány
zat legnagyobb képviselői, mig a mű
vészet Thorwaldsenben és Beethovenben 
éri el tetőpontját. A politikai fejlődés 
terén jelentős mozzanat, hogy az állami 
fejlődés korában virágzott egyházi állam 
összeomlik, hogy további erejét az egész 
emberi társadalom meghódítására for
díthassa, hogy az európai hatalmak 
kongresszusa angol eszmék után rendezi 
be a kontinenst. Metternich ugyan eltá
volodott az eszmekörtől, melyben Pitt
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junior, Nelson és Wellington aratták dia
dalaikat, de mig ő az európai fajoknak 
egymással szembe állításán dolgozott, 
Anglia ereje öt világrészben gyökeret 
vert. Gibraltar és Malta, India, a Fok
föld és Ausztrália birtoklása kezébe ad
ták az egész világot. Azt mondhatnánk 
ugyan, hogy Amerika elszakadt tőle, de 
tovább is angolszász és annyira conser- 
vativ maradt, hogy Monroe izenetében 
a conservatismus klasszikus emlékét 
hagyta ránk.

*

Angliában és Amerikában a conser
vatismus soha sem öregedett meg, ha
nem rázkódás nélkül utat engedett a 
fejlődés következő irányzatának. A libe- 
ralismus diadala csak a kontinensen 
fűződött vérhez, hol a fejlődés az angol
szász mintát meghamisította. Három fel
ismerhető árnyalata van a liberalismus- 
nak ; az első a szabadságnak határozott 
érzésével indul meg (a gabonavám el
törlése, a katholikus emancipatio), de 
erős nemzeti jelleggel is. Kossuth és az 
európai forradalmak ilyen nemzeti kön
tösben előre törő szabadságérzet gyer-

15*

A liberalismus.

A nemzeti,



a hatalmi,
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mekei. Mindenütt a nemzeti nyelv érvé
nyesül, az irodalmi nyelvek alakulásában 
épen úgy, mint a magyar országgyűlé
seken. Ez az első korszak magában 
elég volt arra, hogy a szent szövetséget 
és a conservatismus európai alakját 
elsöpörje. Az 1848. mozgalmak leverése 
a kormányoknak csak pyrrhusi győzelme 
volt és olyan egyezségben végződött, 
mely a kormányokat többé-kevésbé a 
nemzeti érdekek szolgálatába hajtotta, 
így volt ez Angliában Disraeli, Ameri
kában Lincoln, Franciaországban III. 
Napoleon, Olaszországban Cavour és 
Viktor Emanuel, Németországban Bis
marck, Magyarországban Deáks Andrássy, 
Japánban az 1868. forradalom idejében. 
Ez az irányzat több nagy esemény 
szülőanyja lett, az amerikai, olasz, né
met, román, bolgár, szerb és japán 
államok kialakulásának és egységes szer
vezésének, az indiai császárságnak és a 
berlini kongresszusnak. Csak a germán 
fajok látták e fejlődés diadalait, de a 
művelődés terén Nietzsche és Wagner, 
Böcklin és Treitschke harmonikus nagy 
rendszereket nem alkottak. A tekintély
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itt vázolt erőfeszítése után elemi erővel 
érvényesült a liberalismus utolsó irány
zata, mely három évtized alatt annyira 
hozzánk nőtt, hogy az egész liberális
must az ő alakjában képzeljük el, abban, 
melyet az általános emberi gondolat és 
érzés jellemez. Darwin, Spencer s Haeckel 
az egységes és egyetemes természetböl
cselet olyan rendszereit hozták létre, 
melyek az egész emberiség múltját és 
jelenét átfogják ; a társadalmi és gaz
dasági szabadság oly erejével találko
zunk, mely az utopistikus Individualis
mus húrjait pengette meg ; mindenkit 
részesíteni akarunk a tudás fényében és 
a művészet melegében és mindenkiből 
jellemet akarunk nevelni ; Zola és Meu
nier naturális alkotásaitól Ruskin harmo
nikus, emberszerető leikéig ezek a gon
dolatok hullámzanak. A politika terén 
Gladstone egyaránt szólt a hazátlan irek 
és az üldözött bolgárok érdekében, a 
harmadik köztársaság is a harcos mo
narchiák ellentéteképen született.

Az imperialismus a liberialismus 
ellentéteképen született, de annak sok 
vívmányát magáénak vallja. A termé-

az általános 
emberi libe
rialismus.

Az imperia
lismus.
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szettudományök terén talán elősegítette 
azt a skepticismust, melylyel Kelvin 
lord és Wasmann az evolutio haeckeli 
formáját kétségbe vonták, de a kutatás 
terén olyan példákat mutat fel, mint 
Sven Hédin, Nansen és Amundson. 
Érvényre juttatta a fajok fokozottabb 
öntudatát, a panlatin, pangermán és 
pánszláv, a minden angolszászt és min
den moszlimot egyesitő törekvéseket. Az 
anyagi művelődés terén az Ázsiát, Afrikát, 
Ausztráliát és Amerikát átfogó nagy 
vasutak tervét alkotta meg, a nemzeti 
irodalmak azon termékeit, melyek egy 
világhatalom szolgálatában állanak, mint 
Kipling, vagy romantikusak, mint Ros
tand művei. A politikai fejlődés terén 
elég említenem a nagy expansiókat és 
nagy foederatiókát, az utolsó évtized 
katonai és politikai eseményeit.

A socialismust tekinthetjük idealis- 
katedrai, vagy agitativ alakjában, de min
denképen oda jutunk, hogy az emberiség 
elkülönítő kapcsainak radikális összetö
résére törekszik. Az imperialismus igazi 
ellentétének a nemzetközi utopistikusan 
individuális-collectiv irányzat tekinthető.



FÜGGELÉK.

Egy synthetikus történelmi rendszer 
vázlata.

I.

Rendszertanulmányok a történelemben.





I. A történelem fogalma.
A történéttudomány tárgya, isme

ret és módszertana, — az analysis, kri
tika, synthesis, pragmatismus, inductio, 
deductio, objectiv és subjectiv felfo
gás, történetbölcselet, a korszak fo
galma.

II. A környezet ismeretköre.
A környezet, a milieu elmélete, a 

természetbölcselet és természetjog, a 
felvilágosodás, az anyag mint termé
szetes alapegység, az anyag mint meny- 
nyiség, a mathematika és a mathema- 
tikai végtelen, — az anyag mint alak, 
a mértan, a geometriai végtelen, — az 
anyag mint minőség, a vegytan, a che- 
miai végtelen, az anyag megmaradásá
nak elve.

Az anyag kapcsolata az erő, a 
mozgás, az idő és végtelenje, a termé
szettan, az erőtan, a gép, az aether 
physikája, a hang-, hő- és fénytan, az 
elektrotechnika, biológia és kultúra, a

I. A történelem 
fogalma.

II. A környezet 
ismeretköre.
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physikai végtelen, az erő megmaradásá
nak elve,

A föld és világ helyzete, a világ 
keletkezése és vége, a csillagimádás és 
jóslás, a titkos és tudományos csillagá
szat, az időszámítás, naptár, kortan, az 
astrophysika, a nap és hold vizsgálata, 
a napgyülölet, -imádás és -gyógymód, 
a csillagok és a sors, az astrocultura, 
az astronomoiai végtelen.

A föld környezete a levegő, a lég
nyomás és időjárás, a szelek átalakító 
hatása, az éghajlat és léggyógymód, a 
levegőbeli végtelen, a föld vizsgálata, 
keletkezése, vége, története, a földtan 
és földmérés, a kőzet és termőföld tana, 
a föld hőtana, a földrengések és tűzhá
nyók, a mathematikai, physikai és csil
lagászati földrajz, a felfedezések és uta
zások, a szárazföldek és hegységek kul
túrája, a hegyek tisztelete, a mocsárláz 
és árvédelem, az oceanographia, a ten
ger elmosás, a jég és glecserek, a ned
vesség és csapadék befolyása, a viz- és 
fürdő-gyógymód, a természetes földel
változás, az országok és vidékek, a hely
rajz, a térkép.
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A természet, a szervetlen természet, 
az ásványtan, földrajz és fejlődéstan, a 
szerves természet, a növénytan és föld
rajz, a flora és floristika, a növények 
fejlődése, kórtana és vándorlása, a fa- 
és erdőcultus, a növényevés és -gyógy
mód, az őslények, növények és növény
állatok, az állattan, az állatmese és 
állatepos, az állatok élet-, kór és fejlő
déstana, földrajza és vándorlása, a fauna 
és faunistika, a husevés, az állat és az 
ember, az evolutio az ember felé.

A világ eredete és vége, a geo-, 
helio- és anthropocentrikus világnézet, a 
természetes, a tünemény, megfigyelés, 
kísérletezés, tapasztalás, tapasztalatböl
cselet, empirismus, a tünemények okke
resése, a törvény, az axioma, az oko
zatokból induló okkeresés, inductió, a 
tudomány rendszere és csődje, az egyet
len létezőre alapított világnézetek, mo- 
nismus (az anyagegység, atomismus, az 
erőegység, mechanismus, az erőviszony, 
dynamismus, a szellemegység, Spiritua
lismus) a válogatás, eklekticismus, a 
titkos és tudománya, occultismus, a tul- 
világi világnézet, misticismus, az anyag
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fejlődés.
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és szellem világnézete, dualismus, a 
ténylegesé, positivismus, a valóságé, re- 
alismus, eszményiségé, idealismus, a ket
tőé, idealrealismus.

III. A területi fejlődés.
A terület és környezet viszonya, a 

természetes és kulturterület.
IV. A faji fejlődés.
A faj elmélete és tagadása, mint 

naturale és politicum, — az ember 
eredete, őskora, maradványai, célja, az 
embertan, az ember földrajza, hagyo
mányai (régészet), az élet és önéletrajz, 
a test mint anyag, eredete, célja és is
merete, a koponyatan, vizsgálat, mérés, 
a művészeti és kórtani anatómia, a test 
fentartás, a táplálkozás, a szeszivás és 
abolitiója, a ruházat és lakás, — a test, 
mint erő, az élettan, az élet eredete és 
korhatárai, a születés és átöröklés, a 
physiologia, az életfentartás, halál, em
berölés, öngyilkosság, az életbölcseség, 
a testi hiány, a betegség eredete és föld
rajza, az orvostudomány és gyógyszer
tan, a közegészségügy, a tuberkolózis, 
a mozgás, a sport, a lélektan, az érte
lem világnézete, intellectualismus, az
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érzetek világnézete, Sensualismus, a be
nyomások világnézete, impressionismus, 
az érzéketlenség, az ismerettan és ön
ismeret, a lélek fentartása, természet 
és kórtana, az elmegyógyintézetek, — a 
gondolkodás és Ítélés tana, az ész, eszme, 
lángész, rationalismus, a szellem, meta
physika, az akarat, a Voluntarismus, a 
kimerültség, a tevékenység, az akarat
lanság, a jellem, a szabad és korlátolt 
akarat* az egyéniség, a test és lélek 
kölcsönhatása.

Az emberi közösség, a nép, a de- 
mographia és -logia, az ethnographia, 
a fajfentartás, az elnéptelenedés, emi
gratio, ki-, vissza- és bevándorlás, né
pesedés, terjeszkedés, túlnépesedés, a 
nyelv és története, az irás, az Írások, 
feliratok, oklevelek ismerete, a viselet, 
a szokás, az együttélés, az értelem 
kapcsa, a néplélektan, költés, epos, mese 
és monda, az ősök tisztelete, a mytho
logia, a vallás, a véletlen, a titoksze ü 
és az occultismus, a sors, a végső dol
gok tana, a végzet, a praedestinatio és 
fatalismus, az alkalom bölcseleté, az 
okozatok okból levezetése, deductio, a
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hit, az istenség keresése a természetből, 
nem e világból való, akosmismus, az 
áldozás, az ősök és a szellemek, az ör
dögök, az emberimádás, az istenség 
emberi alakban és érzésben, az öniste
nités, a poly- és pantheismus, a lélek
vándorlás, a dolgok és állatok istenitése, 
az egyistenség, az Jsten fogalma a tör
ténelemben, az askesis, az eretnekség, 
a vallástörténet, a valláscsoportok, a té
rítés, a vallásösszehasonlitás és bölcse
let, a néprokonság, ethnologia.

V. A társadalmi fejlődés.
A sociologia, a társadalom, törté

nete, eredete és célja, az Optimismus 
és pessimismus, a milieu, terület, faj és 
a társadalom, az egyén mint nemi alany, 
a férfi, a nő, a sexuális élet, a prosti
túció, a házasság, az endogamia, pro
miscuitás, gynaiklexis, polyandria, gynai
kokratia, matriarchia, exogamia, andro
klexis, nőrablás, poly- és bigamia, and
rokratia, patriarchia, amphiklexis és mo
nogamia, az elválás, nőtlenség és szü
zesség, család, feminismus, apaság, anya
ság, a gyermek szeretete és gyűlölete, a 
lelenc- és árvaügy, a rokonság, a gene-
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alogia, az erkölcs, a kötelesség, az er
kölcsi világrend, a jog, az egoismus, a 
rabszolgaság, az emberevés, a halálbün
tetés, az egyén mint productum, a tár
sadalmi determinismus, az egyéni altru
ismus, a collectivismus és communismus. 

A társadalom mint egyén, physiolo- 
giája, kór- és lélektana, az egyenlőtlen
ség elve, a csoportok sociologiája, az 
egoismus, a hatalom, az egyház, a val
lási harc, az osztályok, az osztályharc, 
a nemzet, a Chauvinismus, a nemzeti
ségi kérdés, a haza, hazaszeretet, hon
vágy, hazaárulás, száműzés, az állam, 
a foglalkozás, az állapot, a nomádok, a 
letelepedés és telepítés, a város és kor
mányzata, a vagyon, a capitalismus, a 
militarismus, az örök harcz.

Az egyenlőség elve és fokozatai, 
az egyenlőség hatása az egyénre és 
társadalomra, a területi, faji, társadalmi, 
gazdasági, értelmi, ethikai, politikai egyen
lőség, a társadalmi altruismus, az egye
temes emberi érzés és gondolat, huma
nismus és philantrophismus, az emberi
ség és sociologiája, a felekezet-, osztály-, 
nemzet-, haza- és államnélküliség, az
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anticapitalismus és militarismus, a világ
érintkezés, a világegyén, a világproblé
mák, az örök béke.

VI. Az anyagi művelődés.
A kultúra és a környezet, terület, 

faj, társadalom, a gazdasági, értelmi, 
aesthetikai, ethikai és potitikai kultúra, 
a hypercultura és a kultúra csődje.

A gazdasági fejlődés, eredete és 
célja, a szükséglet, a munka, munkás, 
munkátlan, a bér, gép, gyár, a terme
lés hiánya, a túltermelés és fényűzés, 
az érték és ár, tulajdon, jólét, gazdag
ság, vagyon, az élvezetek világnézete, 
hedonismus, a vagyonosodás, a tulajdon 
a tőke, a fogyasztás, crisis, hiány, sze
génység, nyomor, létminimum, a forga
lom, verseny, szövetkezet, eladási sza
badság (trust) és tilalom (egyedáruság), 
a területi, nép, társadalmi, nemzet- és 
politikai gazdaságtan, a gazdaságtörté
net, a gazdasági determinismus és tör
ténelmi materialismus.

A bányászat és mezőgazdaság, tör
ténetük és statisztikájuk, a nagy és kis- 
birtok, az absentismus, a birtoktalanság, 
felosztás és communismus, a birtokmi-
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nimum, a homestead, az öröklés, a ma
jorátus, az agrarismus.

Az ipar története és statistikája, a 
föld-, növény- és állattermékek ipara, 
a házi-, kis és nagyipar az iparos.

A közlekedésügy és statistikája, a 
szárazföldi és vizi forgalom.

A kereskedelem története és statis
tikája, a vám, védővám, vámunió, a 
bei-, kül-, szabad- és világkereskede
lem, a kereskedő, a pénzügy és statisti
kája, a bankügy, a valuta, a mono- és 
bimetallismus.

VII. Az értelmi fejlődés.
Az értelmi kultúra eredete, célja, 

története, statistikája, — a nemzeti és 
világirodalom és története, a könyv, 
könyvtár, bibliographia, — a tudomány, 
a természet-, hit-, nyelv- és történet
tudomány, a lira, epos és tanító köl
tészet, a regény és novella, a beszéd, 
az egyéni és társadalmi értelmiség, a 
museum, a tudományos egyesületek, az 
akadémia, a hírlap.

VIII. Az. aesthetikai fejlődés.
A szép, az összhang, a művészet 

eredete, célja, története, a környezet
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vonatkozása, a vallásos, nemzeti és ál
talános emberi művészet, — művészet 
a térben, az építés, szobrászat, festé
szet, — művészet az időben; zene, 
táncz, dráma, opera, ballett, — művé
szet az anyagban, iparművészet, á spe
kulativ művészet, a művészet egyéni és 
társadalmi vonatkozásai, a collectio, ga
léria, tárlat, egyesületek.

IX. Az ethikai fejlődés.
A nevelés és oktatástan, az egyéni 

és társadalmi nevelés, az elemi, közép 
és felső oktatás, a felnőttek és nők-ok
tatása, az önoktatás, a tankötelezettség 
és szabadság, a nevelés irányai, a ter
mészetes, vallásos, tudományos, sexualis, 
művészi és politikai nevelés, a szakok
tatás, a testi (gyógypaedagógia), értelmi 
(analfabéták) és erkölcsi nevelés, a bűn 
és bűnös, a börtönbüntetés fenyitő és 
javító hatása, a javító nevelés, a jellem
képzés, az ethikai materialismus, deter
minismus és idealismus.

X. A politikai fejlődés.
A politika fogalma, eredete, fejlő

dése, célja, a természet hatása, az actio 
és ujitásvágy, a radikalismus, a hagyó-
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mányok, ellenhatás, reactio, a hagyomá
nyosság, conservatismus.

Az állam története, eredete, célja, 
az államtheoriák és utópiák, a vallásos, 
physikai, családszerű, társadalmi, szer
ződéses államelmélet, — az államböl
cselet.

Az állam és a környezet, a terület
oszlás, növelés, egyesítés, fejlődés, a 
hódítás és visszahóditás, a hozzácsato
lás, a helyi kormányzat, — a község, 
város, tartomány, gyarmat, a polgári 
és katonai kormányzat, az ostromállapot, 
a külföld, a kosmopolitismus.

Az állam és a faj, a nép, a nem
zet, nemzetiségi és fajállam, a hegemo
nistikus államelmélet, az állam és világ
polgárság, az egyházállam és államegy
ház, a vallásszabadság, az állam és a 
társadalom, a pártok elszaporodása és 
csökkenése, az adó és hadsereg növe
lése és csökkenése, a hivatalnokosztály, 
a centralisatio, a bureaukratia, a servi- 
lismus, a jogállam, az egyeduralmi állam
forma, a törzsállam, ethnarchia, az auto
kratismus, a caesarismus, absolutismus, 
despotismus, tyrannismus, a biarchia, az

16*
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áristokratikus és rendi állam, á hiéro- 
kratia, a feudalismus, az olygárchia, 
ochlokratia, • polyarchia, timo- és pluto
kratia, a demokratia, az elnöki és nép
köztársaság, a tömeguralom, a mobór 
kratia és anarchia, a társadalom és állami 
beavatkozás.

: A kultúrpolitika -és kulturáltam, az 
agrár, iparos és kereskedő állam, az 
állam és az értelmiség, művészet, ne
velés.

Az állam politikai, vonatkozásai, az 
alkotmány eredeté; célja, története, vál
sága és változása, az alkotmányosság, 
a nép- és nemzetgyűlés, a személyes 
megjelenés, képviselet és választásba 
polgár és az állampolgárság, a parla
ment. A végrehajtó hatalom, a kormány, 
az udvar, az uralkodó, az elnök, a fel
ségjog, a felségsértés, a hadsereg, az 
államkapcsolatok, a külügyek, a diplo
matia, az egyenlőtlenség elvére alapított 
államkapcsolat, a háború története, a 
világháború, az egyenlőség elvére ala
pított államkapcsolat, az - államszövet
ség, unió, a világszövetség, a politikai 
világbéke.
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i. Az antik művelődés.

I. Az emberi nem őskora-
Az ősember maradványai, a bibliai 

ősemberek, protoplasták.
A geológiai, özönvíz és jég kor

szak, az archaeologiai korszakok, a 
palaeolith, a homo primigenius és a 
barlangtudomány, a neolith, a megaliti- 
kus emlékek, a dolmenek és druidakö
vek, a kjökkemöddinger és a cölöpépit
mények, a fémkorszakok, a réz- és 
bronzkorszak, az arany- és ezüstleletek, 
a vas, hallstatti és la téne-i korszak, az 
ősnépek, az australiai, maori, pápua, 
malaj és hova faj, az ősmüveltség, Ha
waii és Madagaszkár államai.

II. A turáni művelődés.
A turáni ősfaj, a szumir, elami, 

ujgur, hunn, skytha, sarmata, saka, 
alán, roxolán, jazyg, permi, csud, kir
giz,' tatár, parthus, mandsu, török, öz-
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beg, mongol, chinai, japán, aino, sziámi, 
giljak, dravida népek, az osset, baszk, 
etruszk, gonda, tibeti, naga, negrito, 
indián töredékfajok, a samanismus, Laoce 
és Konfuce vallásbölcselete, a lamais
mus és shintoismus, a turáni műveltség 
és államok.

III. A semita művelődés.
Az őssémi faj, a babylon, assyr, 

zsidó, edomita, feniciai, syr-arameus, 
arab (nabateus, mineus, sabeus), aethiop, 
egyptomi, kusita, (galla és somali), 
kopt, fellah, nubiai, berber, marokkói, 
néger, nama, busman és hottentotta ke
verékfajok, a biblia, talmud és targum, 
az eszeus, farizeus és szadducéus fele
kezetek, az iszlám, a korán, a siiák 
és szunniták, a sufismus, mahdismus 
és vahhabismus, a héber, ék- és kép
írás, a műveltség, Ó-Babylon Kr. e. 
1500-ig, Hammurabi, — Assyria Kr. e. 
1500—606, Uj-Babylon Kr. e. 625—539, 
Israel Ábrahárritól Ezráig, 333 Kr. e., 
Fenicia, Sydon, Tyrus és Karthago 
1600—146, Syria, Palmyra Kr. e. 262. 
Kr. u. 72, Lydia, a Heraklidák 1190-től, 
Kroesus és a Mermnadák 686—446.
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Kr. e., — Arabia államai, a sabai biro
dalom Indiától Délafrikáig, a bagdadi 
és cordobai khalifatus, Egyptom, Aethi
opia, az axumi birodalom és Abessynia, 
— Marokkó — Dahomey, Liberia és 
Haiti.

IV. Az árja művelődés.
1. A hindu művelődés.
A bengali, maharatti, punjabi hin

duk, a szanszkrit, prakrit, pali, hindi, 
gudserati, singhaléz, cigány nyelv, a 
Védák vallása, a brahmanismus, budd- 
hismus, a Manu törvényei, a nagy epo- 
sok, a Védák, Nala és Damajanti, a 
Mahabharata és a Pancsatantra, a nyel
vészet, Panini, a vedista, brahmanista 
és buddhista India, — a keleti biroda
lom és Asoka Kr. e. 300—226, az 
idegenek, a hellének, — parthusok, 
shythák (Indoskythia), a mongolok és 
angolok.

2. Az iráni művelődés.
Az iráni ősnép, a méd, persa, ör

mény, kurd, beluds, afghan, frigiai, 
kappadokiai, kariai népek, az ősnyelv, 
a zend, pehlevi nyelvek, a Zendavesta.
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Zoroaster vallása, a parsismus, Armé- 
nia, Hájk családja a III. évezredtől 
330-ig Kr. e., a parthus Arsacidák 
330—146 Kr. e., az Arságuni család 
Kr. e. 146— Kr. u. 428, a Bagratidák 
859—1079, a Rupenidák 1080—1393, 
Caria Kr. e. 1500—1200, Phrygia 
Kr. 275-ig, Media 606—550 Kr. e., 
Persia Kr. e. 558—330, az idegen 
uralom 330 Kr. u. 226, a Sassanidák 
216—642, az arabok 642—1258, a 
mongolok 1258—1502, az uj birodalom 
1502-től.

3. A thrák-illyr műveltség. 
A thrákok, makedónok, géták, dá

kok, illyrek, dalmaták, liburnok, ligurok, 
eraviscok, pannonok, venetusok és álla
maik.

4. A kelta műveltség.
Az ősnép, a belga, brit, briton, 

galata, gall, helvét, japyg, ivem, karn, 
lingon, novicumi, pikt, rhaet, scordisk, 
skót, gallo- román, keltiber, rkeltoligur, 
keltoshytha népek, a boiok, az ir, a 
gael, welsh és kymri nyelv, a druidis- 
mus, a kelta mondakör, ’ Ossíán, Merlin,
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Lancelot, Artus, Grál, az ogham irás, a 
bardok és Ossian, Wales, Caledonia, 
Scotia, Hibernia, Britannia minor, Gallia 
és Galatia.

5. A hellén műveltség.
Az ősnép, a pelasgok, achivok, 

arkádiak, argosiak, minyaiak, a dór, 
ion, aeol nép, a hellén expansio a Föld
közi tengerben, a vallás, mondák, a 
népepos, amphyktioniák, az epos, Ho
meros, a lira, Alkaios, Anakreon, Pin
daros, Sappho, a dráma, Aischylos, 
Aristophanes, Euripides, Sophokles, a 
szónoklás, Demosthenes, a természet
tudományok, Archimedes, Heron, Pytha
goras, Ptolemaios, az orvostudomány, 
Hippokrates, — a történelem, Herodo- 
tos, Thukydides, Xenophon, a bölcselet 
Thalestől Aristotelesig, a mykenaei és 
ciprusi művészet, a festészet, Apell s, 
a szobrászat, Phidias, Myron, a hellén 
királyságok, Sparta, Athén (Kodros), 
Korinthia (Bacchiadák), Makedonia (a 
drysák, Fülöpök és Alexander), Cyprus 
egyesült királysága " 410—324, Epiros 
és Pyrrhos 307—272, Pergamum és az 
Attalidák 281—133, Bactria 256-tól,

5. A hellén 
műveltség.
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Syria és a Seleukidák, Egyptom és a 
Ptolemaiosok, a heraklida királyságok, 
Argolis, Argos, Korinthos, Lakonia, Lydia, 
Makedonia, Messenia, Mysia, Sardinia, 
Thessalia, az aristokratikus államok, 
Sparta és Lykurgos, a moreai hege
mónia. A boeotiai városszövetség Thebai 
alatt 379-ig, Korinthia 747—657, Kreta, 
Lokris, Rhodus 411—394, Sicilia, a 
tyrannikus államok, Korinthia 657—585, 
Athén, — Sikyon és az Orthagoridák 
670—251, Pherne és Jason 378—70, 
Sicilia, Phidon, a demokratikus álla
mok, Athén, Drakon, Solon,, a demokra- 
tiából alakult tyrannis, Peisistratos s Kleis- 
thenes 560-490, Korinthia 585-146, Rhodos 
394-323, a panhellén küzdelmek 492-449, 
a peloponnesosi és delosi szövetség, az 
athéni hegemónia 467-404 spártai 404-379 
a thebai 379—361, a makedón 359—323 
az aetoli szövetség 332—189, az achai 
280—146, Syria és a Seleukidák 323—70, 
Paphlagonia és az Achaemenidák, Arme
nia 333—66, Pergamum és az Attalidák 
223-133, Pontus 323-64, Egyptom323-30, 
Palaestina 320—63, Rhodos 304-től Ves- 
pasianusig.
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6. A római műveltség.
A latin, umber-sabell, sabin, osk, 

volsk, mars, piceni,. tyrrheni, _ sard né
pek, az epos, Vergilius, a lira, Catullus, 
Horatius, Ovidius, : Tibullus, a dráma, 
Plautus, Seneca, a szónoklás, Horten
sius és Cicero, a. természettudományok, 
Plinius,‘ az orvostudomány, Galenus, a 
nyelvészet,' Varro, a történelem, Sallus
tius, Caesar, Livius, Tacitus, a király
ság 509-ig Kr. e., a köztársaság 50.9—31, 
a demokratikus berendezkedés 509-367, 
az itáliai hegemónia 509—272, a ten
geri hegemónia 264—133, a hellén és 
aristokratikus ellenhatás, a demokratikus 
ellenhatás, a Gracchusok és Marius, 
133—^86, az. aristokratikus visszahatás, 
Sulla 88—79, az egyeduralomra törek
vés,. Pompeius, Caesar és Octavianus 
79—31, az ellenzék, Cicero, a császári 
monarchia berendezkedése, Augustus Kr. 
e. 31. Kr. u. 14, a Glaudiusok 14—69, 
a Flaviusok 70—98, az Antoninusok 
98—192, a katonai monarchia 192—-284, 
a. restauratio és Diocletianus 284—395, 
az összeomlás 395—476.

*
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2. A modern művelődés.

I. A nyugati művelődés ál
talános irányai.

A faj, a románok, a francia, vallon, 
spanyol, castiliai és catalán, portugál, 
olasz, rhaeto-román, ladin, oláh népek, 
a germánok, a frank, burgund, ostro- 
és wisigoth, longobard, vandal, alemann, 
svéd, gepida, német, sváb, bajor, szász, 
porosz, flamand, friz, mars, holland, 
boer, dán, norvég, svéd, brit népek, a 
szlávok, szlovén, horvát, szerb, bolgár, 
cseh, morva, lengyel, litván, orosz, ruthén, 
lettoszláv népek, a turánok, finn, ma
gyar, észt, lapp, vogul, osztják, szamo
jéd, mordva, eszkimó, török, tunguz, 
kun, kozár, palóc, chinai, koreai, japán, 
sziámi népek, az antik kapcsolatok, ci
gány, Örmény, persa, hellén, albán né
pek, a provenszal, ó-porosz, ó-szláv, bol
gár nyelvek, a volapük és esperanto, a 
kereszténység, a latin és görög egyház, 
az unionisták, a Protestantismus, luthe
ránus, kálvinista, unitárius, nasarenus,
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baptista, anglikán, methodista, queker 
felekezetek, az antik vallások felélesz
tése, a hitterjesztés, az inquisitio, theis- 
mus és atheismus.

A francia államcsoport fejlődése, 
Francia, Anjou, Aquitania, Provence, 
Toulaise, Bretagne, Normandia, Lotha- 
ringia stb., hercegségek és grófságok, 
Navarra királyság, a francia királyság, 
a Capetingek 987—1328, a Valoisk 
idősebb és ifjabb ága, 1328—1498—1789, 
a forradalom kormányformái 1789-1815, 
a francia, bataviai, helvét, cispadán, 
-renah,-alpin, transpadán, parthenopei, 
lemani, ligur, illyr és jón köztársaságok, 
az olasz, etruriai, nápolyi, spanyol, 
westphaleni és hollandi királyságok, a 
francia császárság, a királyi restauratio 
1815—48, a II. köztársaság 1848—52, 
a II. császárság 1852—71, a III. köz
társaság 1871-től, Monaco és a Gri
maldi család 968-tól, a corsicai államok, 
Burgundia’ fejedelemség, a vallon terü
letek, Flandres, Hainaut, Brabant, Luxem
burg, Anvers, Liége, Bruges, Gand stb. 
grófságok, őrgrófságok, püspökségek, fe
jedelemségek, városok, az idegen uralom
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* 1830-ig, a belga királyság, az olasz álla
mok, az idegenek, az ostrogoth, longo
bard, hellén, arab, frank, német, fran
cia és spanyol uralom, a renaissance 
olasz államai, a pápai állam, Firenze, 
Genova, Velence, Milano, az Italia 
Unita, San Marino köztársaság, a spa
nyol államok, a castiliai csoport, Gali
cia, Asturia, Leon, Castilia, Navarra, az 
aragon csoport, Aragon, Barcelona, Cata
lonia, Valencia, az egységes spanyol 
királyság, a katholikus felségek 1479-1516, 
a Habsburgok 1516—1700, a Bourbo
nok 1700-tól, Andorra köztársaság, az 
amerikai spanyol államok, Argentina, 
Bolivia, Chile, Columbia, Costarica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay. Peru, 
San Salvador, Santo Domingo, Urug
uay és Venezuela köztársaság, Portugal, 
a burgundi ház 1095—1383, áz álbur
gundi ház 1383—1580, a spanyol hó
doltság 1580—-1640, a braganzai ház 
1640-tól, Brazil gyarmat, császárság, 
köztársaság, az isolált román államok, 
a jeruzsálemi (1099—1187) és cyprusi 
(1193—1439) királyságok, a latin csá-
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szárság 1204-61, a rhodusi (1309-1522) 
és maltai (1530—1798) lovagállam, 
Moldva és Havasalföld nemzeti vajda
ságok 1821—59, Cuza és az unió 
1859—66, Románia és a Hohenzollernek 
1866-tól, a germán államok, a frank 
birodalom, a Merovingok és Karolingok, 
a német államok, a hierarchikus álla
mok, Mainz, Trier, Köln, Salzburg és 
Magdeburg érsekségek, a hercegségekből 
alakult államok, a pfalzi fejedelemség, 
a frank, sváb és badeni hercegség, 
Württemberg királyság, a bajor herceg
ség és királyság, a Wittelsbachok, a 
szász hercegség (1180—1806) és király
ság, az askaniai (1180—1422) és meis
seni Wettin család, a szász államok, az 
őrgrófságokból alakult államok, a dán 
marchia, Holstein grófság, Schleswig 
hercegség, a meisseni, thüringeni és 
brandenburgi marchia, a Hohenzollern 
ház 1426-tól, a porosz marchia lovag
állam, a brandenburg-porosz választó
fejedelemség 1618—1700, a porosz ki
rályság 1700-tól, a keleti marchia, Ost
mark, a Babenbergek 976—1246, a 
Habsburgok 1282—1518, az egységes

17
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osztrák kormányzat 1518—1804, a né
met lovagrend állama, az anhalti, klevei 
(1417—1609), waldeck-pyrmonti, liech
tensteini, lippei, lotharingiai, mecklen- 
burgi, oldenburgi, pomerániai, reussi, 
schaumburgi és braunschweigi herceg
ségek és nagyhercegségek, a hannoveri 
választó fejedelemség 1662—1814, és 
királyság 1814—66, a westphaleni her
cegség 1180-1807 és királyság 1807—13, 
a hesseni államcsoport, a város és pa
rasztállamok, a Hansa és a friz köztár
saság, a német- római (962—1806), 
osztrák (1804) és porosz (1871) csá
szárság, a svájci szövetségállam, a gel- 
derni, hollandi, zeelandi grófság és her
cegség, az utrechti apátság, az idegenek 
1609-ig, a németalföldi köztársaság 
1609—1815 és királyság, Transvaal és 
Oranje köztársaságok 1902-ig, a dán, 
norvég és svéd dinasztiák 1397-ig, á 
dán unió 1808—1905, a dán- svéd 
unió 1397—1523, a Wasa és Berna
dotte család, a brit államok az angol
szász és normán állam 1066—1154, 
az angevinek 1154—1399, Lancáster 
1399—1461, York 1461—85, Tudor
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1485—1603, Stuart 1603—88, Oraniai 
1689—1714 és hannoveri ház, az ame
rikai köztársaság, a szláv államok, Mor
vaország és Svatopluk, a sziléziai her
cegségek, a cseh és lengyel királyságok 
az orosz, szlovén, horvát, szerb (Mon
tenegro 1695.) és bolgár államok, a 
magyar, finn, török, ujhellén és a többi 
antik fajok államai.

II. Az egyházi fejlődés.

1. A continentális beren
dezkedés.

A keresztény gondolat.
Krisztus és tanítása, az apostolok 

és apostoli atyák, a patrologia, — a 
palaestiniai (jeruzsálem-caesereai) ke
reszténység, szent Vazul és Gergely, — 
az alexandriai kereszténység, nagy Dénes 
Origenes, Kelemen, Athanasios és Cyrill, 
a syriai (antiochiai) kereszténység, arany
szájú szent János, — a római keresz
ténység, Lactantius, Ambrus, Ágoston, 
Jeromos és Tertullianus, az üldözés, a 
védelem, a szervezkedés, a papság és

17*
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szerzetesség, Antal és Pachomius, a ke
resztény műveltség.

Az új fajok, a népvándorlás, a 
pogány műveltség, a rumák, a Niebe
lungenlied, az Eddák, a Kalevala, Ka
levi poeg, a hunn és magyar mondák.

A térítés, aethiop, Frumentius, 
örmény, Gregorius illuminator, ir Pat
rick, skót Columbanus, belga Aman
dus, frank Remigius, burgundi Avitus, 
gót Ulfilas és Leander, alemann Co
lumbanus és Fridolinus, flandriai Eli
gius, friz Adalbert, Willibrordus és Win- 
frid, szász Bonifacius, angolszász Ágos
ton, bajor Emmeranus, Ruprecht, Cor
binianus, skandináv Anskar, thüringeni 
Kilián, westphaleni, az Ewald fivérek, 
vend Adalbert, morva Cyrill, porosz 
Adalbert, Gellért.

A keresztény monarchiák 
I., az egyház politikai szervezkedése, 
Dionysios apát, I. és II. Gergely, a latin 
nyelv, szent Benedek és rendje, az ir-, 
skót (Hy és Bangor) és bizánci állam, 
(395—732), Ostrogothia 474—554, He- 
rulia 530-ig, Vandalia 534-ig, Gepidia 
567-ig, Suevia, Alania, Burgundia 407
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585, Alemannia Nagy Károlyig, Thürin- 
gia 531-ig, Frankonia és a Merovingok, 
Wisigothia 381—711, Bajorország 508 
—788, Longobardia 568—774, Anglo- 
saxonia 450—800, a latin nyelv, az 
aranyvaluta, a költészet, Brendan, a 
tudomány, Beda, Cassiodorus, Isidor, a 
történelem, Jordanes és toursi Gergely, 
a bölcselet, Boethius.

A keresztény monarchiák
11., a pápai világuralom gondolata, III. 
Gergely és a Donatio Constantina, Fran
konia, Nagy Károly és a Karolingok 
nyugaton 987-ig, délen 875-ig, keleten 
911-ig, a Frankonia bomlásából eredő 
államok,, az egységes angolszász biro
dalom és Nagy Alfréd 800—1066, a 
szerzetesség, Adelard herczeg corveyi 
apát, a lovagság, Roland, a nők érvé
nyesülése, Berta és Emma, az ezüst 
valuta, a költészet, Engelbert és Kyne- 
wulf, a Beowulf epos, a tudomány, 
Hrabanus Maurus, a történelem, Ein
hard, Hinkmar, Regino, Paulus diaco
nus, az iskola, Alcuinus.

A keresztény monarchiák
111., a német színezetű pápai hegemónia,
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II. Sylvester, a német-római császár
ság, az Ottonok és III. Henrik 961—1056, 
az irodalom, Roswitha, a zene, Hugbald.

Akeresztény monarchiák
IV. , Dánia, Gorm és Knut, Svédország 
és az Inglingek, Norvégia és Harold.

A keresztény monarchiák
V. , a szláv államok.

A keresztény monarchiák
VI. , a vándorlás és honfoglalás, a ka
landozás és a keresztény királyság 
972—1095.

A szakadás, a Krisztus isteni 
nomismusára alapított eretnekségek, az 
ebioniták és nasarenusok, az emberire, 
arianusok, donatisták, gnostikusok és 
monophysiták, mindkettőre, manicheusok 
nestorianusok, paulicianusok és pelagi
anusok, a természettudományra alapított 
eretnekségek, toursi Berengár, a bizánci 
schisma 732.

Az ellentét, a zsidók szétszó
ródása, Avicebron és a spanyol zsidó
ság kultúrája, az arab műveltség, az 
iszlám és a Korán, Mohammed állama 
622—32, családja 632—56, az Omaj
jádok Bagdadban 660—750 és Cor-
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dohában 750—1031, — az Abbasidák 
750-1258. .

A párhuzam, a délarab Ghas
sanidák 634-ig és a Lakhmidák, Aethi
opia és Armenia, Persia, Firdusi és a 
Sassanidák, India és Kalidassa, a hindu 
mongol maláj buddhista imperium.

2. A román—norman kor
szak.

A természettudományok, Abelard 
és Roscellinus, a sexuális fejlődés, Abé
lard és Héloise, a francia és spanyol 
nemzeti nyelvek csirái, a vallásosság, 
amiensi Péter, a Mária-cultus, a feu
dális szerzetesség, Cluny, a cisterciek, 
prémontreiek, karthausiak, camalduliak, 
vallumbrosaiak, grammontiak, Fontev
rault rendje, a román misticismus és 
szent. Bernát, az inquisitio, a román 
lovagrendek, a templarius, johannita, 
trinitarius, sanjagoi, alcantarai, calatra
vai és az aviz-rend, a ciprusi, dán Da
nebrog és elefántrend, a nők érvénye
sülése, Adelhaid császárné és tusciai 
Mathild, a jog, az istenítéletek, a feu
dalisms, a Domesday book, a lira, a 
troubadourok, az epos, a chansons de

2. A román
norman korszak.
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geste, a regény, a roman de Renard, a 
theologia, Anselm és Bernát, a lovag
hadsereg, a pápaság világhatalma, VII. 
Gergely és III. Incze 1072—1216, a 
decretum Gratiani, a Dictatus Papae, a 
coelibatus, a simonia és investitura 
tilalmasa franczia királyság és a Cape- 
tingok 987—1270, Fülöp Ágost Suger 
és szent Lajos, a normandiai (Ördög 
Róbert), siciliai (Guiscard, Malta, Jonia 
1194-ig) és angliai (Hóditó Vilmos 1066 
—1199) normán államok, az ibériai 
államok, Gid, — a német birodalom, 
IV. és V. Henrik 1039—1138, Skandi
návia, szent Knut, Magyarország, Kál
mán és III. Béla 1095-1196, a ke
resztes hadjáratok és a keleti román 
államok 1095—1170, a kelta mondák 
román feldolgozása, a feudális Scotland 
Macbeth 1214-ig, a bizánci egyház uni
ója, 1204, az arabság üldözése, a bo
lognai, párisi és rajnavidéki zsidóüldö
zések, a londoni vérfürdő, Persia, Ni- 
sámi és a műepos, a Ghuridák, China 
tibeti hegemóniája.

3. Az aragon- germán kor
szak.
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A hellén — arab — zsidó tudomá
nyosság termékenyítő hatása és Bacon 
Roger, a sexuális élet, Tannhäuser, az 
orvostudomány, II. Frigyes és a bonco
lás, német terjeszkedés szláv területeken, 
a közép felnémet, hollandi és islandi 
irodalmi nyelv, a polgári, kolduló szer
zetesség, Joachim és a floriacensés, a 
ferencesek, minoriták, serviták, domini
kánusok, flagellánsok, a pásztorok és 
gyermekek keresztes hadjárata, a Skep
sis, az abigensek, valdensek, bogumilok, 
a dominikánus inquisitio, a germán lo
vagság, a kard és német lovagrend, a 
svéd Seraphin rend, a polgárság ala
kulása, a város, a jog, Irnerius, a céh, 
a Hohenstaufok siciliai monopolium rend
szere, a velencei bankalakulás, a Min- 
nesängerek és a wartburgl dalverseny, 
a népköltészet, az epos, Tristan és Isol
de, a theologia, aquinoi szent Tamás 
és Duns Scotus, a történelem, freisin- 
geni Ottó, az aristotqlikus bölcselet, 
Avicenna, Maimonides, Albertus Magnus 
és a tomismus, az első egyetemek, Bo
logna és Paris, a polgárhadsereg, a 
guelf és ghibellin pápaság 1152—1294,
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a lombardiai városszövetség, a francia 
királyság és a gallikán egyház 1268, a 
flandriai polgárfelkelés, Koninck Péter 
1302, Savoya terjeszkedése, az aragon 
terjeszkedés, az 1217. charta, Provence, 
a mallorcai királyság 1262, a siciliai 
vecsernye 1282, a Hohenstaufok biro
dalma 1138—1273, a strassburgi pol
gárság megveri püspökét 1262, a kölni 
érsekét 1288, a Babenbergek és Ausz
tria 1246-ig, a thüringeni udvar és I. 
Hermann, Brandenburg megszerzi és 
betelepíti a szláv Lausitzot, a német 
lovagrend fénykora, Riga és Thorn ala
pítása, Kurland 1260, Pomeránia 1160, 
keresztény és 1227, Dániától önálló, 
Mecklenburg 1160. német hűbér, a 
morva őrgrófság alapítása 1197, Lü
beck alapítása, Holstein és Oldenburg 
emelkedése, a délnémet, rajnai és Hansa 
város szövetségek, a svájci unió 1291, 
Morgarten 1315, a Teli monda, Svéd
ország fénykora, a Folkungok, Stock
holm alapítása, Finland, Island fény
kora, Anglia, az 1215. charta, Földnél 
küli János, Montfort Simon és III. Hen
rik 1199—1277, Csehország fénykora
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1192—1306, a királyság 1198. a Ba
benberg örökség, a litván királyság 1252, 
a szerb (Nemanjidák) és bolgár impe
rium, a magyar birodalom 1196—1308, 
az 1222. charta, a keresztes hadjáratok 
csődje, II. Endre és II. Frigyes, Scotland 
független lesz, Byzanc szervezkedése, 
az arab és zsidó tudományosság fény
kora, Ibn Ezra és Juda Halévi költők, 
a mongol birodalom, Dsengiz khán, az 
egyptomi mamlukszultánság 1250.

4. A román- angevin kor
szak.

A sexuális élet, a Don Juan — 
monda, — a latinok, oláhok és örmé
nyek előnyomulása, a magyarországi 
ruthen telepítés, a vallásosság, svéd 
Brigitta és Katalin hercegnők és szen
tek, a francia királyi inquisitio, a ger
mán misticismus, Eckhart és Ruysbrock 
a szerzetesség, egyház és állam küz
delmei, a spanyol Jeromos és a svéd 
Brigittarend, a templarriusok kiirtása, a 
német lovagrend térvesztése, a savoyai 
Annunciata, a pápai és portugál Krisz
tus, az angol térdszalag és Bathrend, 
az ősiség hazánkban, az erdélyi királyi

4. A román- 
angevin 
korszak.
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céhreform, Chaucer, a bölcselet, Occam, 
VIII. Bonifác és az avignoni francia 
pápaság 1294—1378, Szép Fülöp és az 
első parlament 1285—1378, Burgundia 
szervezkedése, Savoya és Nagy Ama
deus, Castilia terjeszkedése, Champagne 
és a Canari szigetek 1284 és 1344, a 
zaragozai érsekség 1317, a siciliai an- 
gevin állam 1266, a német birodalmi 
gondolat visszafejlődése 1273—1378, az 
1356. aranyhulla, a Habsburgok és 
Luxemburgok, a Lőwenbund, a Habs
burgok előnyomulása a Babenbergek 
birtokain és Svájcban, a Luxemburgok 
előnyomulása cseh (1310—1437) és 
brandenburgi (1373) területen, Svájc 
küzdelmei, a kalmari unió 1397—1523, 
az angol angevinek 1272—1399, Cseh
ország az, idegenek alatt, a Luxembur
gok, a prágai német egyetem és Ne
pomuki János. Lengyelország fénykora, 
Hedvig, Lithvánia, és a Jagellók csat
lakozása, a krakói lengyel egyetem, a 
tannenbergi csata 1410, a délszláv álla
mok bukása 1389, Moldva és Havas
alföld alakulása, Magyarország 1308—87, 
Scotland küzdelmei és Wallace Róbert,
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az uj byzanci unió 1274—83, a török- 
ség feltartóztatása, a francia, spanyol és 
német zsidóüldözés, Dselaleddin persa 
mistikus és Hafiz költő, Timur Indiá
ban és az angorai csata, az uj mongol 
birodalom 1369—1405, a buddhismus 
Siámban.

5. A continentális democ
ratia.

A cseh nemzeti nyelv diadala, a 
cigányok beköltözése 1415—20, Wyc
liffe és a lollardok, Huss és a hussiták, 
a szerzetesség, pápaság és lovagság 
hanyatlása, a polgárság és parasztság 
előnyomulása, a francia felkelés, a Jac
querie és Marcel István, az angol fel
kelés és Wat Tyler 1381, a tiroli, svájci 
és fríz paraszt köztársaságok, a cseh 
(1417) és salzburgi (1461) felkelés, a 
mesterdalnokok, a schisma, a nemzeti 
egyházak, egyetemes zsinatok és place
turn regiumok Gerson, Franciaország 
küzdelmei 1278—1461, Burgundia küz
delmei, a flandriai polgárforradalmak és 
a két Artevelde, a savoyai hercegség 
1416, Németország széttöredezése 1410 
—93, a klevei hercegség 1417, a szász

5. A continen
tális democratia.
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Wettin-ház megszerzi Weimart, a né
met lovagrend Révait 1374, a holsteini 
grófok Schleswiget 1386, a Hohenzol- 
lernek Brandenburgban 1425, a lüne- 
burgi polgárság függetlenségi harca 1369, 
a friz paraszt köztársaság megveri Dá
niát 1423, svájci köztársaság kiépítése, 
Näfels 1388, Sempach és Winkelried 
1386, Nancy 1477 és a telep függet
lenség 1499, Dánia német urai, a kal
márt unió gyengülése és Svédország 
emelkedése, Anglia, a Lancaster és 
York ház harca 1399 — 1483, a cseh 
nemzetállam, Ziska és Prokop, a len
gyelség hanyatlása 1434—92, az orosz 
schismatikus államegyház alakulása, — 
Magyarország és az olygarchia 1387— 
1458, Byzanc elbukik 1453, a törökség 
előnyomulása, Rigómező 1389, Nikápoly 
1396 és Konstantinápoly 1453, az isz
lám világuralma, a javai mohammeda- 
nismus.

III. Az állami fejlődés természete.

1. Az olasz renaissance.
A természettudományok, Leonardo
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da Vinci, a felfedezések, Marco Polo, 
Colombo, Caboto, Amerigo Vespucci, a 
séxuális élet, Boccaccio, Aretino, a Bor
giák, a Hermaphroditus, a vallásosság, 
bolognia, genovai és sienai szent Kata
lin, Savonarola, az udvari élet, Castig
lione, a nő érvényesülése, Cornaro Ca
terina, Colonna Vittoria, Borgia Lucre
zia, a Nogarola nővérek, az olasz könyv
nyomtatás, Gastaldi, — a lira, Caval
canti, Dante, Petrarca, az epos, Dante, 
Bojardo, Ariosto, Tasso, a regény, Boc
caccio, a könyvtárak, akadémiák, clas
sikus tudományok, Plethon, Chrysoloras, 
Marsilius Ficinus, Bembo, Valla, a tör
ténettudomány, Macchiavelli, a festészet, 
Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo 
Tizian, a szobrászat, Donatello, az épí
tészet, Palladio, az iparművészet, Cellini, 
az arte della guerra, az Egyházi Állam 
hatalmi szervezkedése X. Leóig, a római 
birodalom eszméje, Rienzi, Firenze, a 
Mediciek, Savonarola és Macchiavelli, 
Ferrara, az Esték, Verona, a Scalák 
1260-tól, Mantova, a Gonzagák 1267-től 
Milano, a Viscontiak és Sforzák 1263—1515 
Belgiojoso és Garmagnola, Rimini és a
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Malatesták 1503-ig, Venezia, Colleoni és 
Gattemelata, Napoli, Genova.

2. Az európai renaissance.
A természettudományok, Coperni

cus, Regiomontanus, Tycho Brahe, Faust, 
Peutinger és Beheim, Vasco, da Gama, 
a vallásosság, szent Kázmér és szent 
Fernando hercegek, Capistrano és Kem
pis Tamás, a szerzetesség, az oratoria- 
nusok és orsolyaszüzek, a lovagság, 
Sickingen, a skót szent András rend, a 
nők érvényesülése, nápolyi és Frange
pán Beatrix, Jeanne de France és d’ 
Arc, Anne de Bretagne, őrült Juana, 
Sorel Agnes, pfalzi Mária, osztrák Mar
git, Louise de Savoie és Sforza Bona, 
a jogtudomány, Werbőczy, a könyv
nyomtatás, Gutenberg, a pénzügy, a 
Fuggerek, a tudományosság, Celtes, Vi
téz, Reuchlin, Melanchton, a Sodalitas 
Rhenana és Danubiana, a könyvtárak, 
Corvina, a bölcselet, Cusa, a festészet, 
Holbein, Dürer, Cranach, leydeni Lu
kács, Mabuse, a szobrászat, Kraft és 
Vischer, az utópiák, Morus, a katonai 
fejlődés, az állandó hadseregek, a fran
cia birodalom 1430—1520, Jeanne d’
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Arc, Gaston de Foix, Bayard és Trivul- 
zio, Burgundia, Károly és Mária, a spa
nyol birodalom, Fernando és Izabella, 
az unió, Granada bevétele, a nagy hó
dítások, Ximenes és Torquemada, Por
tugal, II. János és nagy Manóéi hódításai, 
a német birodalom, Miksa, Frundsberg, 
meisseni III. Vilmos, pfalzi I. Frigyes, 
württembergi Ulrich, bajor Kristóf, Lajos 
és Albert, brandenburgi II. Frigyes, Al
bert Achilles és János Cicero, Dánia 
I. II. Keresztély és János, Anglia, VII. és 
VIII. Henrik, a két Norfolk, Fischer, 
Morus és Wolsey, a cseh nemzetállam, 
Schlechta és Podiebrad, a lengyel és 
orosz birodalom (III. Iván), Albánia, 
Castriota, Bosznia, Tamás és István ki
rályok, Magyarország, a Hunyadiak és 
a Jagellók, Skócia, a floddeni csata, a 
szakadás, Bessarion és az unió, I. Se
lim, az arabok és zsidók üldözése,

3. A vallásos absolutismus. 
A természettudományok, Kepler, 

Galilei üldözése, vallásosság, alcantarai 
Péter, szent Terézia, szent Alajos, xaveri 
szent Ferenc, neri szent Fülöp, Loyola 
Ignácz, Bellarmin, Oláh és Pázmány, a

18

A vallásos 
absolutismus.
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jezsuiták, barnabiták, a Bertalané], a 
nők érvényesülése, Welser Philippine 
és jülichi Jakobaea, a jogtudomány, 
Cujacius, a költészet, Gongora, Camoens, 
Ronsard, a regény, Cervantes, a dráma, 
Lope da Vega, a bölcselet, Montaigne, 
Böhme, Ramus, Giordano Bruno és 
Campanella, a történelem, Bodin és 
Baronius, a festészet, Caravaggio, a 
zene, Orlando di Lasso, Palestrina, az 
egyház restauratioja, a Tridentinum, 
Franciaország 1515—89, a Condék és 
Guisek, Spanyolország, II. Fülöp, Alba 
herceg és a nagy Armada 1515—98, 
Németország 1516—1657, a vallási 
harc, Tilly, Mansfeld, Wallenstein, don 
Juan d’ Austria, V. Albert bajor herceg, 
Alcibiades brandenburgi őrgróf, Anglia, 
Alanus és Babington, Lengyelország, a 
három Zsigmond, Magyarország 1526— 
1657, Dobó, Zrínyi,a Szapolyaiakés Bátho
ryak, Martinuzzi és Kovacsóczy, Havasal
föld^ Mihály vajda, Skócia, a Máriák és Ja
kabok, a zsidók üldözése, Gabriel da Costa, 
az iszlám üldözése, Lepanto, Bokkara és 
Abdullah, Khiva és Abulghasi, Persia és I. 
Abbas,India, Akbar, Humájun s Dsehangir.
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4. A reformatio,
A természettudományok, Cardano, 

Galilei, Falloppia, Eustachio, Vesalius, 
Clusius és Mercator, reformok a vallás 
terén Németországban Luther, Melanch
ton, az anabaptisták, Olaszországban 
Vergerio, Spanyolországban Servet, Fran
ciaországban Calvin és Beza, a belga 
hitvallás, Svájcban Zwingli, Angliában 
Cranmer és a puritánok, Skóciában 
Knox, Dániában Hemming és Arrebo, 
Svédországban Wasa Gusztáv, Finland- 
ban Agricola, Magyarországon Stöckel, 
Honterus, Dávid és Biró, Csehország 
ban a szombatosok, a lovagok moz
galma, Padilla felkelése, Falstaff és 
Don Quixote torzlovagok, a polgárok és 
parasztok mozgalma, a német és hor
vát parasztfelkelés, a humánus érzés, 
Las Casas, a nők érvényesülése. Bora 
Katalin az angol és holland indiai ke
reskedelem alakulása, a költészet, Spen
cer és Opitz, a dráma, Shakespeare, 
a bölcselet, Erasmus, a nevelés, Sturm, 
Ratichius és Trotzendorff, a francia 
Protestantismus politikai irányai, Co- 
ligny, a német hercegségek áttérése,

18*
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Hollandia függetlenségi harca, Hóorne 
és Egmönd, Móricz és csendes Vilmos, 
Svédország függetlenségi harca, a Wasa 
család, Gusztáv és Gusztáv Adolf, Oxen- 
stierna és Torstenson, Anglia, Erzsébet, 
Drake és Essex, az uj cseh királyság, 
Frigyes, Magyarország, Bocskay, a Beth
lenek és Rákóczyak, az iszlám, II. Mo
hammed és Kheireddin.

5. A francia nagy absolu
tismus.
- A vallásosságb a hugenották üldö
zése, a camisardok, a trappisták, mauri- 
nusok, lazaristák és irgalmas nénék, 
szent Vince, a francia quietismus és 
Port Royal, Bossuet, az udvar, a vas
álarc, a nők .érvényesülése, Montpensier, 
d’ Estrées, Maintenon, Montespan, Sé- 
yigné, osztrák Mária, Colbert gazdasági 
reformjai, a költészet, Scarron és Mal
herbe, a nyelvészet, Ducange, a mese, 
Lafontaine, a bölcselet, Descartes, Pas
cal, Bayle, Malebranche, a történelmi 
kritika, Mabillon és Montfaucon, a fes
tészet, Lebrun, Lorraine és Watteau, az 
iparművésze^ Gobelin, a dráma, Molière, 
Racine,'. Corneille, a zene, Lully, a ne-
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velés, Fénélon, az^ iskolatestvérek, a po
litikai fejlődés, Sully, Richelieu, Mazarin, 
József pater, Fleury, Colbert, Retz bíbo
ros, a katonai fejlődés, Turenne, Condé, 
Vauban, IV. Henrik, XIII—XIV. Lajos, a 
Stuart államrendszer Angliában 1603—88 
Buckingham, Clarendon, Laud és Straf
ford, Hobbes és verulami Bacon.

6. A periferikus nagy ab
solutismus.

Atermészettudományok, Galilei, Huy
ghens, Baffin, Torriceli, a telepítések, 
Mercy, panslavismus és Krizsanics, a 
physiologia, Harvey és Malpighi, a val
lásosság, a jansenismus, Ward Janka, 
Armenius, Coccejus és Gomarius, Fox 
és a quekerek, a pietismus, salesi szent 
Ferenc, társadalom, Simplicissimus és a 
kalandor typus, a lovagi hagyományok, 
a porosz fekete sasrend, dán elefánt
rend, az orosz András és Alexander 
Njevskij rend, a nők érvényesülése, 
Kőnigsmarck grófnő, Degenfeld Mária, 
Báthory Zsófia, Bornemisza Anna és 
Kata, a csillagkeresztes női rend, az 
orosz Katálinrend, a jogbölcsészet, Vico, 
anyagi művelődés, a világkereskedelem

A periferikus 
nagy absolu- 
tismus.
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alakulása, nyelvészet és irodalom, Hein- 
sius, az orientalisták, a római árkádiai 
akadémia, költészet, Marini, a marinis- 
mus és gongorismus, az uj provenszál 
költészet, a kurucz költészet, Milton, a 
prosa, Abraham a Sancta Clara, Mikes, 
a dráma, Calderon, a bölcselet, Bacon, 
Campanella, Geulincx, Spinoza, Leibniz, 
Hobbes, Hugo Grotius, a történelem, 
Cellarius, a bollandisták, az építészet, 
Bernini, a festészet, Guido Reni, Ribera, 
Velazquez, Teniers, Rubens, Rembrandt, 
Van Dyck, a zene, Carissimi, Händel, 
Purcell, Tartini és Stradivari, a nevelés, 
Apácai, Comenius, a pápaság fejlődése 
1600—1720, a corsicai királyság és 1. 
Tivadar, az 1647. nápolyi felkelés, 
Spanyolország 1598—1720, Alberoni, 
Sardinia és Viktor Amadeus, a német 
császárság, Lipót és Károly 1657—1740, 
Ampringen, Caraffa, Montecuccoli, Cobb 
Spankau, Starhemberg, savoyai Jenő, 
II. Miksa bajor herceg, II. Ágost szász 
király, II. Frigyes hesseni herceg, János 
és Lipót anhalti hercegek, Cyörgy han
noveri választó, badeni őrgrófok, Frigyes 
Vilmos brandenburgi választó és I. Fri-
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gyes porosz király, a guineai porosz 
gyarmat, Hollandia, Van Diemen, Ruyter 
oraniai Móric, Coehoorn, Tasman, Witt, 
Anglia, Cromwell, Blake, Penn, Dánia 
absolut szervezkedése, Svédország, Krisz
tina, X—XII. Károly, Lengyelország, 
Sobieskij János, Oroszország és a Ro- 
manovok 1605 — 1725, nagy Péter, Gor
don, Lefort, Mazeppa, Montenegro és a 
Petrovicsok 1695, a szerb független
ség eszméje, Magyarország, az ellenzék 
elnyomása, Zrínyi, Wesselényi és bará
tai, Thököly, Rákóczy, a királyi hatalom 
katonai előnyomulása, az absolut kor
mányzat, Kollonich, az ellentét bomlása, 
Mardoháj álmessiás, a törökség veresége, 
a Köpriliek, a párhuzam emelkedése, 
az örmény mehitaristák, Persia, II. Abbas 
és Nadir sah, India és Aurengzeb.

7. A felvilágosult germán 
absolutismus.

A természettudományok, Galvani, 
Behring, Hell, Reaumur, a sexualitas, 
Casanova, a vallásosság, a redempto- 
risták, Alacoque Maria és liguorii Alfonz, 
a lovagi hagyományok, a fehér sólyom
rend, a Vladimir és Szaniszlórend, a

A felvilágosult 
germán abso
lutismus.
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nő érvényesülése, Dübarry és Marfo 
Antoinette, a közgazdaság, Quesnay és 
Necker, a költészet, Lessing, Gellert, 
Kleist, Gessner, Wieland és Klopstock, 
a társadalom, a philanthropismus, a 
bölcselet, Voltaire, Diderot, Alembert, 
Rousseau, Helvétius, Lamettrié, Hölbach, 
Condorcet és Condillac, a fesztészet. 
Tiepolo, a zene, Goldoni, az aesthetika, 
Baumgarten, az ethika, Basedow, Felbi
ger és Rousseau, Franciaország 1715-89, 
Turgöt, Spanyolország, Aranda, Portugal, 
Pombal, Poroszország, I. Frigyes Vilmos 
és II. Frigyes, Ausztria és a német 
császárság, Mária Terézia és II. József, 
Dánia akegyencuralom, a svéd olygarchía 
Oroszország, Anna és II. Katalin és köre, 
Lengyelország bukása, Poniatowsky.

8. A nagy forradalom.
A természettudományok, Bailly, 

Arago és Laplace, a faj, Lamarck, a 
társadalom, Foúrier, Saint Simon, a 
becsületrend, anyagi művelődés, az assig- 
naták, a nő érvényesülése, Corday Sa
rolta és Józefin, a Constituante 1789—9 
Sieyes és Mirabeau, a Législative 179-92 
a girondisták, Roland, Vergniaud, Con-
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dorcet, a Convent 1792—5, Babeuf, 
Barière, Barras, Boissy, d’ Anglas, Car
not, Danton, Desmoulins, Hébert, Hen
riot, Marat és Robespierre, a Directoire 
1795—99, a Consulatus és Bonaparte 
1799—1804, a császárság 1804—15, 
Napoleon, a Beauharnais és Bonaparte 
család; a politikai fejlődés, Cambaceres 
Fouché, Talleyrand és Leuchtenberg 
hercegek, Murat és Bernadotte királyok, 
a katonai fejlődés, Augereäu Castiglione 
hercege, Berthier Wagram hercege, 
Chénier Feltre herczege, Davout Auer- 
städt hercege, • Duroc Friaul hercege, 
Junot Abrantes hercege, Kellermann 
Valmy hercège, Lebrun Piacénza her
cege,- Lefebvre Danzig hercege, Mac
donald Tarento hercege, Marmont Ra- 
gusa hercege, Masséna Rivoli hercege, 
Moncey Conegliano hercege, Morteir 
Torino hercege, Ney Moszkva hercege, 
Oudinot Reggio hercege, Soult Dalmatia 
hercege, Suchet Albufera hercege, az 
olasz, német, svájci és hollandi forra
dalmi államok, a spanyol josefinos és a 
lengyel-francia mozgalom, MartinovicSi
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IV. A társadalmi fejlődés természete.

A berendezkedés Angliában.
1. III. Vilmos kora, a termé

szettudományok, Newton, a költészet, 
Addison, a nyelvészet, Bentley, a böl
cselet, Locke, a kereskedelem, Lloyd, a 
politika, III. Vilmos és Marlborough.

2. Anna ésatory korszak, a 
társadalom, Robinson Crusoe és a ka
landortypus, regény, Defoe és Swift, 
bölcselet, Berkeley, politika, Anna, Sache
verell, Oxford és Bolingbroke.

3. Akét György és awhig 
korszak, a vallás, a methodismus, a 
költészet, Pope, az irodalom Johnson, a 
bölcselet, Hume és a skót iskola, a 
politika, Walpole és Chatham, az Ame
rikai Egyesült Államok megalakulása, 
Franklin és Washington.

A conservatismus.
A természettudományok, Chladni, 

Cook, Cuvier, Franklin, Humboldt Ritter, 
Volta, a faj, Malthus, az uj érdemren
dek, az amerikai Cincinnatus rend, a 
vallásosság, Lacordaire, a puseysmus,
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az ó-lutheránusok, Emmerich Katalin, 
dames du Sacré Coeur, a szerzetes
rendek visszaállítása, az uj kalandor 
typus, Fra Diavolo, Hauser a lelenc, 
a nők érvényesülése, Stäelné, Brion 
Friderika, Kalb Sarolta, Hamilton Ka
rolina, az anyagi művelődés, Smith 
Ádám, Stephenson, Watt és Fulton, a 
Rothschild csoportok megalakulása, a 
keszthelyi Georgikon, Széchenyi és Vá
sárhelyi, a költészet, Musset, Leopardi, 
Uhland, Körner, Heine, Arndt, Chamisso 
Goethe, Schiller, Platen, Byron, Ander
sen, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, a 
regény, Chateaubriand, Scott, Lermon
tov, a nyelvészet, Diez, Grimm, Mez
zofanti, Körösi Csorna Sándor, Reguly 
és Jerney, a bölcselet, Kant, Fichte, 
Hegel, Schelling, a történelem, Hum
boldt, Niebuhr, de Maistre, Gibbon, 
Southey, a szobrászat, Canova, Thor
waldsen, a zene, Halévy, Cherubini, 
Paganini, Lavotta, Beethoven, Meyer
beer, Chopin, Haydn, a dráma, Grill
parzer, a nevelés, Pestalozzi, Herbart, 
Ling és Jahn, az egyházi állam fejlő
dése, Franciaország 1815—48, az emig-
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ránsok és Vendée, az algeri háború, 
Guizot és Polignac, Poroszország res- 
tauratiója, Stein, Hardenberg, Blücher, 
Gentz, Scharnhorst, Ausztria, Stadion, 
Hofer, Károly és János főhercegek, Met
ternich, Anglia, Bute, North, Burke, 
Canning, Fox, Pitt, Wellington és Nel
son, Amerika, Hamilton és.Monroe, Orosz
ország, I. Sándor és I. Miklós, Magyar
ország 1792—1840, a törökség bomlása, 
Ali janinai pasa és Mehemed Ali.

< A liberalismus.
A természettudományok, Schiapa

relli, Dubois Reymond, Helmholtz, Hux
ley, Livingstone, Stanley, a faj, Darwin 
és Haeckel, a kék kereszt és a Good 
Templar, Fechner, Lombroso, Virchow, 
vallásosság, Dupanloup, a katholikus 
emancipatio, a társadalom, Marx és 
Lassalle, Fourier és Proudhon, Owen, 
Bakunin, Krapotkin és Tolstoj, Suttner 
Berta bárónő, az anyagi művelődés fel
lendülése, a szabad kereskedelem, La- 
veleye és Leroy Beaulieu, a költészet, 
Béranger, Lamartine és Mistral, Giusti 
és Carducci, Tennyson, Madách, Petőfi, 
Arany, Tompa, Runeberg, a regény,
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Sue, Balzac, Dumes, Hugo, Zola, Ohnet, 
Verne, Dekker, Twain, Cooper, Long
fellow és Bret, Harc, Csehov, Dosto- 
jevskij, Gogolj, Turgenyev, Jókai, az 
irodalomtörténet, Brandes és Brune- 
tiére, a nyelvészet, Müller Miksa, Mik- 
losich, a bölcselet, Comte, Schopen
hauer és Hartmann, Herbort, Büchner, 
Nietzsche, Mill és Beneke, a történelem, 
Taine és Renan, Villari, Ranke, Treitsch- 
ke, Pertz, Curtius, Mommsen, Gre- 
gorovius, Carlyle, Macaulay, Buckle, 
Szolovjev és Palacky, Szalay és Sala
mon, a festészet, Böcklin, Menzel, a 
praerafaelitismus, Matejko, Lotz, Mun
kácsy, Zichy, a szobrászat, Izsó és 
Meunier, a dráma, Sardou, Ibsen, Eche- 
garay, a zene, Verdi, Wagner, Offen
bach, Erkel, az aesthetika. Ruskin, az 
egyházi állam összeomlása, Francia
ország, a nemzeti liberalismus, köztár^ 
saság 1848—52, Thiers és Lamartine, 
a hatalmi liberalismus a II. császárság 
1852—70, III. Napoleon, Ollivier, Mac 
Mahon, a krimi, olasz, mexikói és né
met háború, az ellenzék, • a commune, 
az általános emberi liberialismus, a III.



286 II. Függelék

köztársaság és Gambetta, Italia, a nem
zeti irányzat, Mazzini és Károly Albert, 
a hatalmi irányzat, Viktor Emanuel, 
Cavour, Garibaldi, Amadeus spanyol 
király, az általános irányzat, Umberto 
és Crispi, Spanyolország, Don Carlos, 
Castelar, Canovas del Castillo és Sa- 
gasta, Portugal, Don Miguel, Német
ország, a nemzeti irányzat, az 1848. 
mozgalmak, a hatalmi irányzat, Vilmos 
császár, Bismarck és Moltke, Anglia, 
nemzeti irányzat, Cobden és Peel, Pal
merston Victoria királyné, az irmozgalom, 
O’Connel, a hatalmi irányzat, Beacons
field és Salisbury, Wolsey, Raglan és 
Napier, a délafrikai háború és az indiai 
császárság, az általános emberi irányzat 
Gladstone, Pernell és a homerule, Bright 
és Gordon, Amerika, a nemzeti irány
zat, Clay, a hatalmi irányzat, Lincoln, 
Grant, Blaine, Sheridan, Sherman, Far
ragut, Davis és Jackson, az általános 
emberi irányzat, Cleveland, Ausztria, 
Albrecht és Miksa főhercegek, Bach, 
Beust, Blum, Haynau, Orth János, Ra
detzky, Schmerling és Tegethoff, Ma
gyarország, a nemzeti irányzat 1840-ig,
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Kossuth, Wesselényi, a centralisták, a 
függetlenségi harc, Deák, a hatalmi 
irányzat, Andrássy, az occupatio, Kállay, 
az általános emberi törekvések, a len
gyelség leverése 1831. és 1863, az 
orosz liberalismus 1855—96, Gorcsakov, 
Pobjedenoscév, Skobelev és Hercen, az 
ázsiai és európai előrenyomulás, Szer
bia, Bulgária, Románia és Hellas meg
alakulása, Montenegro függetlensége és 
Nikita, a japán császárság restauratiója, 
az örmények üldözése* török és orosz 
földön, a törökség a hatalmak védelme 
alatt, Egyptom birtoklása 1882-ig.

Az Imperialismus.
A faji, gazdasági és irodalmi világ

érintkezés és világszövetségek, a pánger- 
manismus és panislamismus, a panlatin 
irodalmi törekvések, a brit unió, a hatalom 
költészete, Kipling, a hatalmakpolitikai és 
gyarmati expansiója, Németország és II. 
Vilmos, Anglia, Curzon, Rhodes, Kitchener 
és Chamberlain, Amerika és Roosevelt, 
Oroszországés II. Miklós, Japán és Okuma. 

A socialismus.
A szocialismus világmozgalmai, Jau- 

rés, Bebel, Vandervelde, Oroszország.

Az Imperia
lismus.

A socialismus.














