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ELSŐ FEJEZET. 

F ö l d l e i r á s é s r é g i u t a z á s o k. 

Mindeddig hii kisérői lévén a polgárosodásnak azon utjában, 
mellyet eredeti bölcsőjéből, Ázsia magaslatait·ól ldindulva, két ellen 
kező i!'á.nyban a Sárga- és Földközi-tenger felé tett, s mig ott tétlen
ségbe sülyedt, emitt folytonos tevékenységet fejtett ki, igyekeztünk 
szembetünövé tenni, mint haladt az szakadatlanul elöre, ismeret, 
erkölcsiség és szabadság tekintetében, uralomra emelvén a szellemet 
az auyag, az észt a baromi erő_ felett. E ltönyvben különösen annak 
terjeszkedését fogjuk feltüntetni, leírván azon utazásokat, mellyek 
által, a legrégibb időktől ruostanig, a kiváncsiság, kereskedés, vélet
len, bírvágy, sejtelem, ezeretet és tudomány ösztönözték az embere· 
ket földgömbünk felületét illetőleg bővebb és pontosabb ismeret
szerzésre.. - Jobbnak látszott nekünk e tárgyról itt külön érte
kezni, tekintetbe véve egyrészt, rnisze1·int a XV -ik ~;záza d nagyszerű 
fölfedezései nincsenek összefüggésben az átaJános politikával, más
részt pedig, mert ha együtt tárgyaltatnának, megszakítván emennek 
eseményeit, rnunkánk átalános berendczéf'ét sokkal inkább zavarnák 

XIV. l 



mint az ismétlések, rucllyeknek az általunk választott rendszer alá 
van vetve. Be fogjuk szőni a hajózás, kereskedés és gyarmatok tör
ténetét, ollyakat is érintvén futólag, mikről már beszéltünk, vagy 
nemsokára kellend beszélnünk. És gyönyörrel fogjuk szemlélni, 
mint ismerkedik meg az ember lépésről lépésre azon lakhelylyel, 
melly számára átutaztában szállásul van rendelve, a a testvérekkel, 
kik közt és a kikkel hivatása futni, botlását jóvá tenni, küzdeni, 
magát tökéletesiteni j látni fogjuk, miként szül a kereskedelem prózai 
czélja, nem kevésbbé mint az egymásra törő nemzetek harcza, 
hősöket j látni fogjuk, mint daczol az ember, távol minden élő lény
től, hó-hegyek vagy tüzes homok-hullámok által fenyegettetve, teve
háton, vagy siberiai azánokon, a libyai sivatag égető bőségével, vagy 
a hideg égaljak negyven fokú dermesztő fagyával j - e ha féluton 
elvesz, a nélkül hogy számba vennék kiállott fáradalmát, osztály
része a sikertelenségnek kijárni szokolt roszalás '). 

Az embert a szükség üzte szülöhelyéről idegen földekre; de 
hogy ki volt első, ki a lovat, szamarat, tevét megszcliuftette s azokat 
szekerekbe fogta, ki hajón tengerre mcrt szállni, ki a halak úszhár
tyája, a daru szárnyai s a nautitus testszerkezeté?ek mintájára az 
evező és vitorla használatát feltalálta, nem tudjuk. Es pedig mcmnyi 
idö, tanulmány, tapasztalásra volt szükség, mennyi sikeretlen próbá-

1) La Harpe .utazások története" tökéletlen és szintelen ltivon~t; gyü
mölcstelen Rkademiai míi, miulLogy ö mind a földie irás, mind a tt:ngerészetben 
járutlan, s kivonatait elmulasztja azon részletekkel szinezni, mellyelt azokba lelket 
öotenénch. 

Egészen más érdemü Walkener-é: ugyszintén Ilontemont Albert Biblioté
que unive1·selle des voyages-a. ; nemkülönben l' Hiatoi1·e des decouvertes géograplti
quea des nations eu1-opéennes da1111 l-es d·iverses partifa du monde, pl"ésenlant, d' ap1·é8 
les sources originales pou1· chaque natwn, le précis des vouages exécutés par te1-re 
et par •ner depuis la plus Itaute antiquité jU8qu' a nos joura, et !J l us specialement de· 
puis la fi n du X V. sie ele, et ojfrant le tableau c01nplet de nos connaissances actu
elles sm· les pays et lfs peuples de l' Asie, de l' ~lfdque , dP- l' Arnérique , et de 
l'Océanie ; avee un gmnd nomb1·e de cartes géogmpltiquea clreaaeea suJ• les relations 
métnes des voyageu1·s et au1· les autres documents les plm certains, et une bibliogra· 
phie complete des voyages, di Vivten de Salnt-Martin Paris 18·15 s köv. Maga 
Ázsia húsz köt etet tesz. 

J6 llaccarty Dizionario geographica-ja is. Lá>d még llaltebrun, Histoil·e de 
la geographie; Sprengel, Feljödözések tö1·ténete (német). 

Némelly nnpi l~pok és idö~zaki munkAk egyedül utazásokkal foglalkoznak, 
millyenek : Annalea des voyages, Jow-nal des voyages, the Asiatic joumal, he 
Misaionm·y reg·iste1· , Annalea maritimea, Revue nuwitime, Jour-nal de la 111a1 tne, 
Bulletin de la 1/Ucieté geog•·aphique de ra,·is stb. 
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kon kellett ket·esztül menniök, mig a tüz által kivájt fatöt·zstöl, mi 
hihetőleg első hajózási eszközül használtatott, odáig jutottak az em
berek, hogy a mesterségesen nevelt erdők fáit kivágni, gerendák és 
deszkákká alakítani, egymással összekötni, azoknak a lehetö legal
kalmatosabb alakot adni, képességöket pontosan meghatározni, áta
lános és fajsúlyukat, az árboczok, vitorlák, horgonykötelek, vasmacs
kák erejét, a hullámok és zivatarokkal szembeni ellenállási képes
séget, a valószínű napi ut mennyiségét Itiszámítani; azután a szeleket 
arra kényszeríteni, hogy míként a ezerencsétlenségek az erös lelkek
nek , azok is, bár ellenkezve, szolgálatjukra legyenek ; továbbá a 
csillagok, ezen, az égboltozaton az Örökkévaló által meggyújtott 
világító tornyokból utjokat kiolvasni j végre párosítván a szépséget 
a kényelemmal a mostani hajókat, ezen diadalát az erömii és termé
szettannak, ezen zárbeszédét minden emberi ismereteknek, kezdve a 
leganyagiabbaktól a legelvontabbakig, kiállitani képesek lettek; ezen 
hajókat, mondjuk, mellyek egyszerre szállítási eszköz, erősség, csa
tatér, raktár és csillagdául azoigálnak; hol a legmesterségesebb gé
pezetek, a szobák puhn kényelme és száznál több ágyú vannak egye
sítve. 

Ha az emberek eredeti lakhelye nagy folyók közt volt (Meso
potamia), hihető, miszerint azétoszláBuk alkalmával az elsö családok 
azok folyását követték, s talán egyszerű csónakokban próbát is tet
tek azokon, a honnan azután, megismerkedvén az evező használatá
val, bátorságot vettek magoknak a partoktól eltávozni, s a sík ten
geren tenni kísérletet. A halak szcrkezete megtanithatta öket hajóik 
és evezöiknek czélszerübb ala~ot adni j a magas hullámok ellen, 
mellyek a csónak oldalain becsapva zavarták a hajósokat, födél által 
vedték magokat j szaporitották az evezök padjait, megerösitették az 
árboczokat, lassan-lassan beletanultak a kormányzási mesterségbe, 
és mindeu felmarülö nehézséget ujabb tökélyesbülésre használtak fel. 

A s e m i népek, héberek, arabok, phoeniciek voltak az elsők, 
kik kereskedést üztek j B a történeti kor kezdetén már karavánokkal 
találkozunk , mellyek Afrika és Ázsia gazdagságait távol tartomá
nyokba szállítják. Tyrus és Sidon, bár egy, táplálásukra elégtelen 
földnyelven feküdtek, de mivel hátuk mögött Libanon erdöRége, elöt
tök pedig egy ba!'bár világ, millyen akkoriban Europa volt, terült 
el, B ezt fel tudták használni, a régi idők London és Amsterdámjává 
lettek 1); hajóik Ophirtól az Atlanti-tenger partjain fekvő Tartessu:~-

1) Lásd JI. könyv. XVII. f•j. 

l* 
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ig jártak i Uti~.:a, Cartlulgo tÍ1> Gadcsben gyarmatokat birtak, mellyck 
ismét több másokat alapitottalt, -- Afrika partjain gyarmatokat ala
pitandók , Hanno és Hamilear sok nehézséggel járt utazásokat tet
tek a nyugati Oceanon j és ugyan amaz a déli partokat fürkészte, 
az utóbbi pedig Spanyolországtól északnak menvén, az ónszigetekig 
azaz Irlandig, vagy a Sciily 1) szigetekig hatolt. 

Ugy a szárazföldi mint a tengeri kereskedés föczélpontja India 
volt, minthogy onnan becses árúk : festö anyagok, elefántcsont és fil
szerek kerültek. Ha szárazföldön akartak odajutni, szükséges volt 
karavánokban egyesülni, mellyek, a mint a vidékek természete hozta 
magával, lovon, öszvéren vagy tevén tették meg a tapasztalás által 
kevésbbé fáradságosnak mutatott, s viz és alkalmas állomási helyek
kel kínálkozó utat. Hosszu utjokban gyakran lalátkoztak más kara
vánokkal, mellyek vagy ugyanazon ezé! felé igyekeztek, vagy hazá
juk termékeit vitték hozzájuk kicserélés végett. Illy alkalommal 
aztán vásárt rendeztek és ünnepet ültek i a kereskedés testvérült a 
vallással, az ajtatoskodók összevegyültek az adó-vevökkel j a meg
állapodáBI'B kiszemelt szentély hírre, tekintélyre vergődött, s ollykor 
falu, város emelkedrit körülte. Ez az oka, hogy a régi kereskedés 
utjai annyira állandók maradtak ~) s ha egyik város elpusztult azok 
mentében 1 nem nagy távolban rögtön másik emelkedett, melly a 
ker0skcdöknek ugyanazon kényelmet nyujtotta. 

Indiába tengeren csak Arabia partjainak hosszában tudtak el
jutni; az arabok tehát magukhoz ragadván az egyedárusságot, nem 
engedtek másokat elörchatolni, sem a tapasztalatlan hajósok nem bá
torkodtak e partoktól eltávozni. Innen keletkezett azon vélemény, 
hogy csak Arabiában található a tömjén , myrrha, kászfa, fahéj, 
opium; s innen a B o l d o g melléknév, mellyet Y emen tartomány 
nyert. 

Ezen kereskedelmi utazásokon kivül, több más is történt tud
vágybóL II. Necho, Egyiptom királya, összekötvén aNilust az Arab
tengeröbiillel, innen phoenic.i hajókat küldött ki, mellyck megkerül
vén Afrikát, a Gadesi 3) azoroson át tértek vissza hazájokba. Azon· 
felül hogy a partrnelletti utazás kevesebb mesterséget igényel, a 
phoenicieknek sokkal könnyebb volt ez oldalról kerülni mcg.a Jó-

l) LAsd IV. köuyv. VJ. fl'j. 
') LPirtuk ez utazásokul a Il-ik könyvhözi ,t'elviicíg011ÍIÓ jegyzetek•-L,en L) 

alatt, 868. s köv, lap. 

') Lásd U-ik kö11yv. 6~6. l. 
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reményfokát, mint a portugaloknak az ellenkező részről. Amazok 
elhagyván a Bab el-Mandeb szorost, s part hosszában megkerülvén 
az északnyugati szelek segélyével Gardatui fokot, Madagascar dél
nyugati részére jutottak, hol találkoztak a Tükzátonyának (Nadel
Bank) sebes áramlatával, és elérték a ~..,okot az ott sziintelen fúvó dél
keleti szelekkel j azt megkerülvén ugyanazon szelek segélyével az 
északi szélee11ég 4-6 fokáig vitorlázhattak; innen pedig a váltakozó 
tengeri és szárazföldi szelek által hajtatva a partokig emelkedhettek, 
mignem elhagyva a Mogador fokot az Atlanti-tengerből a Földközibe 
rohalló áramlat vi.tte továhh iíket. A phoenicielt tehát a hajózási mes
tet·ség gyermekkorában valóban megtehették azon utat, melly a por
tugalokra nézve, kik mintlezen kedvező körülményeknek hiányával 
voltak, olly sok uehézséggel járt. 

A phoeniciektől nem maradt t•áuk eredeti emlék ; de Hercule
sök utazásai jelképezik azon sok gyarmatot, mellyeket a Földközi és 
Atlanti-tenger 1) hosszában alapitottale Történészek és költők párhu
zamba állitják veliik a tyrrhenekct, kik egy ideig UJ•ai voltak a ten
gernek; de fölfedezéseiknek semmi nyoma nincs. A héberek föld
irati ismeretei történészeik és költőikből csnk lwzzávetőleg lévén le
vezethetők, nagyon nehéz megkülönhüztctni a l«<~pzeletit az ismere
titöl, a tudomány állitásait az ihlettség ötleteitiíl. Az argonauták ut
.iáról, kik daczára a viharoknal{, egy hcínap nlatt kerülik meg Euró
pát, s hajójukat kötden huzzák ft> l a part hosBzában j vagy Ulisseséröl, 
ki egy nap alatt eléri az Ocean véghatárait, nem lehet komolyan szó. 

A földirat tiil'ténetét a régi irók nyomán követni igen nehéz, 
IUiután egyik mit sem tud arról, mit az elöttevalók már bizonyosan 
tudtak. Horner hősei előtt csodaszerünl•k tűnik fel Afrikából Siciliába 
átevezni, holott a phoeniciek már daczoltak az Oceánnal. A régi kor 
első földi rója, H erodot, sokat utazott j tudvágygyal sőt biráiólag ész
lelte a távol országok szokásait j s habár azokat, nemzete ízléséhez 
alkalmazkodva, költői modorban t·ajzolta, mindazáltal a későbbi uta
zások megmutatták, milly sok igazság rejlett e mese-alak alatt. Ő, 
ellenkezőleg a mostaniakkal, ~z országokat népeikröl ismerteti ; wi
ért Í!i nagyon nehéz a helyeket feltalálni, miután a népek megváltoz
tatták lakhelyeike~. Mint történész figyeimét inkább az ösmüvelt&égü 
országok+a fordítja miutsem azokra, mellyek csak akkoriban kezdtek 
fejlődni, millyen volt Olaszország és Nyugat többi része, mellyeket ö 
l'oszabbul ir le mint Egyiptomot. Az ábrándok világába téved, vala-

') U.•rl H-ik könyv. 690. l. 
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hányszor átaJános fogalmak és hozz/Ívetésekig akar felemelkedni, 
mellyek akkoriban még nem támaszkodhattak tényekre. Nem birja 
"megtartóztatni magát, hogy ne nevessen azokon, kik a föld körraj· 
zát akarván adni, a nélkül hogy arról legkisebb észszerü fogalom
mal birnának, állitják, hogy azt az Ocean egészen körülveszi, B olly 
kereknek mondják, mintha kőrbe forgatva készittetett válna" 1). Ő azt 
ugy képzelte mint egy lapos, négy oldalra határozatlanul kinyuló 
felületet, mellynek határai kiismerhetlenek; véleménye ezerint Európa, 
kelettől nyugatig ho~szát tekintve, felülmulja a világ két más részét, 
vagy legalább egyenlő azokkal. Könyvek hiánya miatt sok más do
logról, sőt még a carthagóiak fölfedezéseiről sem volt tudomáija. 

Ezekkel a görögöket kariai Skylax ismertette meg, ki jobban 
leírta a Fekete- és Földközi-tenger partjait, s első említi Rómát és 
Marseil!t•t. Ez utóbbiban született Pytheas, ki, Sándor kora elötti 
Gallia és Spanyolország hosszában egészen Britanniáig, innen pedig 
a Balti-tengerbe hajózott: bátor és egyszersmind tudományosan kép
zett hajós lévén, pontosan meghatározta hazája bzélességi fokát; a 
tenger ár-a pályát a holdnak tulajdonitotta; tudta, hogy az északi 
csillag nem jelzi pontosan a sarkot; miért is sajnálni lehet, hogy 
tőle csak némi töredékeket birunk 2). 

Ktesias és Xenophon utazásai India és Perzsiáról adtak felvilá
gosítást, még inkább pedig Nagy-Sándoréi, ki tudósokat vitt magá
val, s tanítójának Aristotelesnek ritkaságok és ért~sitésekkel ked
veskedett. Mialatt Tyrus körül időzött, mintha jóvá akarta volna 
tenni a csapást, mellyet a keresitedelemre mért, midön annak ősi 
székhelyét lerombolta, három nagyszerü terv kivitelén törte fejét t. i. 
tökéletesen relkutatni a Hircan (kaspi) tengert, mellynek partjai nagy 

l) Lib. IV. 

2) Lelewel Joachim (Pytheaa de Marseille, Paris 1837. térképekkt:l) Pythe
ast máitónak talt\lja a hitelre, mit tB!e Polybius, Strabo, t!s sole ujabhak, köztök 
a tudós Gosselin megtagad. Pontosan nyomozz& B az utal, mellyet e marseillei 
megtett. Ez ugyan is Ma.rseillebBl indulván ki mindig Spanyolország partjai 
mellett halad egész a hercuiesi osz\opokig, megkerüli & szent EIBhegyet (sz. Vin
cze folc), s az Oceanon egész Finisterreig nyomúl elB ; el;kor letérvén a ca.rthn· 
góia.k kereskedelmi utjáról, északfelé igyekszik egész a azorosig és Brita.nnia 
keleti partjai mallett folytatja utját ; elérvén végpontját 11 nyilt tengerre száll s 
hat napi ut utt\n Thule-t találja , azaz Islandot vagy inkább a l<'aröer szigetek 
egyikét. Ezt & nélkül hogy felismerné, ott hagyván, az europai száraztöld felé 
irfmyozza kormányrudjA.t, s északnak evez vo a Dalti-tengerbe nyomul el!"ész a 
Visztula t.orlrolat.áig. 
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részt ismeretlenek voltak; továbbá hatalmas tenge~·i haderőt állitnni 
fel az lndiai-oceánon, mi végre a phoeniciek által negyvenhét nagy 
hajót építtetett, mellyeken India partjait al<arta megvizsgálni é~:~ ki 
tudni, melly helyeken éplttethetnének legalkalmasabb kikötők, és 
miféle tm·ményekblll lehetne hasznot húzni; a harmadik pedig Ará
bia meghódítása volt. g ezéiból Neareims admirált a Perzsaöböl 
kikémlelésére küldte, s az Indus mcllett városokat építtetett, mellyek 
arra voltak rendeltetve, hogy árúkkal azoigáljanak Alexandriának, 
mellyet ö a legalkalmasabb ponton alapitott, s melly város maga elég 
volna a macedoui Ms halhatatlanitására, miuthogy csakliamar az in
diai kereskedés rakhelye és a gazdagságak forrása lett, mellyet az 
annyiszor változott uralom sem volt képes mind a mai napig kime
ríteni. Nearchus, flottájával az Indusan lemenvén, nyugatnak fordult, 
s bár nem igen ismerte a szelek irányát, Ormusig jutott, honnan 
huszonegy hét alatt az Euphmtes torkolatához ért, ruelly utat mos
tanában, göz erö nélkül is, meg lehet tenni három hét alatt. 

A jó siker ujabb vállalatokra bátorította Sándort, de a halál 
megakadályozta terveit ; hóditmányai a hadvezérek közt osztattak 
szét, s a mi mérnökeinek irataiból ránk maradt, csak a vágyat növeli 
bennünk a hiányzök bírására. Ezek közöl Megasthenes az indus ud
varok fényét írja le; Onesíkrates első beszélt Taprobana (Ceylon) 
Ezigetröl j késöbb a Ptolomaeusok igyekeztek országuk és India közt 
fentartani a kereskedést, melly annyi kincsek és ismereteknek volt 
szülöje. Emezek Alexandria könyvtárába tétetvén le, Eratosthenes 
terjedt ismeretü földíró által vétettek használatba, ki tudományába 
egyöntetü rendszert hozott be, s a párhuzamos vonalokat kezdette 
alkalmazni a térképeken a helyek szélességének jelzésére. Azonban 
Afrikáról minél kevesebbet tudott; Európából csak a Földközi-tenger 
szigeteit, s annak és a Feketc-tengernek partjait ismerte; azt hitte, 
hogy Spanyolország és Gallia Celtica a Sz. Vincze foktól a Loire 
torkolatáig egyenes vonalban vannak ; a Celtica határául a Rajnát 
tüzte ki; a szárazföld többi részét európai Scythiának nevezte, melly 
szerinte a 60-ik szélességi foknál végződött, s egyenes vonalban érin
tetett az Északi-ocean által; a Balti-tengert az Északi-occan egy sza
rosának tartotta, melly a szárazföldtől elválasztotta Baltia szigetét, 
mellytöl -nyugatra tünt fel Albion és Thule. Cycicusi Eudoxus II. 
Ptolomaeus Evergetestöl egy l1ajót kapott, mellyen Afrika körülha
józását megkisérlené j nem sikerülvén az első vállalat, második utra 
kelt, mellynek alkalmasint áldozatja lett. 

Átalában a görögök, kevésre becsUivén az általuk beutazott 
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országokat, azoknak inkább csak szokásaival mint szellemével ismer
tetnek meg, vagy pedig saját felfogásmódjuk szerint idomitják azt; 
sokkal müveltebbek' hogysem nyiltak lennének, es komolyabbak, 
hogysem érdclteltséget kiilthetnének. Pausanias megérdemli az utazó 
czimét i de jólehet a föld legköltőibb országát já1ja be, mégis_roilly 
ritka nála a fellelkesülés! Három fejezetet s~entel Kypselos sirjának, 
és hallgatással mellöz olly tényeket és romokat, mellyeknck csak 
említésére is emelkekik a kebel. 

A további kisérleteket akadályozta Róma hódítása, melly meg 
semmisitette a tengeruJelléki köztársaságokat De miként Sándor 
győzelmei Kektct, ugy Mithridateséi Európa északi, a rómaiakéi 
pedig annak nyugati részét világitották meg. Caesar, saját szemeivel 
látván, kevés de mesteri rajzokat ad: a gallokat sem ismernök nála 
nélklil. Tacitus vagy látta Germániát, vagy inkább ollyantól tanulta 
ismerni, ki bejárta azt; tanulmányozta az embereket nagyságukban, 
de nem hatolt a társadalom azon rejtekeibe, hol egy nép igazi és 
eredeti termé~zetsajátságai felismerhetőlt. 

Azonban a tudományos ismeretek nem nagy előmenetelt tet
tek 1), és Stra bo nem sokital tudott többet, mint a mennyi négyszáz 
évvel azelőtt már tudva volt 2 ). 'l'alán a megvetés is, mellyben a gö
rögök részeltették a római irodalmat, akadályozta öt annak felhasz
nálásában, ruértis egészen tudatlanul beszél azon Britanniaról, mely
lyet Caesar már pontl)san leirt i azon töri eszét, vajjon Olaszország 
három "fagy négyszög-e; a Kaspi-tengert összeköttetésben hiszi lenni 
az Északi-Oceánnal, bár Herodot ugy :illitja elő mint egy nagy tavat, 
Pompej us seregei pedig már bejárták annak körtiletét; a Cobi siva
tagon tulra nem terjed ismerete i mitsem tud a még át nem hatolt 
At·abiáról és Afrika belsejéről ; a már emlitett utazók tudó,;itállait 
vagy nem ismerte, vagy nem hitte, al<adályozva lévén rendszeres 
véleménye által, melly s~e1·int a föld öt övre volna felosztva, mellyck 
közöl csak kettő lakható. Dicséretet érdemel, hogy minden tündök
lési viszketeg nélkül összt~gyüjtötte mind!}zt mi vonzó és hasznos ; 

t) A latin classicusok telvék roldirati pontatlauságohkal. Horácz Britanniát 
és a Tanaist a föld véghatflrára teszi ; Vil·gil szarint a Nilus Indillu keresztül 
foly, Georg. IV. 29a; Lásd Lucanust is X. 292. Tacitus ér,) emül tulajdonítja 
Agricol!mak, mintba ö födözte volna fel, hogy Britannia sziget, bár Caesar má.r 
pontos11n leírta azt; szrrinte B ri t11nniat6l keletre Germania, délre Gallia, nyugatra 
Spanyolország, ez utóbbi és Britannia közt pt>.:lig Iriand eRik. - Plinius Scandi
naviát szigetnek tartja. 

2) Strabo ismereteit elöadtul{ a VI. könyv kezdetén. 
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rendszeresen, é!! á.talános felfogás ezerint osztja be a tárgyakat, és a 
régi földirat legnagyszerübb emlékével ajándékoz rneg minket. 

Pomponius Mela csinos prozá.ban szerkesztett kivonata, és Dio
nyeius versekben itt P e r i e g e s i s e a földirat érdekében Remmi 
tudományos becscsel nem birnak. Plinius csak a gyüjtő ezerepére szo
ritkozik : azzal sem igen törődik, hogy az egymástól elütő tudósitá
sokba összhangot hozzon, és a különf~le mértékeket egyesitse : ész· 
szerütlen kalászat, mellyet azonfelUl még az iskolai és költői formák 
is silányitnak. 

A földirat megvilágitásá.ra szolg1Unak az ntinaplók, vagyis azon 
tartományok jegyzékei, mellyek~n km·esztül haladtak az utak, mely
lyek által Róm::~, a főváros, magát a legtávolabbi tartományokkal ösz
szekötötte. 

A régiek igen lassan haladtak a fölfedezésekben, mert száraz
földön utaztak j de épen azért sokkal alaposabb ismeretet szereztek 
magoknak az emberek- és vidékekről. A nagy birodalmak keletkezte 
kevesebb befolyással volt a fölfedezésekre, mintsem várni lehetett 
volna; s eltekintve a tapogatózások és önkényes föltevések től, bizo
nyos, hogy a régiek a Germániának keletre eső Porosz, Lengyel, 
Orosz országokat kevéssé ismerték, még kevésbbé az északi sark 
alatt elterülö terméketlen földeket. Afrikának csak a Földközi-tenger 
és Arab-öböl mellett fekvő részeirM volt tudomásuk j Ázsiának a 
Gangesen túli földei, é~ azok, hol a sarmaták és scythák kóboroltak, 
ismeretlenek voltak előttök. 

Sem az előbb emlitettek, sem Strabo vagy Plinius nem alapi
tották a földiratot a mennyiségtanra, elhanyagolván Hipparchusnak 
ez érdembeni munkálatait. A földirati tudománynak e részbeni töké
lyesbitése tyrusi Marinusnak köszönhető. Ennek rendszerét tartva 
szem előtt készitette Ptolomaeus (100 K. u.), az Antoninak idejében, 
földleirását, mellyet ö, segittetve az alexandriai könyvtár, s a sok 
kereskedő által , kik e városban megfordultak , jóval előbbre vitt 
mint Strabo. Ő volt első, ki felhasználván az e tárgyra vonatkozó 
előbbi, fárasztó munkálatokat, mellyeket megjavitni igyekezett, a 
hosszuság- és szélesség-vonaJok általi helymeghatározási módot elfo
gadta; birunk tőle egy lajstromot is különféle helyekről, s azoknak · 
egymá.sh(izi fekvéséről i bámulandó a helyek sokasága, mellyeket a 
világ minden részén ismer, s a pontosság, melylyel azoknak belföldi 
neveit átirja. Azonban midőn a kereskedők és hajósok utazási ruér
tékeit veszi alapul, gyakran téved; a Földközi-tengert, melly pedig 
legismertebb volt, nem kevesebb mint 20 fokkal hosszabbítja meg; 
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a Ganges torkolatát 46 fokkal, tehát a f'óldgömb-körület egy nyolcza
dával teszi odább igazi helyénéL •). 

A régi f'óldleirást Ptolomaeus zárja be, melly a mellett, hogy az 
ismeret-szerzés nehézsége miatt akadályozva volt kifejtésében, m_ég a 
hitregei és rendszeres ferde felfogás-mód által is tévútra vezettetett. 
Nemzetiségi kérkedékenységböl mindenki saját hazáját helyezte a 
fóld központjára. Az indiánok Merút, a görögök Olympot, a scandi
navok Midgardot, a chinaiak saját birodalmukat tekintették ollyanúl. 
E központ körül lőn elhelyezve a müvelt nép j távol az idegenek, 
kiket szörnyeknek, majmoknak, medvéknek, óriások vagy törpéknek 
képzeltek j nyugatra feküdtek a gyönyörteljes boldog országok, 
mellyeket a görögök hesperidáknak vagy ezereneséseknek neveztek j 
északra a cymmerianok által lakott setétség országa; a föld alatt a 
halottak birodalma j köröskörül áthatlan Oceán j felül szilárd bólto
zat terült el, mellyre a csillagok voltak felszegezve, s mellyen az égi 
testek kocsiztak. A földet szeszélyülc ezerint kereknek, koczkának, 
hengernek, t-ányér vagy csónak alakúnak képzelték. 

Minél ritkábbak voltak a könyvek, annál nagyobb becsb~n tar
tattak, miért is a mi egyszer meg volt irva, azt igaznak is hitték, és 
ismételték a későbbiek, mivel kimondották az előbbiek: ha a tapasz
talás meghazudtolta az irást, a helyett hogy beismerték volna hibás 
voltát, az igazság rovására igy1~keztek azt megegyeztetni a tapasz
talássaL 

Az irományok e ritkasága okozta, hogy a késöbbiek mit sem 
tudtak az elöbbi fölfedezésekről j s mig mostanában nem számolhatna 
elnézésre, ki valamelly munkához látna, a nélkül hogy minden elődeit 
ismerné, addig a régieknál valameily tudomány haladását a szerzök 
kora ezerint mérlegelni lehetetlen, minthogy sok ujabbaknál találha
tók olly elfogadott, téves állítások vagy ismeretlen igazságok, mely 
lyekröl már mások helyesen ítéltek 2). 

A talán os tulajdonságoktól kölcsönöztetvén a nevek, gyakran 
alkalmaztattak azok egymástól távol esö helyekre, mi ismét új aka· 
dály azok felismerésében. A C a e s i t e r i d á k ónszigeteket 
jelentenek, s e néven talán India tartományai és Spanyolország is 
neveztettek j a H e s p e r i d á k nyugatot jelentenek, miért is 
minden ország igy nevezte azon országot, melly töle nyugatra esett. 
F as h annyit tesz mint folyó, és ime a Phasis és Phisonnal találko-

1) Az arabok mennyis~gtani földiratAt illetlSleg lásd a XXVI. fejezetet. 
') Plinius, ezen szenvedélyes adatgyüjtö, ugy lát8Zik, nem ismerte Strabot. 
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zunk Ceylon ban, Colcbisban, Örményországban és másutt ; E r i d a
n us távol folyót jelent, teMt csak ugy folyhatott Scandinaviában 
mint Olaszországban, és könyekre indithatta a Po nyárfái alatt 
Phaeton nővéreit. 

Plinius korának legfontosabb eseménye volt azon szelek rendes 
irányának fölfedezése, mellyek az Afrika és India közt levő tengere
ken, időszakosan, fél évig délnyugatról és fél évig délkeletről fúnak 1). 

A régiek észrevették ezt, de nem vontak abból átaJános szabályt j 
mignem Rippalos (50- ben K. u.), tanult hajós, meggyőzödvén e tüne
mény állandóságáról, az Oceanra bocsátkozott és saját példájával új 
életet öntött az indiai kereskedésbe, melly ekkor az arabok féltékeny 
gyárnsága alól felszabadittatott. 

Alexandriai Arrian leírta ez utat a V ö r ö s 2)-t e n g e r k ö
r ü l h aj ó z ás a czimü müvében különösen a kereskedők használa
tára. Egyiptom ftottái, mellyeknek rendeltetésök volt Indiába menni, 
Berenikeből indultak ki, s a Bab el-Mandeb azoroson átmenvén, Adent 
találták, azután Boldog-Arabia partjainak hosszában Samit, Hadra
maut fövárosát érték,· onnan Dekan félszigetnek tartottak, hol rous
selint és indiai anyagokat vettek fel: délre Bombaynak és Canara 
partjai felé eveztek, mellyek akltorig rosz hirben állottak a tengeri 
rablók miatt; azután Gardafui foktól Musirinak vették útjokat, az 
akkori keleti kereskedés ezen fő rak helyének, m ell y az Onor és Bar
celor köz t fekvő mostani Mirzuval ugyanegy. Harmincz nap alatt 
tették meg ez utat j azután amil! t a szél megfordúlt, visszatértek, 
mielött az év eltelt volna. Kivették tehát az arabok kezéb öl az egyed
áruságot, s egyenesen Indiában kötvén ki, görögök és egyiptomiak 
megismerkedhettek e néppel, mellynél a kereskedés annyira előha
ladt, hogy már Manu törvénykönyveiben is érintve vannak a tengeri 
veszélyek elleni biztosit9.sok. 

Az evangelium első hirdetőit a világ véghatáraira vitte az igaz-

1) A mouaaun1 R~elek. - Moussim t~.rab nyelven bizonyos meght~.tározott 
idöt, évszakot jelent, mellyben azvk, kik Mekkt\ba akarnak zarAndokolDi , össze 
szoknak gyülekezni j innen a mouaaum sz6 a rendes szelek időRzak/mak jelzésére 
vitetett át j me Ily Rzelek azntll.n a tartomll.nyokt61, mellyekben fúnak, sajAt neve
ket nyernek. Megkülönböztetendők ezek az alisei Rzelektől, mellyek az egész forró 
égöv alatt ~Rjdnem folytonosan Ileletről fúnak, s mellyeket főképen a földnek 
saját tengelye körfili napi forgása, együttesen IL napnak ellenkező irlmybani ha
tásával, idéz elö. 

•) Elc.Aa~~'l '(JV8-f!atct (vörö,; tenger) néven nev azték a régiek IL& Iudiák 
t.engPrénPk egés:~~ nyugati réuét, azaz MalRbl\1'1 Perz~ia é R Ar!hia partjait. 
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ság iránti buzgalom, de ök a lelkek megnyerésére, nem pedig ismeret
gyöjtésre forditották figyelmöket Egy VI. századbeli, Cosmas Indi
copleustcs uevö iró , a k e 1· e s z t é n y v i l á g h e l y i r ~ t a 
czimü müvébíil látjuk, miszerint az ö idejéhen a rómaiak Maiabar 
partjain túl hatoltak. 

A tlautls. 

De vajjon gyanították-e a régiek, hogy a mi félgömbünkön túl 
még más lakható és lakott föld is létezik? Közkézen forog S c i p i o 
á lm a, mellyben a római 8ZÓnok költészete szerint, Scipiónak, ki 
álmában az égbe ragadtatott, földünk köröskörül megnépesitve mu
tattatik be, olly módon, hogy az emberek egy része ferdén, mások a 
többiekkel lábellenesen állanak ; öt földöv közöl csak a két mérsé
kelt, egymástól a forró öv által áthatlanúl elválasztott földöv bir 
lakók kal. A határozott hang, mellyen e tudós, ki elött semmi sem volt 
ismeretlen, ezcm elméletét kifejti, arra birhatna minket, hogy közön
ségesen elfogadottnak higyük azt j még inkább megerösithetne e hit
ben Manilius, ki nagyobb határozottsággal engedi meg az ellenlábas 
nP.pek és földek lehetöségét j ') de mi már megtanúttuk nem csodál
kozni, ha a régiek közt a legműveltebbek sem tudták azt, mi előttök 
már megtörtént és kimondva volt. -- S valóban az emberek csakha
mar azon gondolatra jUttek , hogy az övéken kivül még más a mi
énkhez hasonló égaljú föld is létezik, mellynek Atlantis, Nagy Föld, 
Kronosi Szárazföld, vagy másféle nevet adtak. Plátó világosan beszél 

1) 'Fel'l'antm fo•·ma l'olunda. 
Hane circtt?l! variae gentes hominum atque jel'arum 
Aeriaeque colunt volucres. Para ejua ad arctos 
Eminel ; ausl1·inis para est habilabilis m·is, 
8ub pedibusque jacet no•lri.•, aupraque videlw· 
Ipaa sibi faltente solo declivia longa, 
El pm·iler snrgente via, pal'ilel·que cadente. 
Hinc ubi ab occasu noslros sol aapicit ortuJ, 
Illic orta dies sopilas excitat urbes, 
Et cum luce refet·t operum vadimonia le·rria·: 
Nos in nocte aumu .• , somnosque in membra locamus: 
Pontw. ulrosque su.is di.Ylinguil et alligat undis . .... 
Altera para orbis sub aquis .facet invia nobis 
Ignolaeque hominum gentes, nec tro.naita regna, 
Commune ex uno lumen ducentia .• ole , 
Diveraasq·ue umbraa, laevaque cadentia signa, 
Et dextro.Y ortu• coelo speclanlia ·verso. 

A~tron. l. 
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e1·röl, s azt mondja, hogy ő nagyatyjától Critiástól, P.z Solontól, ~oluu 
pedig egy, Saisból való öreg egyiptomi paptól hallotta, miszerint az 
Atlantis a hercuiesi oszlopokon túl, az Oceanban, egy nagy négy
szögű, háromezer atadium hosszúságu, és kétezer stadiuw szélességü, 
délfelé hosszukás, északon pedig magasság és szépségre winden is
merteket felülmúló, hegyekkel környezett sziget volt. Bővében vol
tak ott a különféle gyümölcsök, érezek, állatok, különösen pedig az 
arany és elefan tok. P látó még vallását, erkölcsei t, polgári berende
zését is rajzolja e szigetnek, melly eleinte B z é p és sz e n t volt, de 
késöbb megromlott, miért is Jupiter elhatározta megsemmisítését; 
kibocsátotta tehát a szeleket, megrázta a földet, s cg.y éjjel elsü
lyesztette. Maga az Atlantis név isteni eredetü lényekre mutat, csak 
késöbb tulajdonittattak annak emberi lakók, midön azon feltevés kez
dett lábra kapni, miszerint a müveltség, melly fejlődésében mindenütt, 
de magvában sehol fel nem található, onnan származott; s azt kép
zelték, hogy az atlantidák Egyiptomba költöztek, s oda vitték át roa
gokkal a vallást, tudományokat és müvészeteket, mellyek aztán Gö
rögországba vándoroltak. 

Mennyi volt ebben igaz? Nem lenne ez egyéb mint a bölcsész 
költő példázata, ki miként máskor egy eszményi társadalmat rajzolt, 
hogy erkölcsi leczkét tartson, most is ugyanazt czélozta egy földirati 
föltevéssel? Ha pedig történeti emlékekenalapúlt, hol feküdt hát az At
lantis ? Talán azon sivatagon, mellyen aztán sós homok tenger terült 
el ? vagy pedig Európa és Amerika közt, hol most az azori, canari, 
zöldfoki szigetek , s azon számtalan szirtek és zátonyok vannak, 
mellyek bizonytalan fekvét<e a hydrographusokat annyira gyötri? 
Vajjon e név alatt nem azon világról nyert-e érte~itést a phoenici ha
jósoktól 1), mellyet mi újnak nevezünk, s melly nem kevésbbé nagy
szerü és régi romokat mutat föl mint Egyiptom és India? V agy talán 
az Atlantis a Földközi-tengerböJ emelkedett ki, s elmerülvén, csak a 
legmagasabb hegyhátak és csúcsok mal'adtak láthatók, mellyek a 
mostani Olaszországot és a körülfekvő szigetekct képezik? 

Legyen bármiként, e szárazföld elveszett; de elterjedvén a 
pythagorási eszme földünk gömbalakjáról, ránk nézve ellenlábas szá
razföldekre és a mi égaljunknak megfelelő égaljak1·a kezdtek követ
keztetnLNémellyek, mint Eratosthcnes, azon véleményben voltak, 
miszerint a föld emelkedése, s a nap látszólagos meglassúlása, midön 
a térítőhöz közeledik, nem különben a hos!!zÚ idilköz, melly a napnak 

i) Lásd I. könyv. 12 t. lap. ") alatti jogyzetet. 
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a hely tetöpontjáni kétszeri átmenete közt van, mérséklöleg hatnak 
az egyenlitői földöv höségére. Geminus, ki Cicero idejében élt, azt 
mondja "nem kell a forró földövet lakhatlannak hinnünk, miutá~ egy
némaily utazók ez öv be hatolva ott embereket találtak j söt akadnak, 
kik ez öv belsejét inkább benépesítettnek tartják 1 mint annak szé
leit" 1) j és hozzá teszi, miszerint Polybius egy könyvet irt annak be
bizonyítására, hogy ez öv közép földei mérsékeltebb égaljjal birnak 
mint ugyan annak szélső részei. Mindazáltal általánosabb volt a véle
mény, melly azt hozzáférhetlen és lakhatlan földnek tartotta; Ovid 
és Virgil szarint egy földesik az, s e m p e r s o l e r u b e n s 1 e t 
t o r r i d a s e m p e r a b i g n e j vagy inkább a földet kö
rlil folyó Oceán az, mellyen túllakható helyek vannak. Aristoteles 
az ellenkező földgömbön elkülönzött sziget-csoportokat; Strabo és 
Mela egy más világot; a pythagoricusok egy A n t i c h t o n t j Cosmas 
Indicopleustes egy Oceánontuli földet sejtett 1 melly egy közenyével 
(parallel o gramm) a világot berámázza. 

A Boldog-szigetek. 
A phoeniciek, Spanyolország fölfedezése ;után, túlmentek az 

utazók által N o n p l u s u l t r a ú l tekintett Abila és Calpe osz
lopokon, s talán szigetekre akadtak az Atlanti-tengerben, mellyekröl 
homályos és költői emlékezet maradt fenn. Aristoteles elbeszélése 
szerint a charthagóiak a Szoroson túl egy lakatlan de annyira termé
keny szigetet födöztek fel: miszerint tömegesen siettek azt benépe
síteni, úgy hogy a tanács fövesztési büntetés alatt volt kénytelen e 
kiköltözést akadályozni. Bizonyos, miszorint a görögök nyugaton 
létező minden szépséggel megáldott szigetekröl álmodoztak, hol az 
emberek arany kort éltek, s a föld évenként háromszor hozott ter
mést. Samosi Coleon vihar által a Szoroson túl bajtatva csodákat be
szélt Tartassusról és annak lakóiról, minek következtében az Oceani 
szigetek, mellyek majd Atlantidák, majd Hesperidák, majd Boldo
goknak neveztettek, nagy hirre tettek sz ert 1 B hitregei hagyomá
nyokkal hozattak összeköttetésbe, mellyek szinbelyéül előbb Olasz
ország, azután Sicilia, késöbb Baetica és igy tovább, jelöltetett ki, 
a n1int t. i. mindig ujabb földek födöztettek fel. Ollykor a B o l d o g 
név Afrika oazaira, vagy a Nagy-Syrtis arany almákban, azaz naran
csokban gazdag, igen termékeny partvidékeire ruháztatott i miért is 
jól mondja Plinius, hogy ,,a kósza mese száz különbözö helyre vitte 
át e nevet.11 Más mesék ezerint is létezett nyugaton egy boldog or-

1) Ap. Petau. Docl7·ina temporum tom. III. 
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szág : illyen volt az indusoknak I s a p u r a vagy S u e t a d u i p a, 
az az nyugati fehér sziget 1) ; illyen a perzsáknak az A s b u r i 
hegység, mellynek lábainál megy le a nap ; ezt aztán a germanok 
Asburg vagy Asgardra változtatták, s talán annak felkeresése végett 
jöttek Európába, mellyet, midön BP.hol fel nem találtak az égbe he
lyeztek át. Kon-fu-tse is nyugatra teszi a paradicsomot, miként a gö
rögök az elysiumot. 

Lehet tehát, hogy mindez nem egyéb, mint a nagy vizözönt 
túl élt kezdetleges ismeretek töredékeinek egyike, melly talán azon 
bölcseség és boldogságra vonatkozik, mellyet mások az északiaknak 
tulajdonítottak. Bizonyos, hogy a mint nyugaton újabb újabb fölfö
dözések történtek, az európaiak kénytelenek voltak az oceani szige
teket mindig hátrább vinni; de hogy azokról bizonyos ismeretök 
volt, mutatja Sertorius terve, ki nem birván már tovább ellenállni 
Spanyolországban a rómaiaknak , függetlenségét megtartandó, oda 
szándékozott átmenni. 

Arab ufazók. 
E közben megváltozott Európa ábrázata, s azzal együtt a közle

kedési rendszer is. A barbárok nagy költözésa névleg megismertet
hette ugyan a földeket, honnan kijöttek, de nem igen volt az ked
vező a tudományos kutatások és leirá.sokra. Keleten a Mahomed által 
hirdetett vallás a régi világ rombadöntésére sarkalta az arabokat, 
kik is csakhamar Syriától a Kaspi-tengerig, s Afrika szivéböl Spa· 
nyolország és Indiáig hordozták diadalmas fegyvereiket. Most tehát 
szabadabb röptöt vett nálok a kereskedés, ezen eredeti foglalkozásuk; 
s bár tengeren kevés jártasságuk volt, de karavánokban measze el
jutottak; Egyiptom és Berberill.ból Afrika szivéig jártak négereket, 
elefántcsontot és arany port vásárolni; Perzsián át Kashemir és In
diáig, Cashgar és Tartarián keresztül Cbináig, Örményországon s a 
Kaspi-tenger nyugati partjain Astrakánig s a bolgárok és oroszokig 
hatoltak, sok századon át ők lévén a világkereskedés egyedüli köz
vetítői. 

Mások közölök hitküldéri minöségben, vagy azon ezéiból utaz
tak, hogy hitrokonaikat felkeressék. A IX. század közepén Vatek 

1) Indus regékben a fehér szigetnek gr,:ta, világi tó, tej a, fény Hl, canta, ra
gyog6, cima, tündöklll, scira, tejfehér, padma, virAg stb. malléknevei vannak. Ki 
e nevek hasonlatosságl!.t a görög szigetekéivel, millyenek : Candia, Creta, Skyros, 
Kyrnos, Teos, Patmos, figyelembe veszi, hajlandó lesz hinni, hogy !lk Nyngat vég
határáúl 11z Archipelagust és a Földközi-tengert tartották. 
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Billah kalifa Jula t o l ru ács o t a Koranban emlitett Og és Magog 
népek által lakott északi vidékek felkeresésére küldötte; ki is mi
után a Kaspi-tenger nyugati partjait bejárta s északra jól felhatolt 
volna, kelet felé fordúlt, azután pedig délre egész Samarkaodig ment, 
honnan Bagdadba tért vissza. Wahab és Abu-Said 851-77 között 
bejárták és leírták Ázsia legtávolabbi tartományait; meglátogatták 
Chinát és megismertették velünk e különös népet; tőlök tudjuk, 
hogy Can-fuban egy musulman kadi székeit, mi gyakori érintkezé
sekre mutat. Ázsia közép tartományainak a musulmanok által ránk 
hagyott leírása mcstanáig is a legterjedelmesebb mindazok közt, 
mellyeket birunk; ők adtak legelsők az oroszok •·ól i11mertetést; és 
sok okunk van hinni, hogy a Bdti-tengeren jártak és Scandinaviával 
összeköttetésben voltak. Afrika déli partjain a Bojador fokig, annak 
bensejében pedig a négerek Nilusáig (N i g e r) hatoltak, hol gyar
matokat és királyságokat alapítottak. Az Atlanti tengerbe csak vélet
lenségből ereszkedtek, mint ez az almagrurinokkal történt. 

921-ben Moctader Billah, kalifa, Ahmedet, Foz-lan fiát követül 
küldötte a Volga partjára a bolgárok királyához, hogy ezt a musul
man vallással megismertetné. Mások északnak· vették útjokat, s e 
részről már a VIII. századból 1) is vannak tudósitásaink, mellyek 
azonban csodásak és időrend nélküliek. Voltak, kik szárazföldön 
utaztak Samarkaud, Can-fu é.~ Chinába, a ezeknél találjuk először 
említve a theát, pálinkát és porczellánt. Mondják, hogy az ezredik 
év után, nyolcz lissaboni rnusulman, kik almagrurin, azaz bolyongők
nak neveztettek 2), a sík tengerre ereszkedvén, tizenegy napi utnzás 
utan bizonyos szigetekhez értek, mellyeket az ott talált ölyvekről 
A z o r o k -n a k neveztek. Késöbb a kalifák letérképeztették a meg
hóditott tartományokat; s Al Marnum 833-ban három, Henisebaker 
nevü testvér által a Racca és P1tlmyra közt elterülő Sangar sivatag 
egy szélességi fokát megmérette. 

Bírjuk Massudi, Al Eetakry és Ebn-Haucal útleirásait. Az elsö 
a Kaspi-tenger partjait, Madagascnr szigctét, Spanyolország tartomá
nyait és az Ind us völgyeit látogatta meg ; virágz6 állapotban találta 
övéi kcreske dését Guzarate partjain, Caruboja öbölben, MaiabArban; 
kiszállott Ceylonban, és Segestan homok sikján látta az első szélmal-

1) Lásd Ra.smussen, Mem. Bulle ,·elazioni e il comiiUll'''io degli Arabi e Per
!iani nel medio evo colla RUBBia e ln Scandi11avla. Koppenhaga 1804. 

2) De Guigues szerint nevök csalódottak~t. jelent, tekintve vkilalatuk meg
hiúsúláRát. 
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Inokat, mellyekröl a történelem emlékezi){, Ebn-Haucal látta Indiát, 
de csak annak pal'tjait, minthogy a musulmanoknak Gaznevide meg
hóditása előtt nem volt megengedve a Ganges környékeire hatolhatni; 
miért is pnszt:ík és műveletleneknek hitték azon földeket, mellyek 
most Anglia gazdagságát képezik. Albyruny győzelmes hadsereggel 
nyomúlt oda, s leírja a féltékenységet, mellyel az indiánok Kashemir 
és Benaret érintetlen völgyeiben tudományukat rejtegették, a nagy 
becset, mellyet magoknak tulajdonítottak, megvetvén minden máso
kat, s a bizalmatlanságot, mellyel az idegenek iránt viseltettek, kivéve 
a zsidókat, kikkel kereskedelmi összeköttetésben állottak. 

Az arabok ismereteiről kiváló bizonyságot tesz Edrisi, ki sici
liai Roget· parancsára "E g y t u d v á g y ó u t a z ás a i a v i l á g 
cs o d á i n ak kik é m l e l és e v é g e t t" czimü könyvet irt, s 
egy, a király által keszittetett, nyolczszáz márkát tevő ezüst gömböt 
látott el felvilágosító jegyekkeL E munkában nemzete ismereteit, 
rnelly az akkori keresl{edelem fötényezöje volt, új és sajátos rendszer 
szerint adta elő. Ugyanis a világot az egyenlitötöl északig hét 
égaljra, és minden égaljat tizenegy egyenlő részre osztotta fel függö
leges vonalak által, a honnét hetvenhét négyszög keletkezik, azok 
mintájára, mellyek a földabroszon a délvonaloknak a párhuzamos vo
nalok általi átmetszéséből származnak. Ezeket aztán egymásután 
leírja, elkezdve kiizép Afrika nyugati partjaitól Ázsia északkeleti ré
széig. Szerinte a földgömbnek csak északi része bir lakókkal; a déli 
puszta a nagy forróság miatt. E földek a naptányér alsóbb része alá 
esvén, a vizek ott kiszáradnak, és semmi élő lény nem található. -
Az oceán minden megszakadás nélkül öv gyanánt köríti a róldgömböt, 
úgy hogy annak, hasonlóan egy medencze-vizbe mártott tojáshoz, 
csak egy része látszik ki. 

Abul- Feda Ismael, ajubita fejedelem, ki 1332-ben kezdett Syria 
Hamath tartományában az Orontes hosszában uralkodni, szintén irt 
az országok igazi fekvését tárgyazó, e l T ak u im a l- b o l d a n 
czimü könyvet; ez egy, az égalj ak, bosszúságok és szélességek sze
ri nt táblákra osztott földirati munka, melly ha nem elégit is ki egé
szen, de az addig létezettek közt mindenesetre legjobb. 

Az arab utazók kö~t különös ernlitest érdemel a tangeri Ibn
Batuta sheik , kitö! fájdalom csak egy kivonat kivonatja maradt 
ránk. Alexandriában meglátogatván a tudós Borhan Oddin imam-ot, 
ez igy szólt hozzá: - Miután szeretsz utazni, jól teszed ha elmégy 
és köszöntöd Farid-Oddin testvéremet Indiában, Oddin Ibn-Zaharia 
testvéremet Sindhyában, Bat·han-Oddin testvéremet Chi n ában." Ő 

XIV. 2 
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tehát útra kel (1324-ben), hogy megtudja, mennyire tetjedt el az 
islam j átutazza Egyiptomot Nubia határáig j Gázában üdvözli a pa
triarchák sirboltjait ; megszemléH Tiberiás fürdőit 1 az izmaelita 
Hashishiek erősségeit, Libanon remeteségeit, Balbek, Damaskus 
és Bassora nevezetességeit; bejárta lrakot, a kurdok tartományát, 
Medina és Mekka szent helyeit, honnan Yemenen keresztiil abyssi· 
niai Adenbe, Zangucbar, Ormus és Faraba veszi útját; ismét meg
látogatja Mekkát, azután Kairót, Jerusalemet, Natoliát, Erzerumot, 
mindenütt szivcs fogadtatásban részesülvén a turkomanok részéről; 

most a Feketc-tengene száll, s a tatárok közt egész a Volgáig hatol, 
honnan Konstantinápolyba tét· be. Innen Astt·akánba megy vissza, 
azután Kharism és Bokharába, mellyet akkoriban pusztított el Dsen
gis-kán; tovább folytatva útját, Samarkaodba és Balkhba jut, mellyet 
ugyanazon Dsengiskan 1 Candabar és Kabullal együtt lerombolt; 
végre az lnduson Lahorba ha:józ 1 innen pedig Sindhya fővárosába, 
Multanba. 

Delhi az islam legnagyobb városa volt keleten, de megnépte
lenítette azt a török Mohammed kegyetlensége, ki mindazáltal irá
nyában udvarias volt, sőt ajándékokkal és a kadi méltósággal tisz· 
telte meg. - Gyanúba esvén, s csak nagy ügygyel bajjal kerülhet
vén el a veszélyt, lemond mindenröl, fakirrá lesz, s követképen a 
chinai császárhoz l(üldetilc 1 ki engedélyt két•t 1 hogy a musulma
noknak alávetett földön templomokat építethesserr bálványainak. 
lbn· Batu ta tagadó választ vitt és borzasztó kalandokon me nt kereaz
tiil. Látta Inrliát, Malabart, Calicutot j ez utóbbi helyen hajóra szállt 
Chiná.ba jutandó, a-zonban egy tengeri vihar szétszórta az ajándéko-, 
kat, mellyeket az Eg fia számára vitt. Nem mervén tehát visszatérni 
Delhi urához, a Maldivák felé vette utját, melly helyen nagy megtisz
teltetésben részesült j :~zu tán hajóra kelt, hogy Coromandelbe 
menjen, de a tcng<·ri vihm· Ceylonba sodorta 1 hol Ádám és Éva 
nyomdokait tiEzh'lte meg. Új balcsetek ét·ték öt Coromandel és Ca

licut felé való utjában; innen Bengalába, az általa látott tartományok 
legtermékenyebbikébe ment át; azután Sumatra és Chinába utazott; 
China müveltsége bámulatra ragadta 1 minden. városban musulman 
kereskedökre akadt, élükön biróval és főnökkel; néhol mecsetet is 
talált. 

Nem hiányoztak a csodák sem e jámbor zarándok útjában! 
A Perzsa-öbölben egy halfejet látott, melly terjedelmére kisebbszerü 
hegygyel vetélkedett, szemei pedig kapu nagyságúak voltak, ugy 
hogy egyiken be a másikon kijártak az em berek ; az Öt-Hegység 
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t~u·tományában egész várost látott maga előtt clvonulni, mellynek 
kéményei füstfelleget hagytak hátra, miként vasutainkon szokott tör
ténni; China felé a Joghi-kkal találkozik, kik étel nélkül élnek, 
s az embereket puszta tekintetökkel megölik ; Chinában az Og
Magog nagy falairól hall beszélni. - Calicut 1 Ormus, Perr.sia és 
Syrián keresztül visszatérve harmadszor utazott Mekkába, honnan 
haza ment; de nem szokhatván meg a nyugalmat ismét Spanyolor
szágba, innen Marokkóba, azután a nagy sivatagon keresztül 1) a 

l) lbn-Batutának a négerek tartományában tett utját a Journal IJ8iatique 
furditá:;ban iAmertette 1843 marcz. Kitünik ebből, milly figyelmes észlelllje volt ö 
e. szokások és erkölcsöknek. Mi a következő két fejezetet veszszük át: 

A mi }ót tapaaztaltam a nége1·eknél. 

Az igazsllgtalan cRelekvények igen ritkák köztök j a nép nem hajlandó azok 
elkövetésére, s ha valaki ollyasmit követne el, nem reménylhet bocsánatot a sul
tánt61. A tartomány egés~ kiterjedésében 11 legnagyobb biztonság uralkodik : &lll 

ember időzhet vagy utazbatik a nélkül hogy lopástól vagy rablástól kellens fél
nie. A köztök elhalt Fehét·ek javait 1 bármilly értéküek legyenek azok, nem 
loglalják le a kincstár réHzére 1 hanem a Fehérek közöl e végre választott gond
uokra bizzák , kinél mind11.ddig maradnak , mig a jogo~ követelő azokat át nem 
veszi. Rendesen végzik az imákat és pontosan megjelennek a mecsetben. Ha 
gyermekeik nem akarnalt imádkozni tanulni, veréssel kényszerítik. Pénteken, a ki 
nem magy j6kor a mecsetbe, nem talál helyet, annyira tlimve van az; és szüksé
ges egy szalgát küldeni elllre, ki s helyen, hol valakinek joga van állani, szll
nyeget terítsen le. A~ imlmál bas,mált szönyegek egy, a datolyához hasonló, de 
gyümölcsöt nem hozó fa leveleiböl vannak készítve. Minden pénteken ezép fe
hér ruhába. öltöznek, e kine!( ujahbak nincsenek, a régit mossa ki, hogy e napon 
tisztán vehesse azt fel és megjelenbeesék a közös ajtatosságon. Állhatatosak a 
Korán könyvnélküli megtanulásábiUI, s ha gyormekeik e kötelességet elhanya
golják, liliocsekbe vcrik, mindnddig, mig annak el~get nem tesznek. Midön egy 
ünnepnap a kadihoz mentem , & minden gyermekeit meglánczolva láttam volna, 
kértem öt, hogy oldozná fel !Iket, mire az igy sz6lt: nem teszem, rnig a Ko1·ánt 
meg nem tanul}dk. Máskor egy szép, csínosan öltözött gyermek mellett mentem 
el, ki igen súlyos bilincseket viselt j ké•·dezvén mi az oka, talán meggyilkolt va. 
!akit? a gyermek megértett és elnevette magát ; akitor értésemre adták, hogy 
mindaddig megkötözve kell maradnia, mig n Koránt be nem tanulja. 

A mi roszat tapa1ztaltam a négereknél. 

Rabszolgáik , férfiak és nllk egyiránt mer.telenül járnak j még a ramadan 
b6ban is sokakat láttam igy megjelenni : szaltásban lévén nálok, hogy az emirek 
a sultánnll szakitják meg a böjtöt, illyenkor mindenik husz söt több fiatal, egé
szen meztelen rabszolga nil által vitet magának ennivalót. Az asszonyolt meg
meztelenitik testöket és arczukat a suitán e!Jtt, úgy tesznek leányaik is. A ra
madan h6 27-ének előestéjén száznál több ételhordó meztelen leányt láttam a 
palotáből kijőni j velök volt a suitán már kifejlett két leánya is, kik semmi 
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Niger malletti tat·tomáuyokba tis Tombuctuba megy, mig végre Fez
ben állapodik meg ( 1353). 

Tudelai Benjamin, navarrai zsidó, is irt egy munkát déli Eu
rópa, Palaestina, India, Aethiopia és Egyiptom nevezetességciröl, 
melly helyeket ö lbn-Batuta módjára azért utazott be, hogy a m&zesi 
vallás maradványait fürkészsze. Azonban okunk ,-an hinni, hogy 
nem látta mindazon helyeket, mellyeket leirt, és könnyenhivőleg fo
gadta el, a mit másoktól hallott. 

Scandina\' ufazók. 
Nagyobb siket· koromízta a scandinavok utazásait, kik bár leg

kevésbbé voltak ismeretesek a régieknél, mégis megelőzték az ujab
bakat a nyugati fölfedezésekben. Már más helyen beszéltünk a nor
vég Other és Wulfstan utleirasairól, kik északra a Balti-tengeren, 
és Esthland vagy a mostani Oroszországon tul egész a l<~ehér-tengerig 
mentek (X ik könyv. 56. lap.). 861-ben a normannok véletlenül a 
Faröer szigetekre bukkantak ; mások pedig e szigetekhez szándé
kozván, a vihar által Island keleti partjaira vettettek, melly vulkán~ 
tölcsér a mostani földírók szerint Amerikával van összeköttetésben. 
E szigetet már a VII. században látogatták a tengeri rablók j akitor 
pedig jobban megismerkedvén azzal a normannok, letelepedtek ott, 
s menhelyévé tették a scandinav mü v eitségnek, melly Európában 
kihalt. Csakhamar fölfedezték és meghódították az általok deli szi
geteknek (Su d e r- e y e r) nevezett Hebridákat (893) , a Man szi
getekkel együtt, s egy király és püspök alatt egyesitették azokat. 
Azután az Orkadokhoz tartozó Shetland szigeteket foglalták el, elüz
vén onnan a pet- vagy pap-okat (962). 

Grönland. 
Islandtól aztán nyugatnak fordultak, hol Guud Biörn nagyki

terjedésü földet fedezett fel, mellyen későb b Eric Ra u da (vagy 
Roeda), gyilkosság miatt száműzött norvég nemes, kötött ki (982), 
s roppant nagy uszó jéghegyeket tulált. E föld, rnelly zöld növény
zetéről Grönlandnak neveztetett, akkor benépesíttetett j de a XIV. 
században megfosztotta lakóitól a fekete halál, a jég pedig megaka
dályozta az azzali közlekedést, mig végre 1720-ban uj gyarmat 
(G o d h a a b) keletkezett ott. 

Mondják, hogy a normannok folytatták innen kirándulásaikat, 

med nem viseltek testökön, és arczukon. A r!lbszolglt.k port és hamut hintenek 
fejökre, ha tiszteletöket akarják nyilvánítani. Költeményeket is 'zavalnuk ig~n 
nevet&~ége~ modorhan, l.~ Rolm:J k1>ziili:ik dngtl"steket, ~zllm~r és eb-húst esznek. 
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és hogy Biörn, atyja látogatására akarván menni Grőnlandba (1001 ), 
vihar által délnyugatra sodortatott, hol nagy távolban erdős sik8ágot 
ismert fel. Leif, Eric Rauda fia, e föld föl kutatása végett u tra kelvén, 
először is egy sziklás szigetet talált, ruellyet Ellelandnak nevezett 
el; azután pedig sík és fadús földhöz jutott, mellynek Markland ne
vet adott. Folytatván utját gyümölcsfákkal ékeskedő partok által 
szcgélyzett folyót, s annak mentében termékeny vidékeket, kellemes 
égaljat talált, hol a lazacz-fogás gazdagon ütött ki. E folyón fölmen
vén meglelték a tavat, mellybiíl az eredetét vette, és ott töltötték 
a telet. Itt ugy tapaszta)ták, miszcrint a nap, legrövidebb utjában, 
nyolcz óráig időzött a láthatáron, miböl kitűnik, hogy a 49-ik széles
ségi fok alatt voltak 1). Az ott talált vadszőlőről e földet Vinlaodnak, 
lakóit pedig kistermetök miatt skrelingek azaz törpéknek nevezték. 
l\Hnthogy néhányat megöltek közölök, az egész törzs megtámadta 
öket j késöbb azonban barátságos viszonyba lépvén velök, szücsárú 
kereskedést kezdettek, mi által a gyarmat virágzásnak indult. Eric, 
Grönland püspöke, a kereszténységet vitte be oda. Ezen utazási ér
tesítések az igazság olly jegyeit viselik magukon, miszerint éssze
riíen nem vonhatók kétségbe, s az látszik ki belőlök, hogy Vinland 
vagy New-Fonndlandnak, vagy az amerikai szárazföldnek egy ré
sze volt. 

Zeno tesh(~a·ek. 

Zeno Miklós és Antal, velenezei nemesek, a Faröer szigetek 
egy fejedelmének szolgálatában meglátogatták (1380) a scandinavok 
által fölfedezett földeket és lerajzolták azok térképét. E térképen 
látható Island j ettől délre egy nagy, több kisebbektől környezett 
szigct, mellynek neve Friesland, azaz Faröer. Északra Grönland fél
sziget, mellyen Miklós domonkosi kolostort, s a körül kertet talált, 
melly egy meleg forrás vize által öntöztetve, zöldelöen terült el a 
mindcnt borító jég közP.pette. Svédek, norvégek, islandiak és más 

1) Igy adatik ez elö Snorro Slurleson Heimskringla-jl\ban. E föld tehát a. 

Sz. Lllrincz folyó déli partján fekvö Gaepénak felelne meg. A XVI. szbadban 
itt kikötött l<eresztény téritök elbeszélése ezerint ennek lakói a keresztet tisztel
ték, s egy szent emberről emlékeztek, ki annak jeléve l gyógyitotta meg atyáikat 
hizonyos r':'gályos betegségtől. Olvasható kopenbagai Rafn urnak az 1828-iki 
Silea Register-ben kijött emlékiratában az európaiak által Amerikában Colurobus 
elött tett utazásokról. 1824-ben Grönland nyugati partjAn a 73-ik északi szé
lesség-fok alatt, egy, run-nak tartott feliratot találtak, mellyet ekként olvastak 
Erling Sigvals071, Bior-n Hordeson és Eu8id Addon gagnday (april 2ó) elötti szom
haton jártak e helyen és emelték e köhalmot. 1135. 
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szigetbeliek kereskedelmi összeköttetésben álltak e szerzete!lekkel, 
kik gabona, gyapjú-szövet, tüzi fa, és más mindenféle ezerekért 
halat és szücsárúkat adtak cserébe. Mindez talán csak a későbbi 
kiadó toldása ; az pedig bizonyos, hogy a térképen kijelölt hely nem 
felel meg a grönlandi gyarmatnak. 

Emlitésre méltó, hogy a Zeno testvérek Frieslandtól több mint · 
ezer mérl'öldre (miglia), Grönlandtól délre, két partot helyeztek, 
mellyeket Estotiland és D1·ozenak neveztek. S beszélik, hogy egy 
halászhajó a Faröer szigetektöl nyugat felé sodortatván, sok kalan
dozás után Estotilandnak nevezett szigethez jutott, hol várost, királyt, 
könyvtárt találtak 1 s egy tolmácstól, ki birta a latin nyelvet, meg
tanúJták az ottani nép nyelvét. E sziget kisebb kiterjedésü, de ter
mékenyebb volt lslandnál, s hal-, szücsárú- és kén-kereskedést űzött 
GrönlanddaL Ismeretlen lévén ott az iránytű, minek a hajótörést 
ezenvedettek birtokáhan voltak, a király arra szólitotta fel liket, hogy 
egy délre fekvő és Drozenak nevezett földre hajózzanak. El is ju· 
tottak oda; de ott megtámadták és megették öket a kanibalok, egyet 
kivéve, kit a halászstbani bámulatos ügyessége miatt megkiméltek. 
Ez tehát megismerkedett e földdel, mellyet olly nagynak talált m~nt 
egy uj világ; lakói meztelenül jártak és megették az idegeneket; 
délnyugatra azonban müveltebb népek laktak, mellyeknél forgalom
ban becses érezek, városok és templomok találtattak, mellyekben 
emberáldozatok mutattattak be. Ezeket beszélte a halász, midön 
visszatért szüUSl'öldére. Ennek fejedelme kisérletet tett az említett 
földek felkutatására, de a viharok meghiusították vállalatát j vajjon 
ismételtetett-e az, nem tudjuk. 

Megbizható-e ez elbeszélés? A mesék, mellyekkel keverve van, 
sa mód, mellyen az a közzétevö tudomására jutott, talán elégségesek, 
hogy ne adjunk annak hitelt j de ha egyebet nem is, azt minden
esetre bizonyítja, miszerint az északiak nem szüntek meg figyelmö
ket és utjokat északnyugat felé irányozni. Ez esetben Estotiland 
(Eas t-o u t-l a n d keleti külföld) New-Foundlandnak, Droze pedig 
Uj-Skócziának és U j-Angliának felelne meg ; s a müveltebb nép nem 
lenne más mint Mexico vagy Florida népe. 

E fölfedezések, mellyek az utóbbi években Eszak tudós régé
szeinek figyeimét foglalkoztatták 1), néhány századdal megelőznék 

1) Az ~szaki r~gis~gbúvlroknak Kopenhaglban megalakult tlrsulata föleg 
azt Uizte ki cz~lul, hogy be bizonyitsa, miszerint Amerika fölfedeztet~s~nek di. 
csös~ge a normannokat illeti, s hogy Columbus, csak miutAn 1477-ben meglAto-
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Amerika fölfedezését. Legyen bármiként, ismeretlenek voltak azok 
a középkorban a többi európaiak előtt. A ba1·bárok gyilkos betörései, 
a nemzetiségi harczok, s a hübéri feldaraholtság akadályozták a köz
lekedest; a tengeri rablók csak zsákmány után áhitoztak; a hittérí
tök, kik ismeretlen népeket nyerendök meg a polgárosodásnak, utra 
keltek, magasabb czélt tartottalt szem előtt mint a tudomány; mind
azáltal ollykor ismertetésekkel is szolgáltak, mellyeket Alfred, An-

gatta lslandot, s ott u sct~uclivanok fölfedezéseiről hallott beszélni , hatArozta el 
magilot tólfedezé ,j utjllo1·a. Az llltal ok Antiquitales ame1·icanae, aive acriptorea ae
ptemtrionalea •·e•·um ltntecolumhianat'Um in Ame1·ica czim Rlatt kiadott (XL. 486 
negyedrét lapuyi, 8 facsiruile, mlgy térkép és 6 metezvénynyel ell!l.tott) kötet a 
következő fejezeteket foglalja magában : 

I. }~rtesitések a Vinlandnak nevezett földről, ruellyeket bremai Ádám, ki 
awkat Sveno Estritson dllon ldrllolytól és egyéb dllonoktól hallotta, a XI. szbadban 
irt i ez értesítések a bécsi császári könyvtAr kézirata után hibátlanabbul nyomat
tak le mint az ell:!lJbi ki11dá~okban. 

II. Értesítések Viulandról; ugyanawn vagy ll következő sz!l.z11dban irta 
Are 1-'rode. 

nr. Ugyanannak értesitése Are MRIISOII rokonfuól, lsl!lnrl hires főnökéröl, 
ld 983 felé Vinlandhoz közel , Amerika egy, Hvitramannaland azaz nagy Iriand 
nevü tartomllonyának partjaira vetőrlött, mellynek iriandi eredetü lakói megked
velték és nem enged ték visszatérni. 

IV. Régi tudósitAsok Biörn Asbrandsou-ról, ki 999-ben az amerikai par
tokhoz jutott, hol a bennlakók által visszatartóztatván, főnöke lett azon ióldnek, 
és még harmincz évig élt ott. 

V. Értesité~ek Gudleif Gndlögson islRndi haj6sról, ki 1027-ben ugyanazon 
partoltra vetődött, s Biörn Asbrandson, honfia t\ltal mtmtetett meg, 

VI. Különféle, Amerikát érdekli:! helyek, b land közé p kori évkönyvei böJ, 
ugymint kortársak t\ltali tudósitAsok Eric püspök 1121-ben VinlandiJan tett utjt\
I'Ól i továbbá más egy!. b földeknek az islandiak által 1285-ben történt rolfede
zésér31 a:t Atlanti nyugati Oceanban; végre kereskedelmi utazásokról, mellyeket 
Grönland régi gyarm~ttosai az Arueriltában lévő Marklandba tettek 1347-ben. 

VII. Régi értesítések Grönland és Amerika északi vidékeiröl, mellyeket 
föképen észak lakói látogattak, vadászat és halt\szat végett i a többek közt egy 
érdekes fölfedezés i u tieirás, mellyet a grönlandi gardarai püspök néh!l.ny papja 
Laneaster és Barrow szorosokon keresztül egész azon vidékekig tett, mellyek ez 
utolsó években ismertettek meg. Egy, ezen utazók által tett csillagászati észle
Jet, nyomába vezet utjoknak, 

VIII. Kivonatok régi isiandi földirati értekezésekbl:!l, egy vázlattal , melly 
a iöldet nAgy lakott részre osztva ábrázolja. 

IX. Rtlgi költemtlny a Faröer szigetekrl:!l , mellyen meg van emlitve Vin-
land. 

Az e tárgyra vonatkozó sok munkákról Rafn Keresztély Károly , a társa
~ág titkára, egy emlékiratban értekezett, melly ezen társaság okmányai köd vun 
beszöve. Lásd e könyv végén a ,Felviill.go~itó jegyzetek'-et A) alatt. 
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g·olország királya, különösen a szlávok földének Jeirásában (X-ik 
könyv. 86. lap.) alkalmasint felhasznált. A Balti-tenger olly kevéssé 
volt ismeretes a XI. sz!tzadban, miszerint bremai Ádám kétkedett, 
ha vajjon e városból át lehetne-e menni tengeren Oroszországba, s 
Kurlandot és Esthlandot annak szigetei közé számította, De egyné
meily brémai hajósok LieBand partjaira vetödvén, tökéletesen meg
ismertették e tengert. Mások pedig a permiek és vareghek nyomán 
Tatárországba is behatoltak. 

Azok használatára, kiket az ajtatosság Jerusalembe vonzott, 
utazási naplók készíttettek. A legrégibb illy utazási napló Adaman 
jonai apátnak tulajdoníttatik, ki azt sz. Arculf elbeszélé~;e nyomán 
készítette. Villibald, Eichstdat elsö püspöke, saját palaestinai zarán
doktását írta le Olaszországon és Cypruson keresztül; két századdal 
késöbb brémai Ádám határozottabb tudósítással szolgált, s elsií is
merteti Svéd- és Oroszország bcns~jét. De minthogy köznapinak 
látszott volna az utazás csodák elbeszélése nélkül 1 vagy költöttek 
ollyanokat 1 vagy minden birálat és mérlegelés nélkül elfogadták 
azokat. Dicuil, iriandi szerzetes 825-ben egy rövid foglalatot irt D e 
me n s u r a o r b i s t e I' r a e, melly régi fiildirnti kivonatokból, 
saját észleleteiböl, sujabb utazók, különösen bizonyos, Egyiptomban 
járt Fidelis munkáiból kiszakasztott részletekb(íl van összeszer
kesztve. Gyarapodtak az ismeretek, s egyszersmind a mesék is a 
keresztes hadjáratok alkalmával, a midön az öntapasztnláshoz az 
arabok bizonyságtétele is járult, kik az európaiaknak hozzáférhetlen 
földeket utaztak be 1). 

Olosz utazók. 
Elbeszélésünk közben más, különösen olaszoJ'szági utazókat is 

említettünk. Illyenek voltak a pápák által a mongolokhoz több alka
lommal küldött szerzetesek: Ascelino Sándor és Albert, Carpii Piano 
János, Rubruquis (XII. könyv. XVI. fej.). Pordenone-i boldog üde
ric sem igen pontos elbeszéléseiben; azonban Malabat·ba jutván meg
ismeri a borsot, leírja az indus babonákat, a tehenAk tiszteletét, az 

l) A chinai történelem egy, Japántól kuletre huszezer li azaz kilenczezer 
mériöldre (migHa) esö, az Oceán ellenkező partján fekvö roppant földterület le
irását tartalmazza, melly Mexico vagy California lenne. A chinaiair ~'n-Sangnak 
nevezték el, B mondják, hogy 469-ben Kr, u. buddha papok jutottak oda. Leil·á
sát is adják annalr, mclly kevés;é iit el az elsö spanyolokét61, s a szertartások
biLni nagy basonlatoss~gok valőszinüvé tes~ ik a két föld között létezett össze. 
köttetést, mellyet csak 1857-ben hozott napféuyre az Echo du Pacijique-ben Han
ley Jakab, chinai tolmács. 
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özvegyek megégetését, a férfiak bortóli tartózkodását, és Dsagger
naut ünnepélyeit, hol évenként ötszáz személy áldozta fel magát 
önkéntesen. Miként Rubruquis éleselmüleg észrevette, hogy a chi
nai irás egy jegyben több, egy szót képezö betűt köt össze, ugy 
üderic is megfigyeltll, miszcrint a chinaiak a szépség kettős ismer
veül a hosszú, hát1·a hajló ujjakat, s a rövid és vékony lábakat tart
ják. Tibetben els ö említi a nagy l am at, K e l e t p á p á j á t. 

1288-ban Montecorvinl'li János, IV. Miklós pápa által térítői 

minöségben küldetvén ki, egész Pekingig hatolt. Miután Perzsíában 
az arguni udvart látta volna, Indiába ment, hol többeket megkeresz
telt j innen Cataiba vagyis északi Chinába utazván, a nagy-kánnak 
levelet nyujtott át a pápa részéről, mellyben ez öt felhivta, hogy ke
reszténynyé legyen. Ez ugyan nem sikerűlt, de azért tizenegy évig 
hirdette az lsten igéjét j ekkor kölni Arnold ferenczi szerzetes csat
lakozott hozzá, kivel együtt tanitgatván és gyermekeket vásárolván, 
növelte a Krisztus nyáját és szám os nestorianus t is megtéritett; a 
zsoltárokat és uj-szövetséget moogol nyelvre tette át j az udvar kö
zelében két templomot, s a nagy kán laka mellett egy kápolnát épí
tett, A flórenczi származá:su Ricoido da Montecroce szerzetes bejárta 
Ázsiát, hogy megnyerje a samarcandokat a keresztény hitnek, s leírta 
annak erkölcseit és hitfelekezeteit. Meghalt a Santa Maria Novella 
kolostorban 1309-ben 1). 

Velenezei Conti Miklós 144G-ban lV. Eugen pápánál feloldo
zásért esedezett hittagadási büne alól, mit a pápa azon föltétel alatt 
adott meg neki, hogy a hires Poggióval, utazásának hű leirását kö
zölje. Ebből tudjuk, hogy Damascusból indulván ki, áthatolt a bag
dadi sivatagon, azután az Euphratesen Ormusba, onnan pedig Carn
bajába hajózott, miközben figyelmesen és finomul észlelt. 1444-ben 
visszatérvén hazájába, honnan 1419-ben indult el, továbbra is fen
tartotta összeköttetését Perzsiával, de nem annyira a tudómány mint 
inkább a kereskedés érdekP.ben 2).· A genuai Geronimo di Santo 
Stefano kereskedelmi ezéiból szintén utra kelt 1496-ban India felé 
Kairón és a Vörös-tengeren keresztül , s meglátogatván Calicutot, 
Ceylontés Coromandelt, Peguba ment, s az ottani királynak veszte
séggel adta el áruit. 

Bocc~ccio 11 ) szerint a genuai születésii hires csillagász, Andalon 

1 J PP. Quetif és Echard, Scri,Jtore., e c. 

') Poggio, n~ vm·ietate .fo1·tunae. 
') Genealcgia degli Dei, lib. lfí. 
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del Nero , majd az egész világot bejárta; de egyebet nem tu
dunk róla. Colonna János, miként Petrarca beszéli 1) 1 övéinek. VIII. 
Bonifáczczali viszálya miatt kénytelen lévén haz~ját elhagyni, mesz
sze országokat látogatott meg. 

De valamennyi közt legnevezetesebb volt Marco Polo, ki Ázsia 
uj földirats teremtőjének neveztethetik. Má1· más helyütt 2) részletez
tük e finom észlelő utazását, ki néha csalódik ugyan, de soha sem 
hazudik, s miként Herodottal is megtörténik, a nélkül hogy értené, 
olly dolgokat közöl, mellyeket az idö késöbb kifejtett. Behatolt Chi
nába, megismerkedett Japánnal és senkinek nem volt nagyobb al
kalma e rejtélyes országokat kifürkészni. Milly bámulatot kelthet
tek kortársaiban azon tudósitások, mellyeket Kubilai-kán udvaráról, 
továbbá ama rejtélyes országok bizar müveltségéröl 1 honnan a 
gyöngy, porczellan, fűszerek kerültek, e azon népekről közlött, maly
lyeknek csak nevétől is reszketett a világ ! S valóban az ö leiráeai 
uj ábrándoknak nyitottak tért, s leghathatósabb ösztönül szolgáltak 
a XV. század fölfedezési utazásaira. 

1374-ben Luchino Tarigo és más szegény genuai kalandorok 
egy gyors hadi hajón kiindulván Uaffából a Tanaison egész addig 
felmentek, hol azt a Volgától csak hatvan werst választja el j e föld
nyelven keresztül vonszolván hajójukat a Volgán szálltak, azután 
pedig a Kaspi-tengerbe eveztek, s tengeri rablásból meggazdagod
tak 9). 1433-ban Bertrand de Brocquiere, miután egész nyugati Ázsiát 
és keleti Európát bejárta volna, keletiesen öltözve, e azon lóval, melly 
költői utjában kisérője volt, mutatta be magát a burgundi fejedelem
nek. Mandeville János, angol, azt állitja magáról, hogy harmincznégy 
évig kószált az egyiptomi sultán, késöbb pedig a catai-i nagy-kán 
szolgálatában j de valószinü, hogy nem ment tul Palaeetinán. U tieirá
sában homok-tengerről, mellybe szikla folyó ömlik, bizonyos bárány
ról, melly Tatárországban tökben szülctik, e több illy meeée dolgokról 
beszél; tapasztalásból tudja, hogy a gyémánt, májusi harmattal öntöz
tetve, igen nagygyá növi ki magát j szóval nagyitva adja el ö az előbbi 
utazók csodás meséit. Mindezek daczára tetszést aratott ; siremlé
kére pompás dicséneket írtak j s ereklyeként őrizték a sarkantyukat 
és lábbeliket, mellyekben e föltételezett utakat megtette. Megjegyez-

I) Epist. famil. !ib. VI. 3. 
2) XII. könyv. XIV. fej. 
3) Graberg d' Hemsö, Föld és országJeirási évkönyvek. 1823 január. 
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zük, miszerint szerinte az egész föld lakható, lakott és megkerül
hető 1). 

Más szemmel tekintendő Ruy Gonzales de Clavigo, ki III. Hen
rik castiliai király által követi minöségben küldetvén Tamerlanhoz, 
egész Samarcaodig leírta utját. Többek közt a pósta-rendszert is is
merteti, és beszéli, miszerint egymástól egy napi út távolságra kara
ván-állomások voltak, mellyek száz, ]{étszáz lovat is beragadhattak j 
e helyeken Tarnerlan futárai lovakat váltottak, s bárkitől elvehették, 
a kivel találkoztak, és mindent tehettek útjok gyorRitása végett. Mi
dön a törökök magyarországi Zsigmond hadset·egét szétverték, bizo
nyos Schiltberger, német katona, fogságukba esvén előbb Bajazeth, 
azután Tarnerlan hadseregét követte Ázsiába ; Zegra, bá1·bár fejede
lem szolgálatában látta Nagy-Tatál'Országot söt Siberiát is j s harmincz 
évi fogsága alatt e népek erkölcsei és viselt dolgaira vonatkozó isme
reteket gyüjtött 2). 

A nagy perzsa· történetíró, Mirrhond, egy követség tudósítását 
h11gyta ránk, melly követséget Mirza Shah Rokh, Perzsia királya, olly 
egyénekkel egyetemben küldött Chinába (1419), kik mind azt Jeir
nák és lerajzolnák, mi útközben figyelemre méltó adná elő magát. 
Bár ez értesités nem felel meg egészen a szándéknak, mindazáltal ne
továbbja az a Chinát érdeldö akkori ismereteknek. A követek Bok
hara fensikján, sa Cobi sivatagon át mentek Chinába, s amint Socheu
hoz, a birodalom első városához közeled tek, eléjök menvén a lakosok, 
a pusztában deszka-bódékat, sátorokat, kunyhókat készítettek, s szár
nyasokkal és különféle gyümö lesökkel vendégelték meg, melly utób
biakat porezelián edényekben hoztak; s továbbra is mindnyájokat 
fényesen láttak el, bár számuk nyolczszázra ment. Bámulták e nép 
müveltségét, udvariasságát, iparát és rendszeretetét; csak az bán
totta öket, hogy az útczákon serteseket, s azok húsának kimérésére 
szolgáló mészárszékeket láttak. Cambalú, nagyszerü épületeivel te
kintélyes számu népességével, zenészeivel, temérdek aranyával, és 
igen ügyes hüvészeivel minden várakozásukat felülmúlta. De sem ök, 
sem Polo nem emlitik a falakat. 

A velenczeiek is több ízben meglátogatták Ázsiát, hogy diplo-

1) That men may enviroxvne alle the erthe of alle the woa·ld, aa wel unulre 
aa aboven, und turnen agen to his contree , that hadde compange and aekippynge 
and conduit ; and alle weyu he aoholde aynde men, landes, and ylea, als wel aa in 
th Í6 contree. 

') Lbd a XIII. könyv 51. lap. 1) alatti jegyzetel. 
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matikai összeköttetéseket hozzanak lé tre. Barbaro Josafát Perzsiába 
küldetvén (1468.) szárazföldön, Kis·Őrményországon keresztül uta· 
zott; útközben rablók támadták meg, kik leölték társait, és öt ma
gát is megsebesitették, mig végre Taurisban találkozott Ussum-Has
sannal, ki igen szivélyesen fogadta. E fejedelem halála után ,{z öreg 
Barbaro karavánokkal Aleppón keresztül visszatért, s tapasztalatait 
mint értelmes és egyenes lelkű ember adta elő. 

Más két követ is érkezett oda ugyanazon időben: Bettoni Leo
pold Trapezunton keresztűl, és Contorini Ambrus észak felől; ez 
utóbbi leírta útját, mellyet Legyelot·szágon, Caffán, Colchison, Phasi
son, Georgia, Mingrelia és Armenián keresztül tett. A sophit ls
pahanhan találván az egész telet ott töltötte, és ismereteket gyüjtött 
Perzsiáról, mellyeket ugyanazon úton hozott vissza hazájába; azon
ban a törökök elfoglalván Caffát, Oroszországon keresztül kénytele
nittetett menni. Derbcnrlben a Kaspi-tengerre szállván, látta Astra
kant, és sok kiállott nyomor és szenvedés után érkezett Moskvába, 
hol a. nagyfejedelem pénzt kölcsönzött neki hazája rovására, hova 
1476-ban érkezett vissza. · 

V égre többek állitása szerint bizonyos Cousin, dieppei születési!, 
melly vidék a XIV. és XV. században hajósairól volt hires, ösz
tönöztetve honfia, Dechaliers gyanitgatásai által, kit a normannok, a 
hydrographia megalapitójáúl tekintettek, egy hosszú útra vállalkozott, 
és 1488-ban fölfedezte az Amazon folyam torkolatát, honnan a követ
kező évben tért vigsza, Afrikát is érintvén 1) ; de minderröl semmi 
biztos tudo másunk nincs. 

•'öldnbroszok. 
Görögot•szágban a legelső földabrosz Anaximandernek, Thales 

tanítványának tulajdoníttatik. Á1litják, hogy már Herodot idejében 
Demoet·itus fóldképeket rajzolt, mint szintén Eudoxus is, ki kisérője 

volt Plátónak utazásaiban. S már ekkor általános volt a térképek 
használata; S ocrates, hogy a terjedelmes hirtokai miatt felfuvalko
dott Alcíbiades hiuságát megalázza, térképet mutatott neki 2) ; Athe
nae polgárai gyönyörködve nyomozták a pun és siciliai tartományo
kat a földabroszon, mellyeket Alcíbiades ösztönzésére meghóditan
dókúl szem eitek ki 3); Aristophanes is leir egy térképet 4); Nagy-

•) Journal Asiatique, lom. IX. pag. 324. 
2) Ellanus. 
3) Platarch. in Alcibiad. 
1) E leíriulból látható , mennyire részlete~ek voltak azok : 

Bölcsész: Ez a f"ólf! megmérésére szolg6.1. Strepsiades: Mcllyikére? 



Sándor Diognetest és Betont vitte magával, hogy felvennék a síko 
kat, és megmérnék az általa meghódított tartományok egylllástóli 
távolságát. Eratosthenes a görög iskolában a földabroszhoz földosztó 
fokozatot is csatolt, de csak síkreiüleli rajzban, mcllyet Hipparcbus 
az egybefolyó délvonalak hálózatával helyettesített. A földképek, 
mellyek Ptolomaeus szövegéhez vollak mellékeh-e, alkalmasint min
den kiadás alkalmával változtattak a szerz/) felfogása, vagy az azok
hoz csataltatni azokott uj ismeretek szerint. 

Úgy látszik, a rómaiak nem igen vitték előbbre e müvészetet, 
bár gyakran tétetik arról említés i az egyetlen emlék, melly tölök ma 
rad t , a p e u t i n g e r i t á b l a (T a b u l a P e u t i n g e r i a n a), ez 
is winden arány nélküli durva rajzolat, melly a földet húsz lábnyi 
hosszúságban, és alig egy lábnyi szélességben álli tja elő; utazási föld
képnek mindazáltal megjárta (VII-ik könyv 484. és 485. lap.) Cosma 
Indicopleustes útleil·ásához világkép van csatolva. Nagy Károly, gyer
mekeinek hármas emelkedett nyomatú (si g n is em i n e n t i o r Í· 
b u s) földabroszszal ellátott ezüst táblát hagyományozott. Orleansi 
Theodulf térkép segélyével tanitotta a' földira tot, i n t a b u l a p i
c t a e d i s c e r e m u n d o s. 

A turini könyvtárban, 787 -ben készitett, s az Apocalypsis egy 
értelmezéséhez mellékelt világkép látható, mellyen a föld mint kör
vonalak által bezárt sik van ábrázolva, s három egyenlötlen részre 
felosztva; Afrikán túl egy negyedik világ-osztály i épen középen a 
Karmel hegy és .Judaca van. Illy s más efféle tévrendszcres beren
dezések értéktelcnitik a középkori földabroszokat, mellyekre gyak
ran rajzoltattak soha nem látott, csak kósza hir által emlegetett 
földek. A scandínavak által tett fölfödözések egyiken sem találhatók ; 
hanem délnyugatra a Canarí, Madeira, és Azori szigetek már előbb 
jeleztetnek, mintsem azok tudomásunkra fölfedeztettek. Vajjon csak 
tapogatózás-e ez, vagy pedig valamolly merész hajós már előbb elju
tott azokhoz, nem tudjuk. 

talán melly a győzelem után szét fog osztatui? Bölcaéaz: Nem, az egész föld meg
mérésére. Látod? ez IIZ egész föld körr11jza. T me itt van Athenae. Strepa: 
Hogyan? nem hihetem, mert nem látom, hogy a birák ott ülnének. Bölcsész: 
Már pedig ez ,Atticának egé~z ter(l!ete. - StJ•eps : ~:s hol vannalt az én hazám
fiai, a kikynianok? -- Bölr_sész: Ime itt vaunalt, itt pedig Euboea; láthatod, hogy 
ez igen terjedelmeA sziget. - StJ·eps: Ah :grn; Pericles és Te 11dók által meg
mérhetlenné tették azt terményeibcn. De hol van Lacedaemon? - Bölcs: Nézdd 
itt van. - 8tl·eps: Patv11r vigye! nagyon közel Vll!l hozzánk. Jó lesz távolabbra 
vinni. 
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Mig az arabok földabroszai a legkezdetlegC'scbb állapotban ma
radtak, az európaiak mindinkább tökélyesbedtek. Állitásunk igazo
lására több régi példányokra hivatkozhatunk. Illyen mainzi Henrik 
kanonoké, mellyet ö V. Henriknek ajánlott, s mostanáig is a Szent
Pétervári császári adadomiában őriztetik j illyenek a Franczia- és 
Angolország könyvtáraiban találhatók j továbbá a flórenczi Lauren
ziana könyvtáréi, mellyek a Fl o s h i s t o r i a r um t e r r a e o r i
e n t a l is czimű munkával vannak egybekapcsolva; illyenek a bécsi 
könyvtárban letett, Visconte P étet· által 1318-ban készittettek; továbbá 
Marin Sanutoéi 1321- ből, mellyek a vaticani, és Lorenzetti Ambruséi, 
mellyP.k a sienai 1) könyvtárban láthatók j egyebeket mellőzve csak 
Mauro szerzetes 1460-ban bevégzett földabroszát említem még: rnelly 
a velenezei doge-palotát gazdagítja. Pontosan levén ezen rajzolva 
Marco Polo utja, a Zöld és Vörös-fok, a Guineai öböl; olly utazóktól, 
kik nem írtak, vagy Jeirásaik nem jutottak hozzánk, más egyéb he
lyekről is szerzett magának tudomást a müvész, millyen p. o. Dafur 
az az Darfur, mcllyről mit sem tudtunk, mig napjainkban Bruce meg 
nem ismertette velünk. J elzi az arabok által ismert hnlyeket j Afrika 
nyugati és keleti partjait közelebb viszi. egymáshoz, ugy hogy azok 
majdnem háromszöget képe;nek 2). 

Velenczéhen a Márk-könyvtárban szintén őriztetik egy, Bianco 
András által 1436-ban készitett földabrosz, mellyen a régi világ ugy 
ábrázoltatik mint egy nagy szárazföld, mellyet a Földközi és Indiai
tenger két egyenlőtlen részre oszt; Afrika, nyugatról keletre, Európa 
és Ázsiával pát·huzamos vona Iban nyúlik el; déli részén János pap 
országa terül el, melly azonbau az egyenlitöt nem érinti. Nem ke-

1) A velletri-i Borgia-museum egy réz világképnek volt birtokában a XV. 
század első feléből, mellyen az országok neve alatt történeti megjegyzések talál
hatók; p. o. Hic Tanturia Scitarum 1·egina Cyrunt Persarum regem cum militibus 
interjecit. - Hic uxores diligentes maritos se faciunt combu.ri. -- Hic tot sunt ho
mines magni, cornua habentu, longitudine quatuo1· pedum, et sunt tot serpentes tan
tae magnitudinÜI, quod bovem cornedunt integrum. - Hic nmliet·es sine maritibus 
partum faciunt. 

2) Zurla , Mau1·o szerzetes világképe lezrva éa jegyzetekkel felvildgositva, 
V eleneze 1806; gyenge mii. E becses emléket, San Michele di Murano-ból a 
doge-palotába történt átvitetése alkalmával, jól meglehetett szemlélni; a VI. hátla
pon ez volt irva: MCCC IX. adi XXV. avoato fo complido questo lavor. - Az egész 
föld egy a tenger által környezett köralakban van lerajzolva; központja Jerusa
Jem ; az északi sark lent, a déli fent van. Miuden üres hely rajzok, felírások, 
és felvilágosító jegyzetekkel van betöltve, mellyek az akkori történeti ismeretek
ről tesznek tan úságot. 
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vésbbé hibás Ázsia alakja, és kevéssé jobb Európáé; ennek északra 
vannak téve Island és Friesland szigetek, északkeletre pedig egy más 
St ok af i x a nevü sziget, me Ily talán New-Found land, hol bősége van 
a tökehalnak. Megjegyzendő, hogy a Canari-szigetektöl nyugatra 
egy négy oldalú, elég hosszú föld van helyezve, Antilia néven: azt hihet
nők, hogy ez Amerika fölfedeztetése utáni toldalék, de előfordúl az már 
Pizzignano 1367 -b~n készitett térképén is, s eredetét talán azon spa
nyol és arab mcséknek köszönhette, mellyek szerint a saracenak be
törésekor, azok elöl sok keresztény egy nagy, nyugatra eső és tenge
rek köztfekvő földre menekűlt. A Sátán kezének szigete, 
mellyet ugyanazon Bianco Antiliatól északon helyez, szintén mesén 
alapitlónak állittatik. 

Zanetti erősit i, hogy a velenczeiek 1317 -től kezdve jelezték 
tengeri térképeiken a fokoltat. E térképek életbelépése nagy töké
lyesbűlésére szolgált e müvé~;z etnek1 minthogy azok nagyobb pon
tosságot igényeltek, s a hibák csakhamar szembeötlökké lettek. A 
hires történész Ebn-Calidun, ki 133 2-től 1406-ig élt, mint mát· elfoga
dottról beszél azon szolcásról, melly szcrint a Földközi-tenger part
jait ugynevezett A l· ka mb as térképekre rajzolták, és széljelzők

kel látták el, hogy szabályozzák a hajósok utját. 
Portugali Henrik herezeg alapitotta az elsö tengerészeti aka

demiát 1415-ben Algarbiának Sagres városában, és feltalálta az 
egyenes vonalú térképeket, mig előbb csak hajlott délvonalúak készit
tettek; lehet azonban, hogy ebben a cataloniak megelőzték öt. Ezek 
Spanyolország legmüvcltebb népének tartattak, s nagy jólétre ver
gödtek, miután grófjaik Aragonia trónjára léptek, I. Jakab pedig a 
móroktól elvette Majorca szigetet és Valenezia országot (1238.); gya
kori érintkezésben voltak Afrikával; a keleti birodalomban szaporí
tották telepítvényciket, és gyakran látogatták a Feketetenger kikö
tőit. Majoreában mennyiségtani iskolát alapitottak, s birunk tőlök egy 
1375 1) előtt készült térképet 1 melly régiségre nézve csak a bécsi 
könyvtárban lévő, Visconte Péter genuai által 1318-ban készitett viz
foldirat térképgyüjteménynek (geohydrographicus Atlas) enged. 

1) Lásd Ruot adalékait Maltabron A földirat története czimü müvébez XIX. 
könyv. 
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MÁSODIK FEJEZET. 

A ke r e 8 ke d és a n a g y fölfed e z é 8 e k e l ö t t. 

Vállalatok és fölfedezésekre fő csalétkül mindig a kereskedés 
szolgált, melly nek története összekötő lánczszem et" képez a régi és 
uj ab b idők köz t, és sok poli tik ai eseményeknek 1 nemzetek emelke
dése vagy hanyatlásának, nem kül önben természeti hajlamaikban tör
tént változásoknak kulcsát adja kezünkbe 1 melly változások kö
vetkeztében nagyravágyélc és nyugtalanokból békés és iparosakká 
lettek t). 

Láttuk, mint keresték fel a legrégib b történeti időktől kezd ve 
Indi1it gyapotja, gyémántja, fűszerei, drága fái és páratlan finomságu 
kelméiért, Arábiát pedig illatszerei , elefantcsontja és gyöngyciért, 
melly áruczikkeket a karaván ok nevezetes országok fő városaiba, vagy 
a leglátogatottabb kikötökbe szállítottak. Csakhamar megtanúJták 
hasznukra forditani a folyamokat és tengereket; amazok által Meso
potamia, emezek által pedig a tengerparti tartományok, Pboenicia, 
Arabia, s lassan lassan min d azon vidékek fontusságra vergődtek1 
mellyek a Földözi-tengert környezik. A gö1·ögök és cartlwgóiak által 
alapitott számos gyarrn atok könnyítették a közleltedést, és az árúk 
ki cserélé ,ét ; s ezen gyarmatokat ny'omozva, láttuk, hogy a régiek 
sokkal mcsszebb jártak, mintsem, tökéletlen eszközeiket tekintve, 
várni lehetett volna tőlök. Ll•gnagyobb kelete volt a portékáknak 
Rómában a császárok korában, hol az istenek tisztelete, s a gazdagok 
kéjvadászata temérdek illatszereket, mindenféle fűszereket, roppant 
becsű gyöngyöket, a legfinomabb szöveteket, idegen égalji fákból ké
szült bút01·okat, ázsiai szönyegeket és ékitményeknt, s a rabszolgák 
ezereit vette igénybe. Ugyanazért Olaszország kikötőibe mindenfelöl, 
a Feketetengerböl, Kis-Ázsiából, Görögországból, Syriából, az Archi
pelagusból,Libya és Egyiptomból jártak hajók; s már Észak is szűcs
árukat, ámbrát, és faanyagokat küldött oda, mi által élénkült a ke
reskedés, s új tér nyittatott annak ez oldah·ól is. 

Róma bukása Konstantinápolynak adott életet, melly jobbjával 
az Archipelagusra, baljával a Fekete-tenge1·re és Maeotis tóra tá-

~) Lásd Huet, Hist. du c.omn~érce. - Savary, Dict. du Oo1mnerce. - Depping, 
Hist, du commerce enl!·e le Levant et l' Europe depuis lea Oroiaades juaqu' a la fon
dation dea coloniea d' Amérique Paris 1830. - Pardessus, Sul comme1·cio mm·il· 
timo, mi bevPZEitésill szol~ál TPng~ri tiiményPk GyHjtéménye c?.imű miivéhez. 
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maszkodva, maga elött Ázsiával, háta mögött Európával, a világ-ke 
reskedés központjaúl látszik rendeltetve lenni. A birodalom székhe
lyévé lévén, Kelet árui oda hordnttak Egyiptomból vagy pedig a bi
zantiak magok mentek el azokat lndiáb:m felkeresni, Avilában száll
ván hajóra, honnan Taprobnne, Callinna, és Malea szigetekre eveztek; 
Perzsia partjain lovakat, drága szöveteket és selymet vásároltak. 

A selyem Chinábót került (VI-ik köny v 7-8. lap), de a perzsák 
nem engedték mrg, hogy mások közvetlen a Sereknél keressék azt 
fel, kik ngy látszik, Tibetben laktale A karavánok Bactrn felől men
vén a Jaxartes fonásaihoz közellévö Chomcdnek, innen Tashkend
uek vették útjokat, s a Conghez torkolatán és Cashgaron kere.;ztií.l 

·hét hónap alatt a Serik fővárosába értek, melly nép szelid, de müve
letlen volt, kikerülte az idegeneket, de bevárta a vásárlókat, és szó 
nélkül cserélte cl selymét, gyapját az európai pénzért. A sogdianok, 
kik a VI. században Bocharában laktak, hasztalan sürgölték az enge
délyt, hogy a görögökhöz Perzsián kct·esztül vihessék sP-lymöket; 
emezek mindaddig a perzsáktól kénytelenittettek azt vásárolni, mig
nem Justinian alatt magok kezdették a selyembognrakat tenyészteni 
(VIII-ik könyv 101 lap). Peloponnesus, melly mindjárt eperfákkallőn 
beültet ve, ezektől nyerte a Morea nevet; gyárak emelkedtek a biro
dalombau; s igy nem szorultak többé az idegenekre. A velenczeiek 
1018-ban meghódítván DalnH\tia partján Arbo szigetet, arra kötelez
ték, hogy évenként nehány font selymet, vagy a helyett ugyanannyi 
font tiszta aranyat adjon 1). Fejlésnek indult ez iparág, midön Roger 
Sicilia királya az eperfa és sclyembogAt· tcnyésztését Olaszországba 
is átvitte, boi fonógyárak léteztek; s a selyem- és gyapju-szövés a 
nemzeti gazdagság fö forrásává lett 2). 

1) 1248- bao a velenezei ek eltiltottál< a selycmmeli kereskedéstől a selyem
gy :irtókra kivetett adók beszeclüit, Tehát ruhr akkor léteztek gyár ll It. 

1) Ke~detben ritkaság volt az flperfa, és CrescentiuR (c. 14.) panaszkodik, 
hogy a nők bizonyos fé•·gek tAplllléklt.ul leRzedik annak felsöbb leveleit, mi aka
dályozza a gyümölcs rnegérését. Némellyck szerint Sforza Lajos volt első, ki e 
fákat. vigevan6i parkjában meghonosltotta, hocnau egész Lomb•udiában e Iszaporod
tak, s ezért kapta volna a Moro melléknevet. A Muralto ("om6i lu·ónika) 1507 
alatt megjegyzi , hogy Milauo {,s Como köriil egé . .;z .. perfa-erdö alakot öltött a 
vidék. Buonvieina da Riva milanói szerzetcs már u XIII, Azázadban allt írja, 
hogy Milanóban pani de lana nobili et de serico, bambace, lino, készíttettek. A 
selyemgyáral< különöscn LuceáLun virág~ot: ulí ; dc mi<lön e ,.[,ros el foglaltatott, a 
gyárosok egész Olaszországban elszéle<ltck. Borghesxuo da Bologna 127:!-ben 
feltalálta a sodró maJmokat, me !ly me~terség nagy tit.oL ban tartatott, mignem a 
XYL ~zázad kezdt>tf.n bi'l.onyos Ugolino fiilfócliizt.e 11zt u milaní>iullllall, l1i iA nzért 

XIV. 3 
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A keleti birodalom az elt~ö, mellyt·öl bizonyosan tudjuk, hogy 
összeköttetésben volt Chinával, s Cosma lndicopleustes erösiti, misze
rint a hajósok a Perzsa-öbölből hosszu és nehéz uton egész odáig jár
tak, a chinaiak pedig India és a Perzsa-öböl ldkötőit látogatták; de 
történészeikből tudjuk, hogy a chinaiak már jóval elöbb Japánt, Kam
csatkát sőt Californiát is fel szokták volt keresni, honnan szücsárúkat 
szállitottak Indiába, s a nyugati kereskedők ennek kikötöiben vásá
rolták azokat. Alexandria megtartotta afrikai kereskedését ; de a 
perzsák, ezen folytonos vetélytársai a keleti birodalomnak, magok
hoz ragadték a Perzsa-öböl kereskedését. 

A mahomedánokká lett arabok elsö betörése csak rombolólaa 
hathatott az üzletre, de azután ők maguk is gyakorolni kezdték azt, 
a hová csak uralmokat kiterjeszthették. Az általok alapitott Bassorg 
megfosztotta Alexandriát hirétől és elönyeitöl. Egyiptom elfoglalá
sával Konstantinápolyt elzárták a Vörös-tengertől, ugy hogy csak ö 
általok láthatta el magát a birodalom. A régi kereskedelmi utakat 
magok után hagyva, Perzsia keleti részén Hocharában az Aralt6 és 

hazájában in effigie felakasztatott. ~'lorenczben 1300-ig a selyemkészítök mester
Rége a nagyobbak közé szám itatott, s különös czímere volt: vörös kapu fehér 
mezőben. Velenczében csakhamar ruhn-anyagokat kezdtek késziteni selyembőL 

Spanyolorszl1.g mielőbb megism~rkedett ez iparággal, Siciliávali gyakori érintke
zése következtében. A városok közől Ziirich volt az első, hol selyem gyártatott ; 
de a XIV. században előfordult komoly zrwargások miatt e mesterség Comóha 
és Lario vidékére költözött át (Simler Josias Republ. Helv. 1627.) honnan a 
vallási ujitás idejében tért vissza. 

E'rancziaországban legelőször Languedocbau, Provenceban és az avignoni gróf
ságban emelkedtek illy kézmiígyárak. XI. Lajos 1470-ben Toursban épittetett egyet, 
s Genuab61, Velenczéből, Florf'!lczböl sőt még Görögországból is hítt abba munká
;okat. Mindazáltal olly ritka volt ott a sely~m-szövet, hogy csak ll. Henrik 
viselt legelső selyem harisnyákat 1559-ben nővére menyel<z(íjén. IV. Henrik a 
Tuileries-kban és másutt alkalmazott munkásokat; s Lionban azon gyárak épité
séhez kezdett, mellyek azt felgazdagitandók valának, ltiilönösen Jacqunrt bámn
hmdó találmánya után. Ugyanazon király sok eperfát iiltettetett, s egynémelly 
magányosokkal a selyembog ár· tenyésztés mesterségének elterje"ztése végett szer
ződésre lépett; azonban a tojá,t nlindcn évben Spanyolmszágból kellett besze
r«'zni. A kézmiigyárak annyira elszaporodtak, hogy eltilthattit a kiilföldi anyagok 
behozatalát; de ezen tilalmat a lioniuk kérésére visszavonta. 

A XVII. század közepén Ney Oct,tvián lioni kereskedő rájött, mint lehes
,;en a fonalnak és szövetnek fényt adni; Falcon pedig, ugyanazon váro• ból, l 738-
han egy mozgonyt talált fel a selyem csévézésre. 

A mi századunkban Chinábót uj selyembogár-tojást hoztak , s kiilöuösPIJ 
természetes fehérségií selyemre igyekeztek szert tenni, hogy kik<>riiljé.k a hos~~as 
b~jlódáct, mit e selyPm mest.erségcs fPhéritéoe igényel. 
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Ka~pi-Lcngerig hatoltak, ~ ezentul a szlav,Jk és bolgárok közt is meg
fordultak; s pénzeik, rucllyek európai Oroszországban, elkezdve a 
kaRani kórmányzóságtól, hol bolgárok laktak, egész a Norvégiá.ban 
levö Christiansund püspökségig, nagy mennyiségben ásattak ki, ta
nusi~ják sol•féle érintkezéseiket. E pénzek nagy része ázsiai, de van
nak köztök af1·ikaiak és spanyolok is j miböl azt következtetik, hogy, 
fölrg Nagy Bocharában, a IX. század végén s a X. elején, észak 
terményeivel üzérk t> d tek, melly üzlet fö hajhászai a khazarokkal 
szomszédos volgai bolgárok, a másod tényezők pedig az oroszok vol
tak, kil( egyrészről a bolgárok és khazaroktól, másrészről pedig a 
Balti-tenger tartományaitól kapták áruikat 1). Egy másik ut Per
zsián és Mesopotamián keresztül a Kaukazushoz és Fekete-tengerhez 
vezetett, mellynek kikiitöi n Földközi-tengerrel voltak összekötte
tésben. 

Az arabok ühinábö is eljutottak 1 utjokat Kabul és Tibetnek 
vették; innen a puRztán vagy pedig Samarkand és Cashgaron ke
resztül menvén, északi Chinába értele Canfu ban (Kanton) olly sok 
arab telepedett le, hogy külön kadi ergedtetett n<'kik. Igy tehát az 
ö keziikön mentek keresztül China és India árúi. Bassora volt a nagy 
rakhely, honnan átmenvén a 'l'igrisen, Pcrzsián keresztül Tabrisba, 
innen Ürményországon s a Fekote-tengcren keresztül 'fanaba j utot: 
tak : egyéb karavánok Bagdad vagy Taurisból, Damascus, Aleppo 
Tyrus és Antiochiába mentek; innét mások a Kaspi-tengerhez, s az 
ezze•! határos, most orosz tartományokba küldettek 1 hol gabonát, 
gyapjut, bőrt, halat, érczeket, rabszolgákat és fökép szücsárúkat kap
tak cserébe. Afrikából, mellynek belsejéhen egész a Nigerig hatol
tak, elefántcsontot és aranyat hordtak. Déli-China, India és Arabia 
árui, mellyek a Guzeratban lévő cambojai nagy vásárra voltak 
szánva, az Indus torkolatához tengeri uton vitettek j s e folyón fel
menvén a meddig hajózható volt, azután Kabulba vagy Gaznaba, in
nét Candabar és Bocharán keresztül, az Oxuson a Kaspi-tengerhez 
szállittattak. Midön a tatárok e folyót az Araltóba vezették, az árúk 
szárazföldön vagy a Kaspi-tengerhez, vagy az ettől délre fekvö nagy 
központi utra vagy élizakfelé a VolgAhoz vitettelt, hogy rendelteté
sök helyére az északi tartományokba szállittassanak. 

1) Ledebur, A Balti-ter•ge,· tartmnányniúan talált, a ezeknek, az arabok Ul·alma 
alatt, keletteli ke1·eal.edelmi öaazeA·öttetéaét érdeklő bizonyitékok (német), Berlin 1840. 
Frah"n t 84 t -ben 11 RZ!'ntpétcrvf1ri tnilom4nyoR akuderniábnn .. gy értekezést tartott 

az Oro.;zorsz4gbHn lti>bott 11raL pénz~kréll. 

3* 
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Ollykor az árúk a Tigris vagy az Euphrates torkolatánál gyüj
tettek össze, a közönségcsen a nem mcssze fekvő Bassorába, és ezeu 
tul Tabrisba tétettek át, vagy felvitetvén a Tigrisen, a Fekete-tenge
ren Trapezuntba, vagy p~dig a I?öldközi tengeren Ajaccióba szállit
tattak. Maiacea és Sumatrába, ugy látszik, chinai hajók ját·tak, mely
lyek füszerekért, aloe és más honi terményekért selyem anyagokat, 
timsót, pézsmát, rabarbarát, és asztalos munká.kat adtak cserébe. A 
nyugat-indiai partok legfontosabb pontja Ceylon sziget volt, melly
nek királyai örülve a bejött v:imoknak, szabad jövés menést enged
tek arabok, indusok, maiajok és chinaiaknak, rninden vallás különb
ség nélkül. Ezek ott gyógyfüveket, füstölő szm·eket, gyapot-festésre 
való chaya gyökeret, pálma czukrot és olajat, g) öm bért, tamarindfát, 
lakkát, indigót, borsot, kánfort, gyöngyöt, gyémáutot, drága köveket, 
elefántcsontot, szantál és szapanfát, arany s ezüsttel áttört és pamut 
~;zöveteket vásároltak. 

A bizantiak elzárattatván az arab kikötőktöl, hogy eleget te
gyenek a most már elkerülhetlenné lett indiai anyagokbani szükség
letnek, egy igen hosszú utat választottak, egész Kiewig felmenvén 
Oroszországb:.tn, melly város az északi irók által Konstantinápoly ve
télytársnöjének neveztetik, a hol mcgleh<'tÖs nagyban űzetett a szűcs
árú-kereskedés, melly czikk a bolgárok közvetitése utján indiai és 
chinai árúkkal cseréltetett ki, mellyek, daczára a hosszu és nehéz 
utnak, nemkülönben a terhes vámoknak, olly nagy mennyiségben 
érkeztek Konstantinápolyba, hogy egész nyugat elláttatott azokkal. 

Európa a barbárok beütései következtében zilált, s a hűbéri 

rendszer által feldarabolt állapotban volt, mclly rendszer idegenné 
téven a szcmszédokat, akadályozta a bizalmat és közlekcdést, a ke
reskedés ezen két éltetö elemet. Mindazáltal nem szünt ez meg; a 
pápák védelmök alá vették ; s Nagy-Károly igyekezett 11zt előmoz
dítani. Az északiak, kiket olly merószeknek tapasztaltunk utazásaik
ban, szintén kereskcdtek, s már ez idötöl látogatott vásárok estek 
esthlandi Troso, norvégiai Bergen, jütlandi Schleswigben, továbbá a 
dánszigeteken levő Halerik, Odensee, Roskildban, a schoneni Lund 
és Helsingburgban, és a svédhoni Sigtunában. 

A keresztes hadjáratok ugyszólván egygyé tették Európa nem
zeteit, közös vállalatokra egyesitették az embereket, s küzclebb vit
ték öket a becses árúkat szolgáltató o1·szágokhoz; továbbá növelték 
a tengerparti városok nyercményeit, előjogait, jó alkalmait, mellyek 
a kereszt zászlójával védelmezték üzleti vállalataikat. Majd a hübér
r,.nd~zeri fddaraboltság ÍR a nl"mzetiségi összeolvadásnak adott he-



37 

lyet, s a községek szabadságra tettek szert, roi a vállalatokra bátor
ságot, s a tökélyesbités utáni törekvésre bizalmat önt az emberbe. 

A kereskedést illetőleg azt lehet mondani, hogy Európa akko
riban két ré~zre volt felosztva ; az egyik a Földközi-tengeren, a má
sik a Balti- és German-lengeren s az Atlanti Oceanon iizte azt. 
Amazt képezték Olaszország , Provence, Languedoc, Catalonia és 
Valencia j emezt Német-Alföld, J.i..,ranczia- 1 Németország, Scandínavia 
partjai és Anglia tengerrneUékei ; amazol{ délre és keletre, emezek 
északra és a Jegcs-tenger felé tartottak. 

Az olasz kereskedést már érintettük 1). Lassan·lassan a genu
aiak és velenczések lettek Európában az indiai kereskedés ró, ha 
nem egyedüli tényezői, s midön a roahomedán h,',ditás és bekövetke
zett vallási villongások elzárták eWiök az utat Egyiptomon át, Sy
rián és a Fekete· tengeren keresztül jártak oda. D:mdolo András doge 
és történésznek tulajdonitják érdemül az egyiptomi utnak isméti 
megnyittatását részökre, mit az egy követség által eszközölt, mellyet 
azon alkalommal küldött a sultánhoz, midőn mint közvetítő lépett fel 
a suitán és tatá1·ok közt támadt egyenetlenségben. Francesco Bal
ducci Pegolotti leírta akkor az utat, mellyet a velenczések Tanatól 
Catai-ig tettek, hol meg kellett hagyni n ön i szakállukat s jó tol
roácsra és szolgákra tenni szert, kik értették a tatár nyelvet. Egy
egy kereskedő készpénz és árúkban rendszerint huszonötezer arany 
ducatot vitt magával; uti költségül egész Pekingig, beszámitva a 
szolgálattevök napi dijait i~, elég volt háromszáz- háromszázötven 
ducato. 

Északról a velenczések Kis-Tatárországon keresztül kendert, 
hajóépit.éshez szükséges fákat, horgon.} kötelet, szurkot, faggyú t, 
viaszt és bőröket hord tak, mi végre ük és a genuaiak a XIII. szá
zadban gyakori szerződésekr<! léptek Dsengis-khan és Oktai utó
daival, kik meghódították Orosz-, Lengyel-, Magyar- és Moldvaor
szágot 2). E kereskedés fő piaczai Caffa és Tana valának j ez utób
biban Genua, Vele:nczc, Florencz, és más városoknak voltak tözs
déik i Caifában a genuaiak eleintén csak szállást találtak, késöbb 
azonban megerősödtek és uralmat alapitottak i s minthogy e hely 
az általunk emlitett első kereskedelmi ut kulcsául szolgált, birván 
azt, kizárták a velenczéseket a Fekete-tengerről az által, hogy Perát, 

l) xm: könyv. XXIII. l'ejcz~t. 
") JllarslgU, Ricerchc sul ctm&mercio veneto. -- Fanuccl, Storia dei tre celebri 

po poli maritt im i dell Italia, v. IV. 
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Konstantinápoly külvárosát, maguknak engedtették át (1261). E 
gyarmatosok olly hatalmasak lettek, hogy sokszor a császároltat is 
zavarba hoztak; saját, Genuából küldött podesta, egy huszonnégy 
tagból álló tanács, és egy hr..ttagu ugynevezett bölcsek tanácsa. által 
kórmányoztattak. Konstantinápoly a törökök uralma alá esvén, az 
ö tevékenységök is megszüut, s Galata virágzó gyarmata csak meg
aláztatások árán tarthatta fel magát. 

A velenczések föképen Alexandriában, eme másik jó-fekvésü 
városban fészkelték be magukat, hová az árúk az Arab-öböl és a 
Nil közti rövid szárazl'öldi uton jutottak. Egy csatorna, melly ama 
folyamba vitt, könnyítette A.lexandria közlekedését a Vörös-tengerrel 
és Cairóval, hova minden évben karavánok értteztek belső Afriltából, 
mellyek gummit, elefántfogakat, tamarindfát, papagájokat s trucz
tollakat, aranyport és négereket szállitottak: onnan a karaván, Ara· 
bia szent városainak vette utját, mi hasznos cserékre adott alkalmat; 
egy másik pedig a Sinai hegynek. A karavánokkal sok európai utazta 
át Egyiptumot; de a kereskedők, kik Alexandriában kötöttek ki, na
gyon szemmel tartattak ; elvették hajóik vitorláját és kórrnányrúdját, 
s bejegyezték neveiket. A manwlukok, kiknek egyedüli jövedelmök 
a velenczésekWI kapott vámokból állott, kedveztek ezeknek j :> ezek 
viszont, bár a pápa n mahomedánokkali minden érintkezést eltiltott, 
nagy figyelemmel voltak irányukban j de ha egyenetlenség támadt 
köztök, rögtön fegyveres erővel jelentek meg partjaikon, épen ugy 
mint Anglia szokott teuni. Afrikával o.z olaszok kereskedtek, mint 
szintén a marseillciek és barcellonaiak is. A pisaiaknak Tunis kirá
lya, korall-halászat végett, Tabarca szigetet engedte át; Marocco 
császárával is köttettek szerzödések, ruellyelmek okmányai meg· 
vannak. 

A velenczések nagy kiváltságokban részesültek az örmények, 
e józan és iparos nép részéről, melly a keresztes hadjáratok alkalmá
val visszaszerezvén szabadságát az europaiak szovetségét kereste. 
Kizárólag a velenczéseknek volt megengedve a teveszőr szövetek
nek bevitele, s az angórai kecskeszőr kihozatala; felmentettek a 
vámoktól, saját elüljárók alatt álltak, s tökéletes adómentességet 
élveztek mindazon árúkra nézve, mellyeket Tauris és Perzsiából az 
országon keresztül vittek 1) Ez átszállítás következtében Trapezunt 

1) A genuai Sanstefano-tól !496 b61 egy tud6sitást birunk, ki Egyiptomon 
keresztül Indiába és Sumatrába meot; visszatérvén Cambojába egy damascusi 
kereskedő szolgálat.ába lépett; Ormu~bn érkezvén, Tabrieba utazó örményekhez 
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számos gyarmatokkal népesedett, mellyek fiiszerekkel kereskedtek. 
Konstantinápoly nagyobb előnyt húzhatott volna ebbl51, de elpuhul
ván, elnézte, hogy az ólaszok viseljék terhét és vegyék hasznát a 
kereskedésnek. 

E városnak a latinok által tö1-tént meghódítása azon reményre 
látszott feljogositani, hogy európai gyarmatokkal fognak benépesit
tetni kelet partjai, mi a polgárosodásnak uj lendületet adandott, B 
a kereskrdésnek fels?.ámlálhatlan hasznot hajtott volna; de a latin 
országok csakhamar elenyéRztek. Ellenben azt lehetett volna hinni, 
hogy a török hódítás eiköltözteti onnan az curópaiakat, és megsza
kítja a régi közlekedést kelettel; azonban az Afrika északi és keleti 
partjain, s az Arab és Perzsa-öbül mellett megtelepedett musulman 
fejedelmek syriai testvéreilt ügyét nem tették magukévá B igy nem 
is viseltettek ellenszenvvel a keresztények iránt i s ekként a keresz
tes hadjáratok eredményeit nem semmisitette meg azoknak szeren
csétlen kimenetele. 

Tommaso Moeenigo doge felszámítása szerint a velenczéBek 
részé1·öl folytonosan tiz millio zechino volt forgalomban, azaz három 
ezer, száz-kétszáz tonnás hajó tizenhetezer, más háromszáz hajó 
nyolczezer, és negyvenöt gálya tizenegyezer tengerészszeL A ma
gán-hajókon kivül, mellyek hivatása az árúk be és kivitele volt, 
a köztársaság mindeu évben húsz-harmincz, ezer-l(étezer tonna terhü 
k e r es k e d e l m i g á l y á t bocsátott utnak, mellyek mindenike 
százezer ducato értéket képviselt. Egy flotta a Fekete-tengerre, a 
másik Syriába, a harmadik Egyiptomba, a negyedik és pedig legte
kintélyesebb Syracusába meut czukor-szállitmánynyal i innen aztán 
Tripolis, Gerbi sziget, Tunis, Algír, Oran és Tanger vásárait láto
gatta meg , melly helyeken gabonát, elefántcsontot, rabszolgákat, 
aranyport és egyéb afrikai terményeket nyert cse1·ébe; átmenvén a 
Gibraltari szoroson a maroccóiakat vassal, rézzel, fegyverek és há?.i 
eszközökkel látta el ; Portugalia és Spanyolország partjai mentéhen 
Almeria, Malaga és Valencia kikötöiben gyapjút, selymet, gabonát 
vásárolt ; azután a franczia partok hosszában Bruges, Antwerp és 
Londonba ment, ázsiai terményeket vivén a Hansa-városoknak 
gyapjú, sziicsárú, és más északi te1·ményekért cserébe 1). 

csatlakozott; tengeren Laristauba, Perzsia e!(y tartományába jutott, hol az Eu
phrates torkolatától Indiába menesztett hajók ki szoktak kötni ; az ru:amenok 
tartományában bevárta a karavánokat, s Jspahanon, Ca~bin, és Soldanián keresz
tiil Ta bris- ba onnan pedig Aleppó- ba ment. 

1) Lásd XIII-ik könyv. 136- 6 lap. 



40 -

Nápoly, sokféle termékeivel Konstantinápolyban, a Fekcte-ten
gct·en, és Marscilieben kereskedett; Trani nagyszerű piacza volt az 
ázsiai árúknak; Gaeta Berberiával, Sicilia Cataloniával és keleti 
Spanyolországgal érintkezett; Marscille, mclly kezdettől fogva soha 
sem hagyott fel a kereskedéssel, növelte azt a keresztes hadak alkal
mával, mellyek gyakran ott szálltak hajóra, vagy tőlök béreltek ha
jókat; II. Balduin ( 1127) egy telepitvényt engedélyezett J erusalcm
bcn a maraeillcí születésüek részére; s 1190-ben c város Oroszlán
szívű Richárd seregének elszállítására elegenclö hajókkal rcndelke· 
zctt. Az cllenségcskedé;; 1 mellybe Anjoui Károly Aragonia ellen 
bonyolította, nem keveset ártott a Földközi-tengeren lévő hatal· 
mának. 

Francziaország kereskedése vékony lábon állt, mig IX. Lajos 
meg nem szereztc az Aigues-mortes kikötőt. Languedoc posztóval 
üzérkedett; Avignon, mcllynek javára szolgált a pápák ottani tar
tózkodása, bank-müveletekre adta magát; kereskedelmi szerződések 
léteztek az olasz városok s Nizza, Grasse, Frejus, Antibes, Arles közt. 
Rouen, Caen, Louviers posztó, Beauvais és Arras szönycg, Cambray 
és Laval vászonkészitesben tüntek ki. Lyon, mielött selyemgyárt
mányairól lett volna hires, a két folyója partján lévő városok tcrmé
l{einek volt gyülhelye. Nevezetcsek voltak Champagne, még inkább 
'froyes vásárai, ugy hogy a troyesi lit·a és mértékek közönségesck 
lettek. Az angolok csak egyetlen alkalommal százhusz hajót vettek 
el Normandiától a XIV. század kezdetén. 

Az arabok, nemzetük iparos hajlamát Spanyolot·szágha is átvit
ték magukkal, s uj földjükhöz alkalmazván a legvirágzóbbá tették 
azt; meghonosították a czukor, gyapot, sáfrántenyésztést, a szattyán, 
kordován, timsó és gyapotpapir-készitést, s e termékeket az európa
iaknak rúd-vas, ólom , fegyverek, hajóépítkezési faanyag, lenpapir, 
réz , rézfonal és edényekért adták cserébe. Ez iparban ré~zt vett 
Catalonia is; s a mit az arabok Franczia, Olaszország és Német
Alföld részére készitettek, az mind Barcellonába szállit tatott, hol 
azonfelül még pamut és parket-szövéssel is foglalkoztalc. 

Katholikus Ferdinánd, hogy még inkább növelje a már is tul
ságos jövedelmet, mellyet a velenczéseknek saját tartományaivali 
kereskedéséből huzott, a kiviteli vámot tizszáztólira emelte; utóda 
ministerei megkettőztették e taksát, s a hevíteire is ugyanannyit 
vetettek. Illy módon Velcncze áldozata lett a kizáró rendszernek, 
mellyet ő léptetett életbe; azonban a spanyolok a helyett, hogy, 
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mint hitték , megnégyszerezték volna a jövedelmet, megbuktatták 
a kereskedést és a földművelést 1). 

A Földközi-tenger afrikai partjait a berberek látogatták, !dk 
kizát·ták az európaiakat belső Afrikából, mellyen keresztHI karaván
jaik a Non fokon tul, s Nigritia belsejébe és Tombuctuig jártak. 

Árí1k. 
A Földközi-tenger árú i küzt legkeresettebbek voltak a fűsze

rek, különösen a bors, mi olly nélkülözhetlenné lett, minö kétszázad
rlal késöbb a czukor; a legkisebb városokban is voltak anna!~ raktá
rai; némcllyekben az e czikkre vetett adó minden más adót pótolt; 
Basel urai 1299-ben évenkinti egy fontnyi borsért kenyéráruJási 
jogot engedtek 2). Az Olaszországbnn szedett levendula virágon ki
vül, kapós érzék- csiklandozó szerek voltak a fahéj, szegfű, indiai 
sáfrán, gyömbét·, ánizs, babérlevél, paradicsmag, és muskátli. A fes
tésnél olly nagy szerepet játszó timsó Caramaniából s Phokaea gaz
dag hányáiból került, mellyek a genuaiak birtokában voltak; a 
mi•Jink a XV. század előtt nem ismertettek. A nagy galanyát (melly
nek gyökeréből Maiabar lakói étket, füszert és gyógyszert készi
tenek, miután előbb megörlik, kókusz-nedvvel feleresztik s perecz 
alakba gyurják) különösen Francziaországban mohon kapták. Becses 
czikkek voltak még: a mekkai szalma (A n d r o p o g o n sc h o e
n a n t h us) , kammóna- gyökér, gummigutta, galban , borda mag, 
levestikon, aloe, myrrha, japáni kánfor, dél-sil;>eriai rabarbara, szen
nalevél, kászfa, a cseregalagonya len:leiriíl szedett gubacs, kretai szu
hat·, mellyböl a szuhar-mézga készittetik, a ~zezamolaj, baktövis mézga, 
afrikai sandarach, mastiksz mézga, arab gummi, s a Canári szigete
ken található véres lórom nedve. Ezeken kivül olasz, spanyol, görög
országi gyümölcsök, továbbá olaj, bor és rizs j ez utóbbi szintén a 
fü,;zerészek által árultatott, miként a fentemlitett czikkek eladói ne
veztettek. V eleneze a só kereskedést űzte nagyban j a kávé még nem 
volt ismeretes, a czukor kevéssé. 

A selyem, mi a római birodalom hanyatlás~kor olly gyér volt, 
mindinkább szaporodott, miután a selyembogár Európa szélein, s az 
arabok által Spanyolországban kezdett tenyésztetni. kik nevezetes 
gyárakkal gazdagitották Almériát, Lissabont, Granadát. Konstanti 
nápoly elf;oglaltatása után a velenczések nagyobb mennyiségben 
kezdték gyártani a selymet, biztositván magokat annak egyedárusága 

1) P.1rnta St01·ia venetct, rv. 257. 

'! Heergott, Geneal. dipl. gentis HalJ.vbu1y t. III. pRg. 670. 
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i1·ánt Achaja fejedelmeivel kötött szerzödések által. Ez ipar által 
nagygyá lett Lucca, mignem Castruccio zsarnoksága megsemmisi
tette azt; az ekkor kiüzött kilenczszáz család közöl, harminczegy, 
selyemgyártó Velenczébe talált menbelyet. Itt találtatott fel az arany 
és ezüst fonal készités ; Bologna megőJ·izte a fonógépek titkát f utá
nozni törekedtek nálunk a szöveteket és szönyegeket , mellyeket 
Mossul, Bagdad, Damas~us szolgáltattak, s olly 11okat feldolgoztak, 
hogy a mi selymünk nem voit elég, hanem kiilföldri\1 si\t keletröl is 
kellett hozni. 

A selyemmel egyenlő becsben állottak a szücsárúk, mik a lo
vagok s némelly világi és egyházi méltóságok megkülönböztető jel
vényeül szolgáltak. A közönségesek Svéd és Norvég, a becsesek 
Oroszországból kerültek, s .Magdflburg, Braunschweigh, Bruges és· 
Strassburgban, Olaszhonban pedig Bologna, V eleneze és FlorPnczben 
készittettek el, s nagy mennyisrgben szállittattak keletre. 

A fejedelmek, nf'm lévén állandó hadseregök, nem gondoskod
tak fegyvergyát·akról; a hübéresnek kellett saját embereit, a szabad
nak önmagát, a kalóznak tulajdon hajóját fegyverekkel ellátni, ezek
nek elöállitá.sa tehát sok kér.:müvesnek adott munkát. Készittettek 
fegyverek Strassburg és Magdeburgban, még inkább Brüssel, Me
cheln és Brugesben, melly városok a Rajnán é!! Majnán szállitották 
azokat a Dunára és Görögországba; Velenczében, Barcellonában, 
Milanóban hires fegyvergyá1·ak léteztek, - Miután a lovak olly 
nagy használatban voltak, kellett !enni ollyanoknak is, kik lótenyész
téssel, cserzéssei és szerszáru-készitéssel foglalkoztak. E tekintetben 
kitünt Német-Alföld, Strassburg, Zürich, Marseitie j a bör s az annak 
elkészítéséhez szükséges fóka-olaj északról került. 

Friaul és Brescia papírmalmai uj kiviteli tárgyat szolgáltattak 
a velenczeieknek, kik a gyógyszer-készités, czukor-finomitás, üveg, 
tükör és ékszer-készités régen üzött mesterségeit csakhamar a könyv
nyomtatáséval is szaporították. Elba és Pietrasanta báuyái Toscanát, 
Friaul s Carintbia reze és vasa V elenezét gazdagitot ták. 

Az isteni tisztelet uj szükségeket szült j s a böjti napok kere
setté tették a halat. A XII. században a Rajnában heringet halász
tak, ha mégis nem garda volt az, melly besózva e néven fordult elö 
a kereskedésben j bőven volt a hering Scandínavia partjain, szüken 

' az Eszaki-tenger déli részeiben és az Atlanti-oceanban. Egyszerre, 
nem tudni mi okból, e hal Hollandia és Anglia partjain titött tanyát j 
most már a hajók ezrei foglalkoztak annak halászásával j méginkább 
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miután a Sluishoz közellévií biea·vlieti Heukelzoon Vilmos jobb múd
jlit találta fel (1449) a hering-besózásnak. 

Az egyház ezertartásai viaszt és borostyánkövet igényeltek. 
Amazt Lengyelország és Lithvánia rengeteg erdiiiben a m!'1hek késEi
tették, s a \'elenczr.iek dolgozták ki; a Lorostyánkövet, mit Porosz
ország partjain a tenget· hányt ki 1), füstölő szeriil használták ; Lü
beck, Hamburg, Antwerp, Bruges és Velrnczében kereszteket s ol
vasókat készitettel( abból. Papi öltönyöknek kecskeszőr, selyem és 
gyapjú sziivetek gyáa·htttak. Syriai Tripolis, örményországi Arzingan 
és Cyprus enyves vásznat, Olas:wrszág teveszila· szüvetet, Regensburg 
pPrkált szolgá.ltattak. 

Nagy-Britannia tengel'i ket·eskcdése igen kezdetleges állapot
ban lévén, az árúk idegeneit által hordattak odn. , mignem a XIII. 
;;zázadLan kereskedelmi társulatok alakultnk, mellyek FlHndri1it tüz
ték ki üzletük helyéül. Ez a földmíiveléssel terjedelmes kereskedést 
egyesitett, különöscn miután a hazatért keresztes belgáktól Olaszor
s:dlg és Kelet fényiizését·ől hallott beszélni; a honnan Német-Alföldön 
a kereskedés egészen müvészi, de igen élénk életet szült, főképen 

vallon vagy is déli részébc·n. Westmünster Máté szerint az egész 
világ Flandriában szíitt angol gyapju szövetü ruhát viselt, s nem 
csak a keresztényeket hanem magokat a törökök~t is sajnálattal töl· 
tötte el a háború, melly l 380· ban e városok és a gróf közt tört ki, 
minthogy Flandriában minden nemzet állandóan nyilt vásárra talált. 
Gent három hadsereget állithatott síkra, s czimerébe oroszlánt vett 
fel arany nyaldánczczal, s hörmei közt fekete paiz~zsal, mi jelezte 
a bástyát, melly védte a nép-oroszlánt. Ugyanezen város olly bi:lvé· 
ben volt a pénznek, hogy 1156-ban saját fejedelmének kölcsönzött, 
melylyel ez az elzálogosított grófságot kiváltotta, s negyvenezer 
ruhaanyag és szllnyeg szövi:lszéket számlált. CoUI'tray-ben hatezer, 
Yper11ben négyezer posztó-szövi:l volt. Oudenarde szlínyegei vetél
kedtek az arrasiakkal; Li:lvenben a XIV. század közepén négyezer 
szövi:lszék müködött, Mechelnben ugyanannyi. Brugesben, virágzó 
korában, ötvenezer munkás volt; legalább tizenhét vídékri:ll birtak 
ott kereskedők üzletházat; s állitják, hogy már 1310-ben létezett ott 
biztosító intézet. 958 után III. Balduin gróf a flamming városok leg
nagyobb l'észében vásárokat alapított. 

1) 1840 aprilban azt írták Danzighól, hogy .oba sem szedetett olly nagy 
mennyiségii · horostyll.nkö mint 11z utolsó hetekben; csak Rz egy Weichselmund 
község mellett ezeröt~zll.z !ira értékiit gyiljtöttek naponként ; ugy hogy becsve>'Z· 
téstHI féltek, 
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A belgák Auglilitól kallatlan gyapjut vásároltak, s posztóvá 
készitvén ugyanannak adták el, az ár-különbséget czinnel egyenlit
vén ki, mi a német asztalok fényüzési czikkeül szolgált; 1220 óta 
kereskedő házuk volt Londonban, mig a Rajnán Kölnt választották 
központi helyül. Késöbb Antwerp lépett előtérbe mint közpo~ti és 
gyönyörü kikötl:lvel biró város, melly rövid idő alatt tözsdéje lett 
a dél-északi kereskcdelemnek. Amsterdam a tengeri városok sorába 
lépett, midön a Holland, Utrecht és Fricsiand közt citerülö Zuider
sce összeköttetésbe jött egy öböllel, mellyet a tenger alakított, midl:ln 
a texeli uton Hollann é~ Friesland közé nyomult be. Holland is üzér
kedett angol gyapjuval, s I. Eduárd és V. Florencz közt 1285-ben 
szerzödés jött létre, mellynél fogva e kereskedés tözsdéjeül Dordrecht 
jelöltetett ki, s csak a hollandok és zeelandiaknak engedtdett meg 
Yarmuth partjain halászni. Az nngolok azonban Zeeland kikötöinek 
eléje tették Flandriaéit, mellyek jobbak és ismertebbek voltak, de 
majdnem kizárólag csak azél't kcreskedtel{, hogy számtalan nyájaik 
gyapját cladhassák. 

A Duna-völgy volt a legkönnyebb ut, mellyen Kelet árúi kö 
zép és déli Németországba szállittathattak, s a IX. századtól ez ut
nak első állomása a lorricki apátság volt, honnan egész Rcgensburgig 
eveztek fel a Dunán; innen szárazföldön Szá~zországba, vagy pedig 
a folyón folytatva utjokat, a mostani Würtemberg és Baden tarto
mányok közt egész Strassburgig mentek. A Rajnavidékek szintén 
gyapjmzövet készitéssel foglalkoztak, melly iparág előmozdíttatott 
az eagedélyezett szabadalmak által; mig ellenben Francziaország
ban akadályoztatva az urak és angol háború által, nagyon hátrama-, 
rad t. Francziaország városai Eszakra csak sót küldtek 1 minthogy 
boraik kevesebbre becsültettek a rajnaiaknáL Már a XII. században 
látogatott vásárok estek Majna melletti Frankfurtban, Mainz, Köln 
és Nürnbergben. A hartzi bányák fölfedeztetvén, szaporodott a kész
pénz. A vászon-ipar gyarapodott a németek és flamandoknáL Frics
Iand kivitte készleteit, mellyek hasznosan helyetteaitették az angol 
gyapjú s az arabok gyapot fehérruha-szöveteit. 

Egyátalában mindenfelé tökélyesbü lésnek indult a kereske
dés, melly mig előbb csak az egyház és titoktartás védelme alatt 
tengődött, ezután már nyilvánosan léphetett fel; terjedvén a mü
veltség, szakottabb lett az irás mint diibb; a fejedelmek alább szál
litották az adókat, belátván, hogy több hasznot húznak az iparos ide
genek átutazásából mint a közvetlen adókból, 
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Kcreekrdelml hir~;ulntok. 
Az érdek éles szeme átlátta, hogy többek egyesitett erej(~ vég

hez viheti azt, mire az egyéni nem képes. Miért is jó korán keres
kedelmi társulatok alakittattak Olaszországban és másutt; s már 
1188 ban említtetik a H um i l i k Tyrusban alakult pisai társulata, 
melly kereskt-delmi elfoglaltságai közt sem szünt meg a keresztesek
nek jó szalgálatokat tenni •). Terjedtebb volt a lombardoké; s l 298-
ban savoyai Lajos, Vaud ura, salvus conductust adott a lombardi, 
toscanai és provencei kereskedők ügynökeinek , melly keresked8k 
Milano, Florencz, Róma, Lucca, Siena, Pistoja, Bologna, Orvieto, 
Velencze, Genua, Alba, Asti és Provence kereskedőinek egyetemét 
képviselték 2). E tc:;tület saját fönökök alatt állott, czímere erszény 
és csillag volt, s a Francziaországban engedélyezett szabadalrnak 
ugyszólván állammá tették azt az államban. Tulajdon törvényeik és 
rnértékeik voltak , mérsékelt adót fizettek, biztosittattak a partjog 
ellen , s ba valamellyiköknek gonosztettért számüzctésbe kellett 
mcnnie, egy év éR negyven n11p engedtetett neki, hogy ügyeit elin
tézze. A pápai tekintély őrködiitt az övék felett, ldközösitvén azokat, 
kik a szerzödésekct rucgsértették. 

Nem volt ismeretlen a részvény·társaság scm, melly szerint egy· 
valaki bizonyos pénzös~zcget f"ktet a kcrcskedél<bc, s részesül annak 
mínden hallznában, de c~ak a tökének megfelel() összeget veszthet 
el; s egy 1315-iki rendelet, mcllyben a király kinyilatkoztaija, hogy 
nincs helye az uzeorának, bizonyítja, miszerint az olaszoknak volt 
illy társulatuk Fl'ancziaországban. 

Az akkori kereskedelem kizáró szelleménél fogva minden tár· 
saság azon volt, hogy a többiek rovására boldoguljon, s az egyed
árúság által tulhajtott nyereményeket biztositsan magának. Máshol 
különféle tartományok közössé tették egymás közt a nyert jogokat 
és szabadalmakat, s illy módon keletkezett a Hansa-társaság 3). A 
frigyesült városok gondoskodtak arról, hogy telepítvényeket vagy 
ügyviselöségeket alapitsanak olly helyeken, hol a kereskedés nyere
ményesnek mutatta magát, s előjogokat és biztonságot igyekeztek 
szerezni gyarmataiknak, mi főleg Észak vidékein volt szükséges, 
mellyek az idegf'neket ellenségeknek szakták tartani. Góthland szi
getén Wis);1yben, melly a Hansa egyik fő tőzsdéje volt, a lakosság 

1 Muratori, .Antiq. ital. diss. ao. 
>j Docnm. a dei l ·on ti kir. klln.arásuak levéhárában, Turinbau 

'') Ll\•n ll XIII. knnyv. XXIV. foje~. 
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legnagyobb ré~; z ét németek tették, és üléssei birtak a hely hatóság i 
testületben. Innen indultak el a bremaiak a szücsárúkban gazdog 
Lieftand fölfedezésére. Wisby pát·tfúgása rucilett Nowgm·odban szin
ten telepedtek le németek saját biróval élükön, ruelly hely fontos 
piaczul szolgált a szücslirúk, böt·, hajóanyag, szurok és más északi 
terményekre nézve, ugy hogy egy bansai rendelet szerint Oroszor
szággal nem volt szabad pénzbeli, hanem c,;ak csm·eszerződésre lépni. 
Khologii Gorodokban, hol a Mologa összefoly a Volgával, nevezetes 
vásárt tartottak az oroszok, németek, görögök, olaszok és keletiek, 
s a nagy-fejedelem pusztán vám ból száznyolczvan ez U st pudit 
(783,000 frankot) kapott. Tekintélyes vásárok egtek :::lkanör és Fal
sterboban Schonen tartomány ban a hering· haláHzat végett, mig 
e hal ezen vizekben tanyázott; s Hansa-városok megnyerték és any
nyira gyukorolták a halászati elöjogot, hogy magokat a benszülöttc
ket is kizárták. Ennyi eliíjogok gyakran ártalmára voltak a jó 
hiszemnek. 

Island, Grönland, a Faröet· és Orca d szigetek termékei, ugy· 
mint szücsárúk , vaj , halcsont, toll, s a mi csak a hajó-építéshez 
szükségeltetik, Berghenbe norvégiai városba vitettek. De minthogy 
a skótok és angolok is látogatták a norvég partokat, c8a.k nagy erő
feszítéssel . nyerhette meg a Hansa-társulat az egyedáruságot. Szaba
dalmak vasárlatával kezdte, mellyek közt az is volt, hogy ügyeit 
a belföldiek közvetité5e nélkül vihesse, és hogy egyenesen a föld 
népével üzérkedhessék. Ekkor aztán irgalmatlanul megbuktatta 
Berghent; de makacs harczot kellett kiállania, hogy a Balti-tenger 
birtokában megmaradhasson, mellynek partlakói azonban olly gyá
moltalanok voltak, rniszerint azt hitték, hogy nem adhatnak tul ter 
ményeiken, ha csak előjogokkal nem csalogatják a vevőket. 

1\<Iiként Francziaországot, Spanyolort~zágot és a Földközi-tengert 
nem látogatták a németek a XIV. században, ugy a déliek sem jár
tak a Balti-tengerre, hanem Brugesbeu vagy más németalföldi város
ban találkoztak és cseréltél{ ki árúikat. A Hansa-társaság itt sem 
biztosithatta magának az egyedárúságot, akadályozva lévén a fian
driai g•·ófok és brabanti herczegek ellenzése, nem különben a kP-t 
nemzet közti gyakori villongások által. De midön a németek Bátor 
Fülep uralkodása kezdetén, jogaikat sértve, biztom;águkat veszélyez
tetve látván, s felszóllalásaik meg nem hallgattatván, elhatározták, 
hogy tözsdéjöket Brugesbi)l Dordrechtbe teszik át, a herezeg és vá
rosok meg1·émülve siettek szerzödésre lépni velök ; s a kereskedők 
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visszatérése mint küznycrcmény ünnepeltetett meg: annyira szüksé
geseknek tartották öket! 

A Hansa-városok gondja oda is kiterjedt, hogy hajózható csa
tornák által egymás küzt a tengenel közlekedhessenek; ez azonban 
mind a viziépítkezéshoni járatlanság miatt, mind a földterületek 
szempontjából, mellyeken keresztül kellett azokat vezetni, nehéz 
dolog volt. Ámde Olaszország e nemben már szolgált mintákkal, 
Hollandiától pedig m('gtanulhatták, mint kelljen azok folyását vízre
keszek által szabályozni (XIII-ik könyv. 35. lap.). Ezen példák után 
indulva a Hansa-társaság többeket készittetett, mellyek legnevezete 
sebbjei a Lasröni az Ilmenau és az Eibe közt, továbbá a Hamburg 
és Lubeck, Bt·aunschweig és Bt·oma, ez és Hannover köztiek, s egy 
más, mellynek az Elbet Vismarha kellett. vezetni. . 

Anglia politikai szabad::;ágának biztosításával lévén elfoglalva, 
még nem vágyakodott a kereskedelmi jólét után. Mindazáltal a tör
vények kedveztek ott a kereskedclemnek, s már a Magna Chartaban 
is megállapittatott, hogy egy súly és mérték használtassék az egész 
országban, s a kereskedök jti fogadtatás és búnásmódban részesülje
nek. l\Ug igen távol volt attól, hogy igényt tartson azon nagyságra, 
mellyre később a kereskedés emelte; s hogy ezt előmozdítsa, szapo
ritotta az idegenek tlöjogait. 1203-ban Földnélküli János adott egyet 
a kölnieknek ; késöbb III. Henrik Braunschweigot, Wisbyt, Lubeck 
és Hamburgot J'észeltette egy másikban. A németek ekkor London
ban alapitottak egy Wzadét, melly késöbb közös lett az egész Hansa
társnlattal. lJ. Eduárd az idegeneknek, föképen a németek, belgák, 
lombardoi<nak olly nagy kiváltságokat adott, hogy ezek által majd
nem az egész kereskedést kezökre játszotta. Magok az angolok .csak 
a XIV. század közepén alapitottak egy Becket Tamásról nevezett 
társula tot, azután pedig a kalandorokét; de az idegenek továbbra is 
kedvezménye!< ben része,ültek 1 me rt ellátták a királyokat pénzzel, 
anélkül hogy a pat·lamenthez kellett volna folyamodniok. 

1261-ben az oxfordi parlament megtiltotta a gyapjú kivitelét 
s a po8zló bevitelét; dc a flamand kereskedöket nem mellözhették, 
mign.em a hazájokban dúló folytonos háborúk sok gyárost rábírtak 
lll. Eduárd ajánlatainak elfogadására (1331) s Angolországba men· 
tek azon igéreh·e, hogy "lesz annyi jó ökör- és kos-hús, a mennyit 
megbil'nak enni." A munkások panaszkodtak, hogy a czéhek elnyom
jak azok iparát, kik azokba nincsenek beírvel; s a parlament felfog
ván ennek fontosságát, élénk érdekeltséget tanusitott ez ügy iránt, 
és töhb v~gzP,st t.f'tt. közz~. A kereskecH-ik olly megtiszteltetésekben 
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részesültek, miniíkben azelőtt a katonák, törvénytudók és bit·toko
sok. IlL Eduárd elrendelte, hogy a keresketlii vagy miivész, ki ingó 
javakban ötszáz font sterlinggel bir, ugy öltözködhrssék mint a száz 
font sterling évi jövedelemmel rendelkező paizshord(lzó ; s a mellyik
nek többje van az említelt iisszegnél, ugy mint a kétszáz font sterling 
jövedelmű paizshordozó. Ekként hízelegvén nem csak az órdek ha
nem az ömzeretet és kevélys(,gnek is, Angolország csakhamar vetél
kedett a leülföldi városokkal, s a XIV. század kezdetén Olasz és Spa 
nyolországba már poszlót szállitott j 1348 és 1456-ban koRait arab 
vérü spanyol lovakkal cserélte ki, mi ismét egy uj forrá~a lett gaz
dagságának. A sok ~;zerzetesház előmozdította a földművelést, s az 
üzérkedők mellett az állandó bit·tokosok emelkedtek ki, honnan azon 
egyensúly keletkezett, melly mega lapította nagyságát. 

Az angoloknak ez idötöl voltak tőzsdéik a Balti-tengc>r, Porosz
ország és Dánia partjain. 1363-ban Picard, ki lord-mayor volt, vin
tryi házában III. Eduárdot, a fekete herczeget, Franezia, Skótország 
ltirályait, és sok nagyokat vendégelt és tisztelt mrg gyönyörü aján
dékokkal. Il. Richard idejében Filpot a tengeri rablók ellen ezer 
fegyverest állitott ki; London 1379-ben ugyanazon Richardnak öt
eozer font sterlinget, Bristol ezer márkát kölcsönzött j 1386-ban Lon
don négyezer font sterlinget, a kiivetkező évben tizeze1· márkát adott, 
ugyanannyit VI. Henrik koronázására IV. Eduárd alatt különösen 
emelkedett az angol kereskedelem, s a partrnelletti hajózás elég 
ügyesekké tette öket, hogy szembe szálljanak az OccánnaL 

Hogy kivülről árúkat kapjanak, minden módon igyekeztek sza
poritani honi terményeiket, mellyeket érettök cserébe adjanak, s a 
gyáraka t, hogy elkészíthessék és növeljék azok becsét; a vágy, melly 
eleget kivánt tenni a sziikségletnek, feltalálta az eszközöket: gyara
podott a gazdagság, s ez altal fejlödött a szabadság. 

Tl'llgf'rl rablók. 
Ez időkben a tengeri rablás nem igen tartatott meggyalázóbb

nak mint a vadászat, s nagyban gyakorolták azt Északon, ugy hogy 
főnök és szabályokkal biró hatalmas társulatok keletkeztek. A Han
sa-társulatnalt jutott először eszébe e rnblást megszüntetni j az elfo
gott rablót tehát irgalom nélkül kivégezték, váltságdijt nem volt sza
bad tőlök elfogadni, s elkobzás büntetés alatt megtiltották a rablott 
árúk megvételét. Ugyane végböl a vitalianak ellen fegyveres eröt 
küldtek, s elűzték azokat a Balti-tengen·ől (1430), s minthogy a ke
leti Friesland főnökei befogadták öket, innen ötvenéves háború ke
letkezett, melly csak al~kor szünt meg, micll>n e fönökök egyike 
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lll"alma alatt cgye!litcttc a lakosokat, ö megigérte a l.amburgiaknak, 
hogy nem fogad be többé tcnget·i rablókat. 

Üzletmod. 
A régiek és a középkor kereskedése egész más módon üzetett 

mint mostanában ; mert akkor még nem volt szokásban a megbizáe, 
mi mainap átatánosan használtatik; nem lévén levél-posták, nem vi
tethettek összefüggő levelezések, sem a gyárosok nem merték árú
ikat a kereskedökre bízni, hogy hitelre eladják. Ez alkalmas munka
felosztás helyett, maga a gyáros vagy megbizottjai mentek el hajó
kon vagy karavánokban árúik eladása és teher-hozatal végett, s visz
szavitték a megmaradt vagy cset·ében kapott tárgyakat. A pápák, 
a lelki veszély tekintetéből, eltiltották a musulmanokkali érintkezést; 
s csak nagy nehezen birtak a velenczeiek e tilalomtól felmentést 
nyerni, mint szintén késöbb a francziák, de a fegyverek és löszerek 
bevitele mindig tiltva maradt. 

A kert>skedé!l nehézségei. 
A visszatorJási jog szerint, ki sérelmet szenvedett, s elégtételt 

nem kapott, meghoszúihatta magát a sértő bármelly polgártársának 
javain vagy személyén ; ugyanilly módon egy fizetni nem tudó pol
gár adósságáért felelö~;ekké tétettek annak minden honfiai, e lefog
laltattak javaik és személyök. Ollykor biinfenyitéki esetekre is kiter~ 
jesztetett ez eljárásmód, s midön egy olasz a Spinik társulatából 
megölt egy angolt, a birák nzon olasz honfiainak javait és személyét 
tették zár alá 1). 

Midön még csak kevesen tudtak irni, e a pergamen fényüzési 
czikk volt, az arab irásjegyek pedig alig ismertettek, nagy nehézség
gel járt a szamolás és levelezés. EgyedUl a nemesek és papság kezei 
közt voltak a hasznos tökék; a vámok szabályozásánál nem a tarto· 
mány jóléte hanem az urak kapzsisága volt a mérvadó, s a legkülön
félébb nevek alatt sokasittattak az adók 2). Némelly városokban az 
átvitt árúkat ki kellett rakni és bontani, s a lakosoknak elsöségök 

') Mado:r., Hiwt. of Exchequet·. C. XXII. 5. 7. 
2) ·Lásd Du ()ange, voc. Avaria, Anchoragium, Oarratura, Excluaatic~m~, Fo

ratit:ztm, Gabella, Geranium, HaMa, Haulla, Men.wraticum. Modiaticum, Na!dal.i
cum, Paasagi!Jfn, Pedagium, Plaleaticwrn, Palifictum, Ptmderagiutn, Pontaticum, Por
laticum, Portulaticunt, Pulveraticun1, Ripatic-um, Rotnticum, Teloneum, Tran.titura, 
Viaticum. - Maratori, ..4ntiq. ital. t. II. col. 4. t!s követ. és 866. - Werdew
gen, Dll rebus-puhlicia Hanaeaticia, parte III. cap. 20. - Marqaard, De jure mer
Mtorum, Iib. II. cap. 6. -- Fischer, Ge•chicl&te dea Deut.chen Honuula, t. I. p. 526 

éR köv. - Pegolotti, ap. Pagnlnl, A tizedröl, III. ki:lt. 301 lap. 

D~ 4 
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volt a vevéshez j máshol c8ak a benszülöttek birtak eladási jog
gal 

1 
s igy kizárták az idegen iizérkedöt. Hogy kikerüljék a 

megraboltatáRt , kénytelenek voltak karavánokban cgyeRiilni vagy 
megfizetni a várnagyot , hogy oltalmazza öket saját teri~letén 
keresztül. Az olly sok tartományokon keresztül vitt árúkra sú
lyosan nehezültek a taksák; ide járult m{>g a mértékek és súlyok 
különfélesége ; továbbá az öröklési jog , melly ezerint az ide
gen öröksége azon úrra szállott, mellynek birtokán meghalt j s 
végre a partjog, mellynél fogvR a tört hajó, s mindaz, mit a tenger 
partra vetett, az első elfoglalóé lett 1). Az egyház 1079-Hil fogva 

1) A nyugati góthok t.örvényl<önyve, már a VI. RzlizRdban, büntetéseket 
szabott a hajótöt·ést szanvedettek kir11blóira; mindazáltal a szokáR, mellynél fogva 
a törthajó ingóságait és maradványait lefoglalt.ák, még 1068-ban is dívott Cata
loniában, hol a nyugati gótitok törvénykönyve átaiA.no,an el volt fogadva; mert 
a BerengariuR Rajmond által Barcellona r{·szére hozott Uaatici törvények Quoniam 
periniquum fejezete annak eltörléKét czélozza. Ugy látszil<, hogy az Usaticik sem 
tartattak meg, mert 1243-ban I. .J:olulh, R 12R6-bnn HL Alphons megujitották 
annak rendeleteit. 

A góth Theodorik 11 római joggal egyczö einket hirdetett ki. Az 1179-iki 
egyetemes laterani zsinat. átkot mondott a hajó! örést szenve<lettek kifosztóira, s 
1172-ben egy ceAszári rendelet jött ki ugyan e tárgyban, 1221-beu uj császári 
rendelet jelent meg. Mindazáltal a lciucstár vagy a parti lakók tovább is foly
tatták az eltulajdonitást. 

Siciliai 1231-ki rendeletek büntetést KZRbtak és vi~Hzatéritést parane~oltak j 

mindazáltal 1270 ben Aujoui Károly, régibh törvényekre hin1tko3va, lefoglalta a 
keresztesek hR.jóit is. Szerencsétlen vetélytársa Cnr1radin 126/l-ban Sienával 
s70erzlldésre lépett, mellyoen lemondott a pRrtjogról. 

Ugyanilly ellenmondásol<kal találkozunk az olasz köztársaságok törvéuy
hozásaiban is. Egy 1232- ben kelt. velenezei rendelet megtiltotta a pnrtra vető
dött hajó lefoglaláHát, bArmelly nemz~;tbeliel<é lett legyen i~ az, éR büntetést sza. 
bott arra, ki hllrom nap nlRtt vissza nem t é•·itette az nl vett. jószAgot.; és mégis 
n gy an e köztársaHág 1268-ban IX. Lajos,al leülö n szerz<idésre lépett, mellynél 
fogva a partjog e két állam kö1.t kölcsönösen eltöröltetett ; ~at még 1434-ben is 
kényszerülve volt a barcelJonai tauács 11 v .. le•wzeiv<>l ugy>m P kedvezés megnye
rése végett alkudozásba boesátkozni. 

Francziaországban a religio ~zava é~ IX. LajuH jb érzt~lme igyekeztek vé
get vetni e retteueteH igaz~ágtal anságuak : egy 1277 -ik i rendelet kétHPgbevonhat
lanul bizonyítja, hogy a király gyakorolta P jogot hirtokaiban, rnert egynémaily 
idegeneket különöseo kivett az alól. A XII. sz/u;vlban Ponthieuben, Franczia
ország északi partjain még érvényben volt, s nem is törölletett el 1191 ellltt j 
más tartományokban még 131 ó-ben í~ létel'lett. e jog, a rnikor aztán végre egy 
rendelet, melly igen figyelemre méltó eruléke a törvényhozásnak, rnivel az 1221- ki 
császári rendeletnek Francziaországban nyilváno"sé. tt'•telét éM kötelező 1'\rejét hir
dette ki, ujb61 biztositotta a hajótörést. sz.,nvedettek réRzérr a királyi ótalmat. 
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tiltotta a hajótörést ezenvedettek kifosztáslit; Vüriisszakállu, és II. 
Frigyes•) megerősítették az egyház ezen rendelkezését, mellyet mind
~záltal megkisérlettek kijátszáni. 

De lassanként, a mint a kereskedés n agyo bb fontosságra emel
kedett, emberiebb éB észszeriibb szokások léptek életbe, eleinte ugyan 

Ugy llüszik, Marseiile nem tíírte e visszaélést. 1219-ben /.mpurias gr6fjá
t61 kieszközölte, hogy r~ nézv" a partjogr61 mondjon le. Ha Marseilleben szo
kllsuan lett volna a tiirthaj6k lefoglalása, a lemondAsnak kölcsönösnek kellett 
volna lenni; s val6bau semmi nyoma nem látszi!< annak e v~ros törvényeiben. 

Angolországban Hitvall6 II. Eduárd a XI. sz{u~l!dban eltörölte a p~rtjogot. 

Il. Honorius pápa 1124, l. Henrik 1130, II. Henrik 1174 és I. Richard 1189 böli 
rendeleteik mP-gújitották ez int.ézke,Jésekct. II. Sándor, ki Skocziában 1214-töl 

1249-ig urall<t•dott, hason16 törvényt tett közzé; m:ndezek daczára ez országok 
fejedl'lmei egyidejüleg kiilön kiváltságokat is eiJg<lélyeztek az idegeneknek a 

kincstár ir~nyálllln a ha_i6törési Ügyet illet.öleg, mi •zn·ec néven volt ismeretes. 

A mAr idézett csflszári rendolrtrk R N émr·tországnak egy 1195-röl sz616 

különö,; törvénye n"m szünt.ették 11zt itt meg, mert. a XIII. század több okmánya 
iban uémelly városok j11várR lemondás foglaltatik a partjogr61. 

Gyal{()rlatban volt e jog AI~6-N é.metország, Fricsiand és Hollandia tenger
partjain is; de idő folytával bi~onyos, a megmentett árúkhoz mért taksára szál
littatott alá, melly a királyt illette, a megmentésnél kifejtett igyekellet és átadis

érti jutalom fejében. De e méltányos intéz kedés('k vagy ne.m terjesztettek ki, 
vagy nem alkalmaztattak mindcn nép1·e, mert a XV. században még kiváltsR.gok 

vagy szerzödésekre volt szükség-, hogy a lefoglalás eltöröltessék. 

Daczára az északi államok XII. szfl•adb11n szerkesztett törvénykönyvei 
bölcs és emberies rendelkezései nek, a t':irt hajók j:w:dnak az állam vagy partla

k6k javárai ldoglaltatása divuthan volt, u mint ezt ~ok, a Baltitenger-vidék és 
Als6-Németország közt létrej<itt, s a partjog eltörlését é1·deklö szerzödés bizo

nyitja. Mcgjegy1.ésre méltó, hogy l'oro~zorNzág partján, hol e harbár szokás an
uy:ra: ment, miszerint a személyek rabszolgákká tétettek, e jogot a rhodusi ti:iJ-
vényhozáson alapulónak tartották. Némclly belyel<en annyira vitték e visszaélést, 
hogy szárazföldi hajótörést gondolta!< ki, s a hasonosság útján lefoglalták az út

ban szerencHétlenííl jártak javait, Áp ugy min t azokéit, kil<et a tengeri vihar 

partra vetett. 
Keleten is igy állt.al< a dolgok ; ott is ép olly érvénytelen volt a törvé

nyek védelme , ngyanuzon szolu'tst gyakorolták a partlakók , s ott is csal< ugy 

szül<séges volt a c.-:!Lszároktól eszközJött kivR.ltság. Jerusale-m orszdg Assisdi 46 
fejezete, me !ly ll. Amnlrikual< tulajdonit ta tik, ki 1197 ben lépett tr6nra, csak fé

lig meddig orvoKoita e bajt 11z által, l1og-y a lefoglalást a törthaj 6 javainak csak 
egy részérc i'zoritottn. Nem lehet eAodiL)ni, ha e jogot a musulmknok a keresz
t~nyel<, s ezek viszout nmRzok ellenebPn érvéuyesitették ; ez csal{ tfrmészetes kö
v~tkezménye volt a köztöld ellenoégeskeilésuek. Egyuémelly , 1266, 82, 83, 85 

é- 90- böli Rzerzö1lések köles önös lemondást tartalma,nak. P~trdessus. 
l) Nova rnn,.fitnlin rle ~-lol·ui·Í.• d ,.,,"oulmli-nilma roul•·a Eccle8iae libet•latem 

edilis tol/cntlis. 
4* 



egyezmények és kiváltságok :dakjában, mellyek késöbb a közjogba 
mentek át. A legszokottabb kötések egyike volt a törthajóbozi jogról 
lemondani, minek következtében mint lopás tekintetett a tenger áltaL 
kivetett tárgyak megtartása. Maga a visszatorlási jog, miután s~abá
lyoztatott, érdekeltekké tette a különféle országoknt, hogy saját ten
geri rablóikat megfékezzék. Ez által megszoríttatott ugyan, de nem 
szüntettetett meg a tengeri rablás ; s mig szárazföldön az új rendsza
bályok mindig nehezebbé tették a rablást, bátran üzetett az a ten
geren. Ki kényszerítbette visszatérítésre az olly embereket, kiknek 
nem volt hazájok? Magok az urak, kik azt eszközölhették volna, 
tartották a zsákot. Ollykor a köztársaságok is gyakorolták azt egy
más kárositására, miut a féle magánharczot, mclly túlélte a száraz 
földi ököljogot j vagy pedig ugy nézték a rabló hajcíkat, mint a szá
razföldi kalandor-csapatokat, n1ellyek szükség esctén zsoldba fogad
tathattak. Késöbb jöttek a gondolatra, a tengeri rablókat ellenséges 
földek pusztítására használni fel; miért is szabályozták öket, enge
délyt adván nekik,~hogy saját zászló alatt gyakorolják r. mestcrséget; 
s ekként a rablókból kalózok lettek. 

A zsidók és lombardok egymá~>t követi) eliizettetésc és isméti 
visszahelyeztetése muta~ja, milly fontc,sságra tett szcrt a kereske
delmi gazdagság, és mint emelkedett a kézmüvesség egyenlő szinvo
nalra a földbirtokkaL Dc most már a zsidók veszély nélkül üzérked
hettek; lassan lassan, a miut érezték a kereskedés hasznait, szaba
dalmakkal védelmezték azt; a bárók vetélkedve könnyítették az úta
kat ; Olaszország államai megfeledkeztek viszályaikról a kereske
dés közös érdeke miatt; kereskedelmi fegyversziinrtek köttettek j 
szabadalmazott és semleges helyek jelöltettek ki ; a földnépét meg
hivták a vásárokra, s olly módon szaporodtak a kereskedők társula
tai, mint elöbb a fegyveresckéi. Figyelemre méltó az iparnak azon 
hierarehicus ezébekbei szervezkedése, mcllyekben, nem lévén még 
általánosan elismerve az emberek egyenlöségc, tömegekben szaba
dittatnak fel. Nem birván még a munkát szabadnak képzelni, azt 
eszközlik, hogy a munkás a mcstorét-t dolgozzék, miként a paraszt az 
úrért. Francziaországban némell y mcsterség gyakorlására,p. o. csizma
foltozást·a, hagyma, sajt, kenyérárulásra királyi szabadalom szüksé
geltetett, s minden gyermekes kicsinykerléssci szabályoztatott: a 
fonó nem vegyíthetett kender-fonalhoz lent; a késes nem készithe
tett kanál-nyelet; az ivóedény és fazékcsináláknak tiltva volt faka
nalakat késziteni j nem volt szabad ökör-faggyút kos-faggyúval, 
új viaszt t·égivel összekeverni ; a kalapos meaterség öt ágra oszta-
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tott, és százötvennél többre megy a mesterségek száma, mellyekről 
törvényileg intézkedtek. Nekiink e gondoskodás bilincsnek látszik, 
s valóban az; de akkoriban alaposságat szült, s a pári~i kéz m ü
v e s s é g e k e t s z a b á l y o z ó t ö r v é n y e kb ő l , mellyeket sz. 
Lajos Boileau által szet·kesztetett, !áthatni, milly hatályosak voltak 
azok a csalás éR rosz hiszem akadályozására. 

Azonban csakhamar érezni kezdték ez eljárás gátló voltát, ösz
szeütközéseit és zsarnokságát; a következő királyok kapzsiságuk 
eszközéül használták azt fel ; láb1·a kapott az egyedáruság, s a gyá
rak kevesek felgazdagítására azorittattak ; minden csekély áthágás
nak pénzbüntetés volt a kiivetkezménye, s az é1·dekelt birák nagyun 
élesszeműek voltak a bün felkutatásában. Jó volt tehát a szabadal
mazott czéhek feloszlatása ; de a ki látja, milly zilált állapotba jutott 
mainap az ipar az által, hogy mimlen kötelékek alól feloldatott, el 
fogja hinni, hogy sokkal nehezebb e feladat, mint a minőnek látszik. 
A mi ezen kezdetleges állapotot illeti, a syndikusok, tanácsosok. jó 
emberek, fegyelmi kamarák üdvös befolyásRal voltak a köznép mü
velődésére; az ugyanazon vármmegyedekben elhelyezett iparosok 
kölcsönösen szem me! tartották egymást és vetélkedtek, minek az 
volt következése, hogy rnegszüntették vagy távol tartották a csalást, 
mi könnyü ott, hol a mcsterség új s a nép járatlan ; a munka fel lévén 
osztva, saját szakmájlí.ban mindcniknelc tökéletesíteni kellett ma
gát j a testületi szellem komoly jelleget szült, s a jogolt ismoretét és 
mérlegelését eszközölte ; a szent védniikök zászlói a függetlenség 
zászlói voltak, mellyek védték a~ egyént a bántalmazások elleu, s 
ekként a munkás osztályok társadalmi hatalmakká nőtték ki magu
kat, s hogy ugy mondjuk, polgári és semmivel nem biró hűbéresek 
keletkeztek; mi több, Olasz és Nérnctorazágban némell y tá.rsulatok ural
kodói (souverain) hatalomra emelkedtek. 

Koma t. 
Legbusásabb nye1·eményeknek örvendettek áz egyedárú<lágl'a 

támaszkodó kereskedelmi társulatok. Mocenigo doge kereskedelmi 
vállalatokba fektetett tiíkéktöl évenlténti negyven száztólit számít: s 
minthogy iparos országokban a kamat mindig a haszonnal áll arány
ban, mit a kölcsönző a felvett pénzből húz, nem lesz érdektelen látni, 
milly magasan állott az folytonosan. Verona 1228-ban tizenltét és fél 
száztól it rendelt el; Modena 1270-ben húszat (XIII-ik köny" 426. I.) j 
Génua a XIV. században hitelezliinek hét--tíz száztólit fizetett. Bar
celionában 1436-ben tiz1·e emelkedett; 1311-ben IV. Fülöp Fl'anczior
f;zág királya az elsi.i év utá11 húsz s7.ilztr!liLau :i.llapította meg a karna· 
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tot; Angliában III. Henrik alatt minden két hónapra tíz 8záztólit 
fizettek. 

Azonban, önkényes kiilönböztetésekre támaszkodva s az ércz 
állítólagos meddöségét·e hivatkozva, a hasznot, mellyet a pt~nz hajt, 
csakhamar különbö3Önek kflzdt?lk tekinteni attól, mclly bármilly más 
árúból származik. Már a régi kormfmyok is határokat szabtak ·az 
uzsorának, s ezek akkor is é1·vényben ma1·arltak, midön a töbhi árúk
kali kereskedés szabadjára bocsáttatott. Az evangdium tanácHa, 
melly mint a szcretet törvénye, arra int, hogy a sziikségbt=m levökön 
minden jutalom rem<inye nélkül segitsiink, pat·ancsúl vétetvén, né
melly moralisták tilosnak nyilvánitották a pénzzeli kereskedést. Mi 
lett ennek következménye '( Az, hogy egy titkos s a veszély miatt, 
mellynek a törvény áthágói kitették magokat, ezekre nézve még jö~ 
vedelmezöbb ipar· keletkezett. Illyenek voltak kiiliinösen a zsidók, 
kikkel nem sokára versenyeztek a lombardok, toscanaiak, astiiak és 

· corsicaiak. Ezek helytelenül Mlyegeztctvén az uzsorás czimmel, 
Európa minden részeiben bankol<at nyitottak, s nem csak a magá· 
nosokat látták el pénzzel, hanem kormányokat is, s küliinösen An
golországot, hol biztositékúl az adó kötteh·tt le nekik. 

A Frescobaldik, Bard ik és Peruzzik, Capponik, Acciajuolik, 
Corsinik, florenczi Ammanatik Angolország ós Németalföld leghire
sebb bankárai voltak a XIV. században (XHI. könyv 364. és 423. 1.). 
A lombardok 1\'Ietzben 1260 felé telepe!ltek le, s 1370-bcn a város, 
falainak kiúiitásá•·a fo,·ditotta az ezen idegenek által fizetett adót; 
1404-ben bankját vercelli i Frassinale J án oR nak adta bérbe kétezer 
négyszáz fl.orenczi forintért tizenkét évre. A lombardok ép olly ked
vezményekhem s egyszersmind gyülöletben részesültek mint a zsi
dók ; a lom b a r d í l e v e l ck, mellyek ben a franczia kanczellaria 
a ke1·eskedésre felhatalm~z:íst adott, kétsr.f:'rte jobban megtaksáltattak 
mint a többiek j miként a házaló zsidók kénysz•~ritt.ettek külön út
czákon lakni j ollyk•lr erőszakosan kifosztattak vagy elüzettek vagy 
csak különös rendeletek által védelmeztettok. Egy 1477-ki január 
6 kán kelt rendelet felszólított~ Amsterdam lakóit, hogy hushagyó 
keddig vegyék vissza a lombardoktól zálogjaíkat, felmentvén öket a 
kamatok fizPtésétöl. Bodina .János feunen kárhoztatta egy, Lionban 
alakúlt bank müveleteit, melly I. F'erencznek a legterhesebb feltéte
lek alatt adott pénzt, s II. Henriknek a Capponik és Albizzik nevé· 
ben tiz, tizenkét sőt tizen hatszáztólira is kölcsönzött. S e bankba nem 
csak keresztP-ny fejdelmek hanem basák i~ fektettek tökéket. 

1400 ban kP.t zRidó a tanácstól ~'nge!lélyt nyPrt Velenczébt·ll 



55 

ki.ilcsönbankot alapithatni; s a köztáraaság, midön 1440-ben uralma 
alá hajtotta Ravennát, arra kötelezte magát, hogy zsidó bankárokat 
fog oda küldeni. Volt ezeknek házuk Rómában, Florenczben, Paviában, 
Pármában, Mantuában és a főbb városokban ; s az ö visszaéléseik 
ellen alakíttattak a kegyeleti pénzalapok ( mont i di p ie tá) (XIII. 
könyv 429. 1.) l. Miksa c:~ászár 1493-ban kiiizte a zsidókat Nürnberg
ből, s egy bankot alapitott ott. 

PéiiZ\'Ítlht,;. 

A távol országok külii11bözö pénzeket használván, a szerzödések 
gyakran arany és ezUst-súly azaz márka szerint köttettek, melly 
nyolcz nncziára és huszonnégy karatra volt felosztva, s lrginkább az 
ezüstteli fizeté!lnél használtatott. Még inkább növekedett a czim, a bé
lyeg és érték-zavar, midön min<len állam saját pénzzel birt, s a köz
jövedelem egyik forrásáúl tekintetett a pénznemek meghamisítása ós 
változtatása. Miért is a kereskedők, midiín nem egyenlítették ki egy
mást az árúk, rudakban vitt1•k magokkal érczet; vagy pedig mielött 
haza tértek volna, az idegen földön kapott pénzen veretlen érczet 
vásároltak. E kellemetlenségen; s a nem ismert pénzekkel könnyen 
történhetö csalásokon segitettek a pénzváltók, kik többnyire lombar
dok, florencziek és sienaiak voltak, s a féíbb városokban bankár vagy 
c am p so r es név alatt bankokat nyitottak. Ezek a nálok letett 
összeget a letevií rendcletét·e lassanként visszafizették, vagy pedig 
üzlettársaik által elégítették ki azt ott, hová utazott. 

v alt ó le\-·elck. 
A nehézség miatt, melylyel a valódi pénz átszállítása járt, el

terjedt a váltók használata 1). Némellyek minden fizc,tési megbízás 
nélküliek voltak, mint ez főkép Keleten volt gyakorlatban, mire több 
példa van 1200-ból ; s ezekre látszik czélozni Fibouacci is 12'62-ben ; 
mások fizetési megbízással valameily megnevezett személyhez intéz
tettek: késöbb forgalmi jegyekké váltak. Némellyek szerint a má
sodik osztálybelieket a z,;idók találták ki, kik azokat már 1183-ban 
használták volna, hog·y gazdagságaikat a kincstár kapzsisága elöl cl
rejtsék; de biztos példánk csak 1246 ból van, midön IV. Incze pápa 
Raspon Henrik ellencsászárnak huszonötezer ezüst márkát utalv:í 
nyozott, melly összeget F1·aukfurtban egy velenezei ház fizetett ki. 
1253-ban III. Henrik Anglia királya nehány olasz hitekzi)it f<>lhatal 

1
) bocratcs bizouyos idegeméíl beszél, ki g·abon!Ít s~állitott Athcnbe, és 

~tratocles. kereskedötöl egy leVl•lf\t. k~tpot.t 11 P11ntn~ Euxinus egyik piaczára szó. 

lót, hol ucki pénzzel tart.<•t.t.nk. 
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mazta, hogy pénzök beszerzése végett o•·szága pü11piikeire váltókat 
bocf!á.ssánBk ki, mellyek értéke 150,540 má.rkára ment; s a pápai kö
vetnek gondja volt rá, hog)' pontosan ldfizettessenek. - Késöbb a 
kereskedők a1wn gondolatra jiittek, hogy kötelezett<"~ég<·iket a banká
rok közbejötte nélkül, váltók utjáu l'gyenlitsék ki; ennek ehö~ pél
dáját egy milanói ház adta, melly 1326 ban egy luccai házra b()csá
tott ki a keltezéstől öt llón~pra szú).", váltúknt 1): Baldo jogtndóiS két 

1) Villa ui János ~~ s~v""y ( Parfait ne,qociant) 1t vált.í leveleket " :o~idók

nak tulajdonítják, kik Francziaorszflgb61 I. Dagobert (630), Fülöp August (1181) 

~8 Hosszú-l<'iilöp (1316) alatt üzett.ek Iti, s Lombardikba vouulvr..n, hogy Ilivigyék 
}<'rancziaorszlt.ghan hagyott pénzöket , kereskerlíiket é~ utazókat haszna\ltak fel, 
vé.lt6kll.t adván nekil<. De Dupny rle ln Seo·re (Traité de l' art de lettrea de 
change) megcz!folja 8 ket: 1-szö.-, mP,o·t nem határozzák meg, melly idöhen j 

2-or mert a számüzet~~ minden közlekedéHt. és segélyt eltiltott a. kifizött zsidók 
irányában, miért is nem valósziníi, hogy valnki vlt.llalko~ott volna letett p~nzök 
felvételére. Ö Deruhys lioni történészszel e tala\lml\nyt a ghibellinek által kiűzi)tt 
~s l!'rancziaonzágba menekiilt guelfeknel< tnlajdonltja., kik els8k tettek igy át 
ös~zegeket, különösen Lionb11n, hol 11 keresked8k a place duchange-on ~zokta.k 

ös•zegyülekezni. Késlibb a ghihellinek viszont 'diizetvén, Am~terdnmbnn vontkk 
meg magukat, s ugyanazt tették. 

Szép-Fülöp 1294,-ben az ola~z hankltrolt fönök~vel és testiiletével s:oer:oö
déere lépett, melly ~zerint neki bizonyos ÖsHzeget tartoztak fizetni a vált6üzlo
t~rt. De a legelsö alaki emlités 11 vÁltó levelekröl XI . .LRjos 1462 marcz kelt ki
bocsátvlmyában történik, mellyben ru'eger8sitette a lioni v!Lsároka.t. 

Mi a pénzjegyeket illeti, Marco Polo volt első, ki azok létezését megi~mer
tette Eur6páve.l. E jegyeket 8 e. mongoloknál lllttu, melly nép akkor ur11lkodó 
volt Chiná.he.n, s hevitta azokat Perasiába is. De nem ök, hllnem a chin11iak 
voltak feltalál6i. Krisztns Urunk elött 119 évvel, a Han dynast.iAMI VIIIÓ Wu-ti 
nralkodlua alatt, kényszerittrtve 11 roppant kiadások Al tn l, a plti-pi vv.gy börér

!éket találtlt.k ki , mi nem volt egyéb mint egy rhin:IÍ négyszög láhoyi, feMr
szarvas-bör szelvény, ékesítve bizonyos festményell vagy czifrAzatokkaL E szel
vények mindenike háromszl!.z !ira értéket képviselt, s ugy látszik, csak az udv~r
ná.l és a nagyok köw:t voltak forgalomban. 

607 -töl K. u. a Sui-k uralkodásAnak vége fel~ olly zavarban volt a pénz
ügy, hogy mindenféle tárgyat használtak pénz gya11ánt. 806 feló Hien-tsnng ural
kodása kezdetén meghagyatott a kereslted(lk ~s g11?.dagoknak, hogy a készpénzt 
az országos kincstárakba tegyék Je, mi helyett honi knt kaptak, mellyek fey-thaian 
repillö pénz nc!v alatt forogtnk. Három év m(tlva el!lek kimentek hasznlt.latb61. 

Tai-tsu, a Sung-ok uralkodóházának alapítója (960), megengedte a kereske
döknek , hogy pénziiket ós árúikat a csás~ári kincstl\raltbn tehessék Ie, s azok 
helyett pian·lhaian azaz alkalmatos pénzt kaptnk. 901-ben egy milli6 hétszáz
ezer noczia ezüst éo·téket klipviselö illy nemti pénzjegy boc<átAtott ki j 1021-ben 
pedig egy miliArd és szllv. harmincz million fel/il. 
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váltót ismertet, az egyik 1381-böl való költött nevek alatt; a másik 
1395-röl szól, s Borromeo dfl Borromei da Milano bocsátotta ki Bor
romeo Sándona. 1394-biil egy törvényt ismerünk, melly a barcel
Jonai kereskedliknek meghagyja, hogy a váltókat huszonnégy óra 
alatt a bemutatástól kifizesHék, s az elfogadást azok hátán megemlit· 
sék; s ugy látRzik, ismerték az ellenmondást is. A váltó-forgatás csak 
késöbb jött szokásba. 1). 

Minthogy Champagne vásárain, mellyek mint központisk Olasz, 
déli Francziaország és Német-Alföld közt, igen látogatottak voltal•, 
csak kevés időt Wltöttrk a kereskedők, Francziaország királyai, mint 
g-rMjai e tartománynak elrendelték, hogy az ellen, ki az utolsó vásár 
alkalmával aláirt váltót lejál'lli hagyná, rövid szóbeli per útján lehes
sen eljárni: innen származott a váltótörvény. Má!lhol az adósok kö
teleztettek váltó leveleikben kijelenteni, hogy a kölc!!önt vásár idején 
vették fel, 8 vasár alkalmával tartoznak VÍ!.SZBfizetni j melly szin}e[és 
által az egyházi törvényben az uzsorára kölcsönzök ellen megállapi 
tott büntetések játszattak ki. 

De a valódi pénzjegyek, mellyek AltaJ a pénz tökezálog nélkül helyettesít
tetett, legel!lazör Chou tm·tományban léptették ~letbe és ci-tai azaz coppon-oknak 
neveztettek. E példa utAnozva liin Csín-tsung alatt (998-tól 1022-ig), a mikor is 
minden három évben beváltható jegyek bocsáttattak ki. Hat legtekintélyesebb 
bankház kezelte e pénziigyet, dP. megbukott, mi~1·t is a császár elvette a ma
gánosoktól a b•mkjegy· k ibocs:\t.hatá~i jogot , s a cRászári kincstárnak tartotta 
azt fel. 

Ki meg akar ismerkedni a papírjegyek történetével Chim\ba.n, nézze meg 
Klaproth Ázsidt illető emlékiratainak r. köt. 376 lapjAI.; résr;ünkrlll 11lég itt csak 
jelezni, mennyire illetti e népet e fontos találm~ny. A MandzRuk, China jelenlegi 
uo·alkodói, nem ismervén a j6 pénziigy kezelés azon követelt ~znbályflt, melly sze
rint minél több' B<lÓsRága van valam~lly orazAgnak , annlll gazilagabb és annál 
jobban All, soha sem bocsátottak ki bnnkjegyet. 

Japanhan Goili11gonotenoo rlniri idejében vitettek bP., ki !319-SI-ig ural
kodott. 

') A~~:onban kés!lbb iR gyaluau ~zállítottá.k a pénzt természetben, s Macbia
veili elbeszéli, meunyi akadályokkal !tellett küzdenie, midöu 1496 hen a fiorenczi 
közt:\r~naág nagy összeget. kiildött Altala Mantullba. A császári trónra vá~y6 I. 
Ferencz, és V. Khroly pénzztl! terhelt öszvérekkel járták be Németországo!., hogy 

a választókat megve~ztegessék i harmincz öszvér, mindenik 400,000 scndiv&l ter
helve vitt" Siin Giovanni rle Luz-ba a l'crencz fia.iért kivánt váltsAgdijt i a mi
ilön emez a frigyes schwciziaknak segély-pénzt küldött, ezek ünnepélyességgel é~ 
z~nével fogadt/tk azt. Illy módon gyakran 11apfényr" ji;ttrk egynémelly aljas al
kudtJzltsok vagy megveszteg~>té~ek. 
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Letéti \ag-y hltelbankok. 
A ltereskedök kényelmére alakúltak a letéti bankok. Némellyek 

szerint az első Barcellonában jött létre 1401 bt·n. Illy hitelbank volt 
a velenezei is, mellynek eredete talan 1171 re viheti-í vissza, ~ a sz. 
Györgyről nevezett Genuában, ·me Ilyről már máshol terjedelmesen 
értekeztünk 1). Pápák és császárok megerősítették kiváltságait, s min
den senator, midön hivatalba lépett, rnegesklidött azok tiszteletben 
tartásár·a : minden kormányzati é~ a kiizjót érdeklő rendeletekre 
nézve kikéretett jóváhagyása, saját költségén hajókat szerelt fel, hó
doltatott és kormányzott, miként napjainkban az indiai társaság. 

Blzto!!lllásl ctgy. 
A tenger vesz~lyei elleni biztosí tás a rómaiaknál talán ismere

tes, de olly kevéssé volt szokásban, hogy a tö1·vényhozók és jogtudó
sok nem tartották különös figyelmökre méltónalc Az elsö kisérlet 
abban állt, hogy a hajú-tulajdonosok s a szállítmány birtoko~ai közt 
egyezmény jött létre, mclly szerint a veszély közösnek vétetett, mi 
körülbelül a mostani kölc~önös biztosítással egy•·e mcgy ki. E bizto 
sitás olly előnyösnek talaltatott, miszerint a rhodusi törvénykönyv, 
melly bizonyosan elöbbi a XI. századnál, kötelezőnek nyilvánitotta 
azt; ugyan igy rendelkezett a tranii 1060, s a velenezei 1253-bóli 
törvény is. Azonban minthogy c biztosítás csak ugyanazon tengeri 
vállalatban érdekelt személyekre terjedt ki, nagyon messze áll azon 
merész számitók pontos összevdésétöl, kik számba véve a veszélye
ket, szeleket, évszakokat, s egyszersmind a politikai eseményeket, 
háborút, teng~ri rablást, előlegesen fizetett csekély dijért, tökéletes 
kárpótlást nyújtanak a hajósoknak veszteségeikért. 

Nem igen támaszkodhatik biztos alapra, ki azt állítja, hogy az 
illyféle biztosítás Brugesben már 1310 ben gyakorlatban volt; s mint
hogy egy északi tengeri törvény, még az 1614-ki nagy H a n sa i 
R e n d e l e t sem beszél a1·ról, talán jogosúl t a közvélemény, ru ell y 
az efféle szerzödéseket Délröl szárma:Gtatja, hol BarcelJona törvényei
ben azok első szabályozásával találkozunk. Floreneznek ismerni kel
lett azokat 1300-ban, mert Pegolotti a t e n g e r és n é p ek r és z é
r ö l származható veszélyek elleni biztosítási szerzödésekröl beszél ; 
a cagliarii kikötö brevéje előrelátólag gondoskodik a h aj ó d i j és 
b i z t o s i t á s ü g y e i t illetőleg. 

') X!JI il< l<örryv 4~6. t., kri\·. lap. -- :-1 lá~t1 " krinyv v.~géu a ,Fel"il!rgr"•· 

Hitó jegyllet(·ktot' R) alatt. 
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Törvények. 
Az egyenetlenkedés könnyebben elintéztetett midőn a kereskedö

házak elüljá1·ói személyesen vitték az ügyeket; s a tengeri rablás és 
visszatorlásból származott perek rövid úton végeztettek el. Kés ö b b 
a kereskedelmi perek eldöntésére külön biróHágot állítottak, megrö
vidítvén a törvényes formákat; e czélra kiilfoldre consuiokat küldtelt, 
kik szemmel tartották a nemzeti kere!lkedelem mozzanatait, s egy
szersmind bíráskodtak szél<helyökön a hazájokbeli kereskedők kÖ
zött. Ezen intézmény, me Ily ismeretlen volt a régiek nél•), a kereske
döknek hivatalos védnilköt adott azon helyeken, mellyeket leginkább 
látogattak. Késöbb otthon is gyakorlatba hozatott a consuli jogha
tóság, mint következménye a müvészeti és kereskedelmi társulatok
nak, mellyek szive:~ebben intéztették el ügyeiket a külön kereske
delmi biróság által; s az írott törvények , szokások vagy józan ész 
szerint hozott végzések uj szokás-jogot hoztak létre2). A XIII. szá
zad kezdetén egy olasz vagy cataloniai, vagy talán marseillei, a Föld
közi-tenger kikötöinek szokásait, vagy inkább az ezen szok ások szel
lemében hozott birói végzéseket gyiijtiitte össze, a honnan a T e n
g e r i ü g y ek k e z e l és e szülemlett, ru ell y maig is alapúl szolgál 
e törvényhozáflnak, és közjogi érvényben van ott, hol részletes ren
delkezések nem tö1·tén tek. Bizonyosan maradványai voltak azok a 
régi törvényhozásnak, mellynek elvesztek okmányai, de fenmaradt 
gyakorlata. E példa után indúlva az Ocean azokás-törvényei is össze
gyüjtettek R 6 l c d' 0 l é r o n czim alatt. Helytelenül hitték, mintha 
e munka Eleonora guycnnai herczegnő, és Oroszlánszivií-Richard 

1) Mindazált ... t a:. egyil'tomiak megengedté!< az idegen hajúsoknak, hogy 
maguk· közöl vái11~zszllnak és lllal<ltsmu<k biróságokat, mellyek viszályaikat hazai 
tii;·vényeik ~zerint egyenlitsék ki; Herodot II, 154. - Görögországban gyakran 
választuttak egy Proxenost, kinek l<ötelessé~e volt 'egélylyel és tanácRcsal szol
gálni az idegen kereskedöknek, s l<öunyiteni peres ügyeik elintézését; s e véd
niil<Dek szava volt " polilil<ai gyülé~ekben, " kiilön helye a szinh:hban és temp

lomban: Tucidides J. 80; Demosthenes l PI'O Rlwd. etc.; Walkenaer ' Animad ad 
Ammon. pag. 201. \ih. IlL c. 10. A nyugati góthok törvénykönyvében !ib. XI. 
tit. II. 9. 2, irva VKII : Dum t1·ansmm·ini negotiatO'T'ea inter ~e caUIIam habuerint, 
nu/lu.! de •edihu.• nost1ú eo., <ulire praeaumal, nisi tantmnmor.lo suis legibus audian

tur apud telo'!:arios NUOs. 

') Bnk olasz vár1•• s névszerint Trani és Amalfi részéröl birunk illy vég
zéseket, melly utóbbi Tábldja 1844-ben d' Ardore herezeg Altlll adatott ki Ná
polybau, ki azt Foscsriui kéziratair/•1 másolta Je : Capitul<t et ordinaticmes curiae 
maritimae rwbilis dvitati~ Amalphae , quae in vulgar·i .1ermone rlif!UntMr la Tabula 
de Amalphu , ner, nnn r,Oiu1Jeludine.v rÍI!Íinti .• AmalphnP, 
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t·endeletére szerkesztetett volna : úgy llltszik , soha sem vergődött 

törvényerőre, s inkább csak magán használatra volt szánva, azért 
czimeztetvén igy, mert 1226 ban Oleronban jött ki azon máso1at, 
melly legiukább eltet·jedt; de maga az eredeti gyüjtcmény jóval előbb 
készittetett, rnert találtatnak abból példányok, mellyekben nérnelly, a 
másolatokban meglevii fejezetek nincsenek meg 1). , 

Eszakon a XIII. században 2) összegyiíjtött W is L y i R e n-
d e l e t ek voltak érvényben: Azonkivül ;oroszlán Henrik, Szász
ország fejedelme, az llltala alapitott LUbecket egy külön törvény
könyvvel ajándékozta meg, melly a sz{Lsz és vend szokásokból, Nagy 
Károly capitnlaria-ibúl, császári rendeletekbiíl, s Szászország régi 
vát·osának Soest-nek törvényeiböl, mellyek már Westphalia és Német
Alföld több városai által is elfogadtattak, volt Ö!iszeállitva. LiiLeck 
virágzó állapotba jutván, más tartományok is elsajátították törvé
nyeit. S ekként a küllinféle jogokból egy jog kflletke:f.ett, melly aztán 
közönséges lett Europában. 

A T e n g e r i ü g y v i v ö s é g szentesitette, hogy háboru ide
jén az ellenség á-ltal szállitott semleges árúk szabadok és le nem fog
lalhatók, mig ellenben a semleges zászló nem védi az ellenséges árút. 
A balti-tengeri városok ellenkezőleg a tenger szabadsága mellett 
nyilatkoztak, nem nagylelküség vagy igazságszeretetböl, hanem mert 
egyedül használván e tengert, ilk csak nyerhettek ez elv érvényre
jutásával, a nélkül, hogy a hadviselö hatalmakat ugyanazon enged
ményben részeltették volna. E véleménykülönbségek miatt késöbb 
nemcsak toll- és szó- hanem fegyverharczoknak is leszünk tanúi. 

Vesztegzftl-. 
A gyakran jelentkezett dögvész ellen eleintén csak múlékony 

rendszabályok alkalmaztattak j később, 1403-ban V eleneze elvette a 
Remetéktől Santa Maria di Nazat·et szigetét s oda helyezte veszteg
zár alá a gyanús egyéneket és keleti árúkat megtisztulás végett. Egy 
egészségügyi tanácsnak volt tiszte felügyelni rájok j és igy Velencze 

1) Pllrúessus a Róle d' Olei'IYI!l kot·ábuinak tartja a "Tenge1·i iigyvivöaig•nél, 
melly szerinte 1340 és 1400 közt készült. Érvei engem nem győznek meg. 

2) Hogeate Water-Recht tho Wisby. Az északiak ugy ak:rrják ezt tekinteni 
mint legrégibb emlékt\t a középkor tengeri törvénykezésénclt, s mint forrását a1. 

Oleroninak; de Schlegel és Parrless11s késöbbinek bizonyiljAk ugy az Oleronindi 
mint a Tengeri iigyvivöaégnél. Pardessna hozzáteszi, hogy sem Wisbyben sem 
Wisby által nem készíttetett, hanem csak kivonata a hansai szokás-törvényeknek, 
mit ell'y magánzó, nem e!abb n XV, szltzaclnál , kéRzifett 1 és sohn tör·vényerön• 
nem emelkedett. 
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biztositotta m~•t:;át a ragálytól, kivéve ha Nemetországból vitetett az 
be szárazföldön. Ez első példa utánoztatván, sokat tett Európa meg
őrzésére; s a vesztegzár nem is lesz mond ható haszontalannak mind
addig, mig Kel~t nem polgárosodik. 

BAlUllADIE FEJEZET. 

I r á n y tíi. - A .P o r t u g a l ok fö If e d e z és e i. 

A bajó~;uk nem igen bátorkodhattak nagyobbszerü utakat tenni, 
mig a hajó-építés és kormányzás mestersége nem tökélyesbült, s mig 
annyira nem vitték, hogy az ellenkező szeleket is felhasználbatták. 
Kezdetben nappal a partok, éjjel a csillagok szolgáltak irányzóul, 
miért i snovembertől február közepéig, midöo az ~jek hosszúk, a na
pok ködösek, szünetelni keilett a hajósoknak, vagy pedig csak egyik 
foktól a másikig 1) eveztek, s éjjelre kikötőbe vonultak. Igy ment P-z, 
mignem a XII. században feltaláltatott az iránytü. 

Hom er csak a négy fö, azaz északi ( boreas ), keleti ( eurus ), 
déli (notus), és nyugati (zephyrus) szeleket látszik ismerni j s bár a 
hetruskok madárj6si· tudománya minden világrészt négy részre osz
totta, ugy hogy tizenhatot különböztettek meg, mégis, ugy látszik, 
hogy a görögök csak nyolczsugáros szélró3sát ismertek, millyen az, 
melly Andronikus tornyán Athenbcn ábrázoltatik, s a közéletben 
használtatik. Volt azonban régebbi, tizenkét sugárú is, s talán a py
thagorási i~kolából vette ercdctét, mell;y ben a tizenkettes szent szám
nak tartatott. 2) l<'igyelemre méltó, hogy az első iránytük épen tizen
két ágra osztatnak ~) : mi azon hitet költi fel bennünk 1 miszerint 
Olaszországból származtak j s annál inkább mcrt az olaszban tulaj
don kifejezések vannak a fő- és mellékszclek jelzésére, s maga a bus
sola és compass név is olasz. 

1) A" ola~zok '"' illy haj(,zoLAt cnbolagyió-nak UHVeúk a ~panyol cabo-tól, 
mi fokol, fiít jelent. 

") Pliniu' bes~él en·iíl , H erre l:l.t~zik czélozni Vitrnvin~ i~, mirl.ön saját 
"zP.!rózskj(, t &rl.ja. 

3) Bordone Benedek /solarium.ábao, mellyet AriAtotile Miklóa (Zoppino) 
1533-ban juniusban adott ld Veleoczébeu, B melly ugyanott }'orresano Fridrik által 
1 !'í 47 -ben újra nyomatott, ugy&n illy felosz tá~ taliiható 1·égi irdnytfi czim alatt, 
P llentét hen R )l t'1j ir:l.oytüve!. 
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Hogy a régiek ismerték a delej azon tulajdúnságát, mit!zerint a 
vasat magához vonzza, kétségtelen j s Albert us Magnus-tól tudjuk, 
hogy Ar isto teles, egy el veszett könyvében, me Ily a k ö v ek r ö l 
szólt, a delejnek északfelé fordulásáról beszélt 1). Semmi jel, sem 
mutat oda, hogy a régiek használták volna: de Albertus Magnus 
idézett helye bizonyítja, miszerint a delej sarkiassága a középkorban 
ismeretes volt. - E tulajdonsága észrevétetvén nem volt nehéz azt 
hajózási használlltokra alkalmazni j s Vitry Jakab, ki 1244-ben halt 
meg, igy ir: "A gyémánt, rndly Indiában tal:\lható, bizonyos titkos 
erö által magAhoz vonzza a vasat, s a vastü, ha egyszer megérintette, 
mindig északnak fordúl, miért is igen aik almas a tengeren hajó
zóknak." 2). 

Eleintén r a n e t t a (Rainette) néven használtatott s Beau
vais Vincze ekként rajzolja: "Midön a hajósok nem ismerhetik 
fel az utat, mellyen kikötöbe juthassanak 1 <'gy tü hegyét de
lejhez dörzsölvén 1 szaJmnszálba teszik, s vizes edénybe helyezik, 
melly körül a delejkövet viszik. A tü hegye a delej után fordúl; 
s miután ezzel az edcnyt megkerülték volna, hirtelen elkapják, 
mire a tü hegye az északi csillag felé fordul, s nem is rnozdul meg 
többé ez iránybóL B). H11sonló leírást találunk egy troubadournál 4), 

•) Ő igy ir: Ad hoc autem A•-illotelea, in libro de Lapidibns, dicit: Angu
lua rnagnetia e~duadam e~t, cuius vil·tua ap1n·ehendendi fenv.m est ad Zoron, hoc est 
aeptemtrionalern, et hoc utuntur nautne; nngv.lua vero alius magnetis illi oppositu6 
trahit "d Aphron ideal polum rne1·idionalem ; et ai app•·oximea fe•-rv.m ve1·sua angulum 
Zoron, conve•·lit ae ferrum ad Zo1·on, et ai ad oppositum angulum appt·oximes, con
tJertit se dit·ecte ad Aph1·on De miner. lib. l. tractat III. 6, A Zoron éa Aphron 
sz6k egy ismert nyelvben sem találhatók; s mi hajlandók vagyunk a régi pboe
nicieknek tulajdonitani azokat, kiknek Afrika délre és Syria északra esett. 

'J Hist. hieros. c. 89, 
3) Spee~dum doctdnale, XVI. c. 1:14. 
4) Icelle etoile ne se meut 

Un art font qni mentú· ne pent 
Pal' vertu de la Rainette, 
Une pierre laide et noit·ette 
Ou le jet· volentier ae joint; 
Et ai rega•·de le d•·oit point, 
Puia que l' eguille l' a trouchée 
Et a un fesluc l' ont ficltée ; 
En l' eau le mettent sana plus ; 
Et li fesluc li tient deaaua. 
Puia se tourne la pointe toute 
Omu•·e l' etoüe ; .,i -•nn.• doule 
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s egy czélzí~l egy mltsiknál 1) j de nem tudjuk 1 melly időben 

irtak. 
Kinek alkalma volt valaha hajón lenni, tudhatja, milly ritkán 

ékezhető ott olly nyugalm11, hogy illy durva eszköznek hasznát le
hessen venni j hogy tehát kedvezőtlen időben is alkalmatos legyen, 
a tii egy szekrénykébe zárt függölegeil tengelyre egyensulyba he
lyeztetett, sa szekrény ke olly módon függesztetett fel, hogy bármelly 
•·ázatás daczára függöleges állásban maradjon ; s oda alkalmaztatván a 
szélrózsa, készen volt az i1·ánytü. 

Hogy Flavio Gioja, kinek az olaszok e találmányt tulajdonitják 2), 
Amaitiból való volt, talán az is látszik mutatni, hogy a szélrózsa nem 
egyéb, rnint tovább fejlesztése a kereszt jeiének, mit e város zászló
ján viselt, s mi késöbb a maltai lovagok jelvénye lett; Amalfi késöbb 
az iránytlit vette fel czimeréhe, dc hogy mikor, nem tudni. A liliom 
v-'·gett, mi e rózsánál alkalmaztatni szokott, a franeziák magoknak 
követelik e találmány dic~öségét, de ki tudja miknr kezdett a liliom 
alkalmaztatni? H maga Gioja nem alkalmazhatta-e. hogy megtisz
telje az anjoui házat, melly akkor uralkodó ·volt Nápolyban? 

Akadnak, kik c találmány érdemétől megfosztják Europát, B a 
chinaiaknak tulajdonítják, kiknek legrégibb történeteiben is emlitetik 
már a delejtünek, mint ök mondják, délfelé irá11yúlása. Humboldt 
Sándor kérelmére Klaproth utána nézett e dologn:~k a cbinaiak köny
veiben, s ugy találta, hogy nem csak igen régen használták a delej
tüt, hanem annak elhajlása is megjegyeztetett egy termés?.ettörténet
ben, rnellyet Ken-zun· ahi a Sungok alatt, lll l és 1117 köz t irt. "Ha 
(ugymond) egy tühegy a delejhez diírzsöltetik, azon tulajdonságot 
kapja, hogy délfelé mntat, de mindig keletre hajlik el (észak-kelet), 
s nem egyenesen 1lélnek irányúL Ha tehát az ember vesz egy gyapot 

Que jape1· 1·ien ne fausseJ-rt , 

.Ye 'lllal'inil"'·s n' en dmdera. 

Cont1·e l' etoile -va la pointe, 
Par re sont le..• mm·inieJ•s coi11te 

De la di'Oite voye tenú· : 
C' est un art qui n.e peut menti1·. 

1
) Mas im <le mal temps lor a fracsat lur vela. 

Nem. val li r,a·rmnida pues ca.n segre l' estela. 

R- Peranlt. 
BI'Unetto Llltini (i" lj!94) is beszél enöl 11 TesO'ro· hllll li b. II. c. 49. é~ 

pP<Hg nem 01int újságról_ 

') A Lizonyitékok lfl.th!Ltók Grimuldi <'g·y .írtekezésébcn, Saggi dell acca
demia di C01·trmo, tom. l l I. p11g, lfli"l. 
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fonalat, l; kevés viasz!;zal a vastü közepére l:lrÖ8iti, anuak hegye ruir1dig 
délre mutat, feltéve hogy nem fú szél. lla a tüt vékony nádba dug
juk, e vízre bocsátjuk, délre mutat ugyan, de mindig a p i n g pont 
(% d é l) felé hajlik. 1). .. 

Mint már más találmányokról is megjegyeztük, lehet, hogy ez is 
utaz6k, különösen Marco Polo, vagy a tatárok által került Európába; 
e talán innét van, hogy a fölfedezőnek nem jutott valami nagy diceií· 
ség osztályrészül, mint ki nem tett egyebet, csak megismertette. A 
XIV. században, bizonyos, hogy közönségee volt. 2). 

A normannok, ezen hires hajósok, kik a Jeges-tengerbe ie be
hatoltak, miközben Francziaországot és Siciliát meghóditották, voltak 
elsők, kik ugy tudták vitorláikat alkalmazni, hogy ellenkező széllel is 
előre mentek, melly meaterség annyira csodáltatott, hogy hüvészet
nek tulajdonitották. a). 

CslllagtRvmér6. 
Nagy előmenetelt tett a hajózási mesterség, midön a portugali II. 

János által összehitt tudós gyülekezet a:>:on eszmét sugallta, hogy 
csillagtávmérő (astrolabium) használtassék a tengeren. Ez áll egy 
körülbelűl tizenöt hüvelyk áttnéröjü fém gyürüböl, melly egy másik 
kisebb, az eszköz felső részéhez erősitett gyürüre függesztetik ; a 
nagyobb gyürű kiilsö karim:ija fokokra van felosztva, s egy központ 

1) IUaproth, Lettre á M. Alexamlre de Humboldt aw· /' invention de la 

bnasole, pag. 68. 
2) Mintbogy a középkorban gyakran nem épen komoly könyvekben kell 

keresnünk a fontos i~mereteket, költökből ismertetjiik a b~t.iózáRi eszközöket. A 

Guerino Meschinó-ban, melly a XIV. Hzázad elején fordíttatott át olasz nyelvre, 
de bizonyosan elöbb illöböl val6, olvassuk : • Minrlazáltal a baj6sok a delej, 
csillag, földképi felosztáR és delejtlik R"gélyével biztoHan járnak a tengeren" 6!! 
lap (Padua 1473). Goro Dati, eg·y a jöldkép•·öl, uyokzasokban irt, s Zanol>i 
Stradának hibásan tulajdonitott költeményben, melly az emlitett RzáY.ad vége felé 
készült s 1482-ben }'lorenczben nyomatott Iti, igy szól; 

E con la carta, <love son segnati 
I venti e porti e tutta la marina, 
Vanuo per mare marcanti e pirati ... 
Col bossol della stelln temperata 
Di Calamíta ve1·so tramontana, 
Veggio appunto ove lá prora gnatw ... 
Hisogna l' orologio per mirare 
Quante ore con un vento sia.no anrl&ti, 
E qua.nte miglia per ora a.rbitrare, 
E troveran dove sono arrivati• 

3) Forstar , Utazások északon. 
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körül forgó mutatóval van ellátva. Ki észlelni akar, kezébe veszi az 
eszközt kis gyürűnél fogva, s olly módon fordítja a nap felé, hogy a 
sugarak keresztűl hassanak n magasságmérő két nyíláson, mellyek e 
gyürűn fúrvák; s e helyzetben a mutató jelzi a magassági fokokat. 
Ez eszköz segélyével, miután a nap naponkénti elhajlásának táblái 
elkészittettek, egy pillanat alatt meg lehetett határozni, mennyire tá
voztak el az egyenlit8töl. Mindazáltal igen távol álltak még a mos· 
tani tökélytöl, s elég legyen mondani , hogy a kör negyedén, mellyet 
az égi testek magasságának felvételére használtak, egy ólomgolyó
val terhelt fonal függött; miért is a tengeren tett észleletek nem si
kerülhettek pontosan. 

llajóépitél!l. 
Ugyanezen időben a hajóépités is tökélyesbült. Jal a keresztes 

hadjáratok idejéböH hajókról értekezvén 1), csodálkozik; mint bátor
Itodtak illy tökéletlen járműveken annyi népet szállitani j s mégis 
szent Lajos nyolczszáz, kisebb nagyobb hajóból álló :flottá.jából 
C6ak nehány kevésbbé tekintélyes veszett el e hosszú utban. Az 
akkori hajók, alak, nagyság és arányok tekintetében nem igen kü
lönböztek a mostani szállitó, s a hollandi egy-árboczos gömbölyded 
hajóktól, s készletök mindössze egy latin, súlyos és nehezen wozgat
ható vitoriára szoritkozott. A belső felosztás nyomába sem léphet a 
mieink kényeimének j igy például azon nyolczszáz személy közöl, 
kiket sz. Lajos hajója vitt, két harmad a födélközökben volt össze·· 
zsúfolva, s akként egyeztek meg, hogy egy ember helyén kettő fe
küdjék, egyik fötöl másik lábtól (un o ten en te pedes versus 
c a p u t a l t e r i us) j a lovak mindenike huszonhét hüvelyknyi szé
lességű tért foglalt el j hevederekre függesztettek fel, s nehogy tag
jaik megmerevüljenek, idöröl időre megkorbácsoltattak. 

. A keresztes hadjáratok azonban javításokat eszközöltek e te
kintetben, s V eleneze ötféle gályá.t használt: nagyokat a Flandria és 
Angliába való útra, Tana és Konl!tantiná.poly felé pedig a könny«, 
latin, és négyszög hajókat. Egy bizonyos, ki e hajókon szolgált a 
XV. században, leírja azok terjedelmét 2). E ezerint a két elsö rend
beli gályák gerincze 34, a könnyüké U, a latinoké 18, s a négyszög 
hajóké 20 meternyi volt. A csőrös hajók (rostratae) száz evezövei 
voltak e!látva. 9). A Nicaea ostrománál használt hajók mindenike 

•) Értekeds a franczia akademitl.ban. 1837. 
') K~zirat a Magliabecchiana-ban, clas8e XIX, cod. 70. 
3) GugUelmo dl Tlro, Gesta Dei per J!ranco1, li h. III. 

u~ 5 
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százötven katonát vitt. 1). Marin Sanuto egy gálya ellátásának évi 
költségét hétezer zechinóra teszi 2 ). A sz. Lajos és V eleneze közt 
létrejött szerzödésböl tudjuk 1 hogy a Santa Maria hajó, nieilyen 
száztíz ember volt elhelyezve, száz, a Roccaforte harminczegy, s a 
többiek húsz, huszonnégy meternyi hosszúságnak voltak. Tizenöt 
hajónak négyezer lovat és tizeze1· személyt kellett hcfogadni. 3). 

Hiresek voltak V eleneze karakjai, s még inkább Spanyolország és 
Portugalia latinvitorlás hajöi ( caravellák) 4), mellyek késöbb még 
inkább megerősíttetvén daczoltak a nagy Oceán rohamaival. 

Már e ja vitásokat megelözölrg a növekvö tevékenység új földek 
folfedezésére ö~zWnözte 1\Z európaiakat Hercules oszlopain túl, mely
lyck még mindig a világ végének neveztettek. 1281-ben Vadino és 
Guido Vivaldi két gályán indultak el Genuából azon szándékkal, 
hogy megkerülik Afrikát, s ez úton hatolnak Indiába: az egyik Gui
nea zátonyain felakadt, a másik Me n am-ba (Aethiopiá bnn) jutott; 
de elfoqatott, s csak egy tengerész menekült meg. Antoniotto Usodi
mare U t i n a p l ó j á ban említést tesz erről ; Pietro d' A ban o és 
Cecco d' Ascoli hires csillagászok pedig megjegyzik, hogy ez ismer
tetés következtében Teodosio Doria és Ugolino Vivaldi 1292-ben két 
ferenczi ezerzetessel ugyanazon útra keltek , honnan nem is tértek 
vissza. 5). Más genuaiak ugyanezen időben, Petrarca szerint 6), fölfe
dezték a Canari vagy Boldog-szigeteket, 

Uauari szlgetek. 
Nem régiben tétetett közzé 7) Boccaccio egy nÉ r t es i t és e a 

Canari s más egyéb oceani szigeteknek 1341-ben 
t ö r t é n t ú j b ó l i f ö l fe d e z é s é r ö l" ; ez értesítés azon ismer
tetésekre van alapítva, mellyeket floren czi kereskedők Sevillában a 
genuai származásu Nicolo di Receutól nyertek, ki e vállalat egyik fö-

1) GngUelmo dl Tiro, Gesta. Dei per Pmn"os, li h. Ill. 
') Secre/a fidelium crucis., l. 8. 
3) Lelbnttz Codex juris gentium diplom. p. 24 és követ. ; Oarli müveinek 

V. kötet. 7-ik értek, a pénzekröl. 
') A Caravelia nevet a Cllra-bcllá·t61 származtatják, mi szép kinézést jelent. 

Én egy régi sz6 gyökét vélem abban )áthatni, melly a görög xafta{ltov, xaeapo,·, 

a latin cambus, corbüa, az olasz cor'Vetta, s az orosz korabla sz6kban is felta
lálható. 

'') Fogilettil , Hist. Gent. lib. V. 
6) Eo si quidem, patru.m memoria, Genuensium clMses armata penet1·avit. 

(De vita solit. XII. scc. 6. c. a.) 
7

) Ciampi Sebe~ty~n kltal, Fl.orencz. 11!27. 
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nöke volt, s a XIV. !lzázad nagy tengerészei köze számíttatik. 1). E 
szerint IV. Alfonz király Lissabonból a flórcnczi AngioJin del Tagghio 
vezédete alatt, három hajót küldött ki, mellyek a Boldog-szigeteknek 
vették utjokat, s öt nap alatt az Archipelagusba értek, hol kecske
bőrt, faggyút, halzsírt és fóka Mrökct szereztek. Ez hihetőleg a 
Lancerota vagy Fuerteventura sziget volt ; a máaodikat, mellyhez 
eljutottak, Canarinak nevezték el ; lakói csupán pálmafonalból vagy 
kecskeszőrböJ készült rövid kötöt viseltek. Innen egy hat·madikhoz 
hajóztak, melly egészen erdős B bizonyosan a Ferro sziget volt. La
kóit ugy írják le mint becsületes, élénk, hüséges, értelmes, szépkül
sejü, erős embereket, kik a müveltségnek olly, vagy még magasabb 
fokán álltak mint némelly spanyolok ; ugy számoltak mint mi, baljára 
tevén a tizes számjegyet az egyesnek. Nehányat az infanshoz vivén, 
ez öket szabad lábra helyezte, mert felismerte rajtok, hogy nem né
ger vér foly ereikbcn, kikkel akkor már kercskedtek. 

Ime tehát az olaszok voltak azok, kik a Boldog-szigetek föl
kutatására vállalkoztak, mellycluől a régiek álmodoztak. 1342-ben 
don Luis della Cerda, Clermont grófja, arragoniai IV. Péter engedé
lyével két hajót szereJt fel s megtámadta Gomerát, de visszaveretett 
a számos lakosság által. Azonban tiz év mulva új sereget gyüjtött a 
Canari-szigetck meghódítása végett, s VI. Kelemen pápa azok kirá
lyává koronázta öt Avignonban; dc a ft•ancziák szolgálatába lépvén 
az angolok ellen, felhagyott a vállalattal. 

1393-ban egy társaság, melly Sevillában Ill Hemik király en
gedélyével andalusiak és baskokból alakúlt, öt hajót küldött el 

1) A Ptn·lvlano-ból is, ffi(•llyet Halrlelli a Mil·ione-val egyiitt tett közd, az 
tünnék ki, hogy gem1aiak vttgy más olas?.ok förlözték fel és nevezték el a Ca
nari szigeteket, s talán az Azorcseket is. Ez ut6bbi vélemóny mellett G. Canale 
küzd (Régi genuai ulazók és fiilfedezökröl, Genua 1846), ki Caffaro folytat6j4nak 
következő helyét idézi: Eadem anno (!292) Thendiaiua Auriae, Ugolinua de Vi
valdo et eiUB fratet· cum quiburdam alii.• civibua Januae coeperunt facere quoddam 
viagium, quo<l aliquia quiaque tunc face!'e minime attemptavit. Nam armavit optime 
dua~~ goleaa, et de victualibWI aqua et aliis necesaa1-iis in eis impositia, mi~erunt 

eaa de mense madii de ver8U8 .•triclum Seple, ut pel' mare Oceanum irent ad parc 
lem Indiae, mercimonia utili.a inde defe1·entea. ln quibus ive1'Unt dicti duo fratres 
de Vivaldo .f'el'sonaliter , et duo ji·alrea Minorú. Qu,o,l quidem mirabile fuit non 
solum videntibWI, sed etiam audientibus. Et postquam locum quod diC'itur Gowra 
( Azzora ?) tranaierunt, aliqua ce?·ta nova non habuimu!l de eia. Dominua autem eoo 
cu.•lodiat, et ·sanos et incolumes reducat ad propri" .. 

Canttie szerint Lancerota ezig~t nevét felforlöziijétöl, a geuuai Lunzaroto 
l\lar<·zp.Jit<.l uyerle volna. 

5* 



Afrika partjainak kifürkészésére, mellyek a 34 11zélességi f•Jktól a 
29-ig eveztek, a nélkül, hogy a partokat elvesztették volna szelll elől; 
végre a Canari-szigetekkel szemben találván magukat, Teneriffa vul
kánjának lángjaitól annyira megrémültek, hogy nem mertek ki,kötni, 
s Ördög-szigetének nevezték azt el j kirabolták Lancerotát, s dús 
viasz, bőr és másféle zsákmánynyal térvén vissza, a Canari-szigetek 
meghóditására kértek engedélyt, mit Henrik sem meg nem adott, sem 
meg nem tagadott. 1). 

Mondják, hogy Betbencourt János, normand báró, Afrikának 
nyugati partjait nemcsak Sierra Leonaig, mint a többi normandok, 
hanem egész a Rio d' Ouroig kikémlelte, honnan sok foglyot és tudó
sítást hozott, s egy erődöt szándékozott ott épittetni, hogy adózóvá 
tegye e földet. Ugyanezen báró Castilia királyától a Canari-szigetek 
királyi czimét nyerte el (1402) mint adófizető; de, ugy látszik, nem 
hódította meg azokat egészen j utódai portugali Henrikkel <'serélték 
el e szigeteket egy Madeirán alapitott uralomért 

A Canariak hét, szerenesés égalju, szép, termékeny· és tüz
hányó hegyekkel bővelkedő, félkört képező szigetböl állnak 2) 1 körül
belül ötven mérfóldre (miglia) Afrika nyugati partjától, a 28-ik szé
lességi fok felé. A guanschok, kik e szigeteket lakták, B kik egészen 
kivesztek az europaisk rosz bánásmódja következtében, igen szép 
kinézésüek és ügyesek voltak, gyermekségüktől meg levén szokva 
zergemódjára mászni meg hegyeiket, egyik csúcsról a másikra szök· 
delvén j s bámulatos távolságra voltak képesek dobálni a sziklada
rabokat. Hűbérrendszeresen két kasztt·a, a nemesek és birtokosok 
(achimenceyr) sa ltöznépére (achicaxuas) voltak felosztva: 
bebalz11amozták s a sziklában kivájt és gondosan elzárt üregekben 
helyezték el halottjaikat. Berber nyelvükből most már alig ismerünk 
többet százötven szónál s ezek, nem kiilönben mint a mumiák, kii
lönféle faj-keverékre mutatnak. 

Állitják, hogy dieppei és roueni ke1·eskedők 1364-ben Afrika 
partjain kötöttek ki s a Rio de C es tos torkolatiinál a kis- dieppei ügy
vivőseget alapitották ,honnan a következ/i évben azArany-partig (Gold
küste) nyomúltak elő, s a Zöld-foktól (Cap Verd) Minaig ügyvivö-

Fer ro. 

1) Kavarete, a 8panyolok ulaztúainak é8 fölfede:~8einek gyüjleménye. 
Vlera és BenzoBI , A Oanari-az:igetek liirlénete. 
llorlsot , Orbis maritimi historia. 
') LRncerota, Fuerteveutura 1 Gran Canaria, TenerHl"t~, Gmnera, PRim H, 
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ségeket állitottak, ez utóbbi helyen pedig 1383- ban templomot is épí
tettek. Szintén meg van irva, hogy a cataloniai Ferrer J aka b 1346-
ban Majorcaból két hajót inditott útnak az Arany-folyóhoz: de hozzá 
teszik, hogy nem tért vissza, s bÖgy az emlitett folyó a Bojador foktól 
északra esik, és különbözik a guineai Rio d' Ouró-tól. Mindazáltal 
fel van az jegyezve egy 137 5-ki Portolanóban (kikötő-leírások gyüj
temény e), melly a párisi császá1·i könyvtárban 1), s Francesco Pizzi
gnano 1367-ből való tér képén, melly Pármában őriztetik. 

Mindezen jelentések azonban csak határozatlanok, s újabb ta
núbizonyságokon vagy légből kapott föltevéseken · alapúlnak ; s ha 
mindjárt igazak volnának is, nem lennének egyebek egyéni kísérle
teknél, mellyek minden measzeható tet·v és számitás nélkül tétettek. 
Az elsők, kiket határozott ezé) vezérelt, spanyolok és portugalok vol
tak. E félsziget, melly két tengeren s Európa véghatárán terül el, 
régente a hajósok czélpontja volt; késöbb az arabok közölték vele 
ismereteiket, mellyeket terjedelmes utazásaikban gyüjtöttek ; s a 
fényüzés, mit bevittek, szükségessé tette az Ázsiávali kereskedést. 
Midön utóbb a benszülötteit teljesedésbe látták menni reményöket, 
mellyet az idegen uralom megsemmisítését illetőleg régtől tápláltak, 
belátták, hogy e ezé) elérésére okvetlen szükséges bevágni útját az 
ellenségeik részére Afrikából folytonosan küldözött segélynek. A 
portugalok tehát, miutá.n kicsiny országukat megszerezték, rögtön a 
tengerre vetették magukat, s ki tartó erőfeszítéssel bámulandó nagy
ságra emelték hazájokat. 

Portugali Jáuos (1415) fiaival kikötött Afrikában, s elfoglalván 
a Gibraltárral szemközt levő Ceutát, kormányzóul bátor negyedszü
lött fiát, don Enriquet, hagyta ott. Harczias s egyszersmind kora 
minden tudományágában jártas lévén, lelkesedést rueritett az útleirá
sokból, mellyek akkoriban kézen forogtak. A móroktól Afrika bel
sejéről, s tőlök és a zsidóktól a négereken túl lakó azanagokról és 
Guinea aranyhányáiról szerzett magának tudomást, hová tengeren 
szándékozott eljutni. Sagresben, Portugalia legdélibb pontján, közel 
a Sz. Vincze fokhoz telepedvén le, a földiratban jártas egyénekkel 
környeztette magát, s a mórok megsemmisitésére akkoriban alapitott 
Krisztus-rend gazdagságait e tudomány előmozdítására fordította. 

1) J. A. Buchon fedezte ezt fel. Ugyan abban egy hajó oldalán ez ol
va8ható : Partích lu ur dn. Ja~. Fen·et· per mar al Riu de lor al gorn de ~en 

Lol-en.tJ, qui ea a X. agoat, i fo en l' an mccC$lvj. - Lásd a kirdlyi köny·vtár kézi
ratainak ümerteeéaeit. XII, köt et, 
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Mert a móroknak nem csak megtéritése, lianem gazdageágai is ösz
tönül szalgáltak a vállalatra, s a nök nem fogadták el az ollyannak 
udvarlását, ki Afrikába nem ment szerencsét próbálni. Don Enrique 
már küldött (1412) egy hajót a partok kikémlelésére; s ez volt az 
első portugal kísérlet, de nem sikerült. A tunya elméjűek gúnyolták 
az infans költséges ugynevezett agyrémeit; de ö bátran szembeszállva 
a nép és tudósok téves felfogásával, nem múlt el év, hogy ne küldött 
volna egy hajót azon meghagyással, hogy menjen túl az előbbiek ál
tal elért határon. Illy módon az eivéinek sikerült megkerülni a Non 
(Nun) fokot, melly- miként neve is mutatja - mindaddig ugy te
kintetett mint a legvégső megközelíthető pont, közmondássá válván : 
"Ki látja a Non fokot, vagy tér vissza vagy sem." 

E fokon tul rohanó áramlatok, dühös hullámzatok és veszélyes 
szirtek látszottak védeni egy más, a lakhatatlannak hitt forró földöv 
véghatárán lévő fokot, mellyet az a körlll iszonyatosan keringő hul
lámok miatt Bojadornak neveztek. Juan Gonzales Zarco, és Tristan 
Vaz Texeiro támogatván a fejedelem nemes merélyét, felajánlották 
magokat e veszélylyeli megmérközésre, és délnek eveztek (1417). 
Azonban, nem annyira bátorság mint inkább a hajózási eszközök és 
ismeretek hiánya miatt, nem akarván mrssze benyomúlni a tengerbe, 
vállalatuk bizonyosan dugába dől, ha. a szárazföldről jött dühös szél
roham a sik tengerre nem üzte vo Ina öket. Már elveszetteknek hit
ték magukat, midön a vihar egyszer csak megcsendesült, s a hujnali 
szürkület egy, a Canariak délvonalában fekvő szigetet tüntetett fel, 
mellyet a nem remélt megmenekülés emlékére Porto Santo-nak ne
veztek el. E sziget fekvése igen kellemes, égalja szelid, lakói nyilt
szivüek voltak. Kecr.egtetve e leírás által don Enrique három, mag-· 
vakkal és eszközökkel terhelt hajót adott nekik, hogy ott gyarmatot 
alapítsanak. 

Madeira. 
Ott időzvén Zarco és Texeit·o, időről időre a láthatáron valami 

homályos tárgyat vettek észre, melly alakjában változott ugyan, de 
mindig egy helyben maradt. Felismerése végett utra kelvén, valóban 
egy szigetre találtak (1419),melly elég nagy de néptelen, és erdökkel 
fedett volt, a honnét MadeiránRk nevezték. Lehet, hogy már más
h onnan hallottál< hirét, mert 1344-ben az angol Macham, midiin n z 
általa nöül vett Dorset Anna rokonainak üldözése elöl menekült 
volna, a vihar által társai és nejével e szigeire vettetett, s minthogy 
a hajó a parttól elsodortatott

1 
ott maradt. Anna meghalt, ö Ann:1 sir

ján mult ki, társai e mrghatb tiit·tónP.t ernlékére egy knreAztet emel-
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tek : azután pedig merészen egy rögtönzött csónakba ülvén, Maroc
c6ba., onnan Spanyolországba jutottak. Ha fölteszszük is, hogy a köt
tészet kicsinositotta, vagy talán kigondol ta e történetet, annyit mégis 
bizonyit, hogy Madeira ismeretes volt. 

A porto-santói gyarmat nem boldogult, mert az oda átvitt ten
geri nyulak annyira elszaporodtak, hogy minden növényzetet sem
mivé tettek. S most Madeira szigetén tüzet vetettek az erdőknek, és 
az égés (1421) hét évig tartott, melly idö eltelte után cyprusi sz8lö
vesszővel és siciliai czukornáddal ültetvén be, reménységen felül jól 
ütött ki vállalatuk. A jó siker jutalom és egyszer~mind ösztön volt 
don Endque-nek ; s midlín mások a fölmerülő veszélyek miatt bátor
ságukat vesztették, ö lelkesitette a lankadó szellemeket, ismertetése
ket gyüjtött, térkép eket rajzolt, utasitáso 1<kal látta el a hajósokat, s 
azt mondta: 71 Ev ezzetek a Bojador fok felé, de ne kisértsétek meg a 
mellett elhajózni, hanem ta1·tsátok magatokat távol, és ismét teende
tek valami uj fiilfedezést; akkor térjP-tek vissz::~., s ujból kezdendjük, 
mig meg nem fog az kerültctni_" 

Gil Eannes di Lagos azon szándékkal kelvén hajóra, hogy 
Afrika partjának hosszában azon pontig evezzen, hol, mint hitték, 
délre kellett annak kanyarodni, megkerülte e félelmes fokot (1432); 
s azon tul a várt zivatarok helyett 1 nyugodt tengert és szerenesés 
égaljat talált, mi ismét nagyobb kisérletek1·e szolgált felbátoritásul. 

A középkori közjog ugy telántette a pápát mint a szigetek leg
főbb urát j s ez eszme, bár honnan származott légyen is az, nem vo
natott kétségbe. Mikér1t láttu]{, a normannok meghódítván Sicililit és 
Angliát, a pápának ajánlott1tk fel, ki azokat reájok ruházta j II. Orbán 
Corsicát Pisa piispökének, IV. Hadrian irlandot Anglia királyánalt, 
IL Henriknek adományozta. E tanhoz alkalmazkodva, don Enrique 
V. Márton pápától, n saját költségén fillfedezett szigetek reá ruházta
tását kérte ki; s a pápa nem csak örökre oda adományozta a por
tugali koronának a Bojndor fok és Kelet-lndia közt fölfedezendett 
szigeteket, hanem azonfelül még teljes búcsút. is engedett mindazok· 
nak, kik elvesznek e vállalatban , melly olly sok, a keresztség által 
megváltott s az evm;gelium által polgárositott lelket vala megnye
r end ö az égnek. 

A nemes buzgalom tehát, melly eliíbb a Szentfoldre vonzotta a 
keresztényeket, most ez irányba űzte öket a vállalkozás és ajtatosság 
kettös hatályos ösztönével. E közben don Enrique Gonzales Antalt 
és Nugno Tristant új fölfedezések végett küldte el (1440); kik is n 
B0jador,fokon tul kilenczven mérföldre(leghe)aFehér-fokig nyomulváu 
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mintegy tizenkét mór foglyot ejtettek. Ezek, előkelök lévén, nagy 
váltságdijt ajánlottak; a következő évben tehát (1443) Gonzales fel
söbb parancsra visszavitte öket, s cserébe rabszolgákat, sok arany· 
port és becses ritkaságokat kapott, mellyek tekintetéből Rio del úro 
azaz Arany-folyónak neveztetett el a tenger-öböl, mellyen a portugat 
hajók foleveztek. V. Alfonz ez aranyból gyönyörü pénzt veretett, 
mellyet az akkoriban HI. Calixt pápa által elrendelt keresztes had 
járat emlékére, mellyben ö is igérkezett részt ·venni, c r u z a d á-nak 
nevezett. Ez arany hatalmas érvül szolgált Henrik vállalatait ellen
zök legyőzésére j most már magánosak sem kiméllék a költBégP-t 
ujabb kisérletekre; mindenki egy új, más népek által lakott világról 
álmodozott j magasztalták a hajózás mesteraégének Plömenetelét, s 
kétségbe vonták az addig uralkodott véleményt, melly ezerint a forró 
földöv lakatlan lett volna 1). S valóban a Senegal vidékein lassan 
lassan folfedezett földek termékenyek- és benépesítetteknek talál
tattak, s mindinkább engedtek az akadályok, mellyeket, mint hitték, a 
természet gördített a terjedelmesebb folfedezések utjába. 

Már Tristan fölfedezte (1446- 47) az Arguin s talán egyné
meily zöldfoki szigetet is, s bejárta a partot egész Sierra Leonaig: 
azután pedig Lagos nehány lakói, a király beleegyeztévcl, saját költ
ségükön hat latin vitorlás hajót szereltek fel, kifürkészend ök Guinea 
partjait j de elfogyván élclmi szereik, vissza kellett fvrdúlniok, sok 
négert hozván magokkaL 

Minden részről, s különösen Olaszországból, &zerencselovagok 
ajánlkoztak most már don Emiquenek, köztök Alvise Ca de Mosto, 
velenezei patricius is. Ez Vincenzo d i Lagossal elküldetvén ( 1455. 
marcz, 29) meglátogatta Madeirát és a Canari szigeteket; onnan a 
Fehér-foknak és Gambiának vévén útjokat, itt visszatértökben egye
sülnek Antonio di Noli genuaival, ki a herezeg parancsára a parto
kat szemlélte meg. Mohón olvasták az értesítést, mellyet Ca de Mosto 
ezen, és egy két évvel késöbb megtett útról adott ki, mellyben raj
zolta a szokásoka.t és kimutatta a kereskedés és gyarmatok gyors nö
vekedését. Madeirában és a Canari-szigeteken hetven magot arattak, 
s nagy jövedelmet adott a szölö, czukornád, a festésre használt 
o r c h i l, s a zerge blirök. Az Arguin szigettel átellenes puszták 
mórjai a négerek tartományát s a Földközi-tengerrel határos Berbe· 
riát látogatták, ezüst, réz s más mindenfélével terhelt tevéken tévén 

1) Galateo Antal (De 1itu elementorum) bizonyos genuai Györgyöt idéz , ki 
a vonalat áthatolhatónak állitotta. 
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meg az utat, melly czikkeket Tombuctuban arany, paradicsmag s más 
egyebért cseréltek ki. Az arabok lovakat küldtek oda, mellyek da
rabjáért tizenkét-tizennyolcz rabszolgát kaptak, kiket Tuni~>ban vagy 
Arguinban adtak el, hol a portugalok évenként hét-nyolcz százat vá
sároltak össze otthoni kereskedés re; mig elöbb rabolni szokták öket 
a partokról és belföldrőL 

Ca de Mosto tudta, hogy Tegazzában, hatnapi járó földre Ho
dentöl, sok sót ástak , mit Tombuctuba, onnan Melli 1 néger biro
dalomba vittek, s ott aranynyal cserélték ki. Megnézte Senegalt és a 
Nigert, mellyröl a rendszeres vélemény~k szerint, azt hitte, hogy ha
sonlóan Azsia folyóihoz, a földi paradicsomból ered. Azon főnökök, 
kikhez a roahomedán vallás eljutott, barátságosan fogadták a velen
ezeit j ki aztán túl menvén a Zöld-fokon, s délnek tartván, a legkel
lemesebb tájakt·a talált. Az első europai, ki a Rio dell O ro n fel ment, 
Juan Fernandez volt, ki 1445-ben hét hónapig utazott Sahara no
road népei közt, s egy leirást közJött azokról, melly előbbi afrikai 
LeoénáL 

Azorl szlgetek. 
E közben más nemzetbeliek is részt kezdtek venni a fölfedezé

sekben; s a flandriai hajós Van der Berg vihar által az Atlanti-tenger 
nehány szigetébez vettetvén (1432), mellyek Portugaliától kétszáz
öt\'en mérföldre, s ugyanazon szélességi fok alatt feküdtek, meg
ismertette azokat a portugali udvarral, melly által elfoglaltattak, s az 
ott talált sok ölyvről (azor) Azoreseknek neveztettek. E szigetek 
száma kilencz, s három csoportra osztatnak az ott igen viharos tenger 
által : délre San Migue.l és Santa Maria, kelet és északra Fayal, Pico, 
San Jorge, Graziosa, 'l'erceira feküsznek j a két más sziget Flores és 
Corvo betven mérföldt·e esnek nyugatra. Mondják, hogy tenger alatti 
sziklák által Madeira és Porto Santoval, s innen egész az afrikai szá
razfolddel vannak összeköttetésben j tehát az Atlas hegyláncznak vol
nának részel, s ugyanazon idöben emelkedtek volna ki. Az ujabb 
földirók a szigeteket azon szárazföldhöz számitják, mellyhez legköze
lebb esnek, miért is az Azori szigetek Europának iiéltettek oda. El
tekintve a heves földrengésektől t), égaljuk egészséges j földjUk ter· 

1) 1591-ben a földrengés tizenkét napig düböogött; 1720-ben illy földrAz
kódAsok köz t T erceira mellett egy sz i get, s ismét mA~ik emelkedett ki, mellyek 
fü•töltek és ércz-salakot hánytak; 1811-ben San Miguel mallett egy mérfóld 
kerületü, éa száz lAbnyi magas sziget jött (elsziore; kásl:lbb ismét mind el
sülyed~. 



74 

mékeny, völgyeik nedvesek, mellyekben mind a két félgömb termé
kei szépen tenyésznek. 

E szigeteken Alfonz király engedélyével don Enrique gyarma
tokat alapitott ( 1449), mellyek mintegy az europai müveltség elö
öreiül, s a várakozás és remény pontjaiúl azoigáltak j s a hajózás e 
szigetekre iskolája és gyakorló intézete lett a fölfedezéseknek, mind
addig, mig egészen kikémleltetvén Afrika és Amerika partjai, meg
szünt érdekességök, s többé nem voltak egyebek mint gyarmat és 
megálló helyek. 

Don Enrique negyvennyolcz éven át (- 1460) forditotta a ten
gerészeti ismeretek öregbítésére gondját és sok kincseit, mellyekkel. 
mint Viseo herczege, és a Krisztus-rend nagy-mestere rendelkezett j 
s ha nem aratott is olly sikert, minöre számított, s bár hajói nem kö
zelitették is meg az egyenlitöt, de utat nyitottak a késöbLi kísérle
teknek, mellyek más alakot adtak a hajózásnak. A Castiliávali viszá
lyok elvonták V. Alfonzt nemes terve eli.íbb1·e vitelétől 1 bár mindig 
több több arany hordatott e partokróL Őtőle Gomez Ferdinand a Gui
neávali kereskedést évi ötszáz ducatért vette ki bérbe, s egyszen
mind azon kötelezettséget vállalta magára, hogy a fölfedezést ötszáz 
mérfölddel viszi odább. Az illy kiváltságok meglassították a fölfe
dezést: mindazáltal J u an de Santarem és Petro d' Escalona túl me n
tek a Sierra Leona fokon, s Guinea partjain megujitották az arany 
kereskedést, melly mint mondják 1 egy századdal előbb üzetett már 
dieppei és roueni kereskedők által. 

Ez időben födöztettek fel az egyenlitötöl alig másfél fokra eső 
Fernando Po, Principe, San 'l'hommaso és Ann~bon szigetek j sekként 
V. Alfonz király halálakoJ' (1481) a port11galok már az egész guineai 
partot ismerték Benin és Biafra öblökkel s a szigetekkel együtt egész 
Congo orazág éazaki határáig. 

II. János, ki mint infans a Guineával üzött ke•·eskedés jövedel
méből, s a Mina kikötöböl hordott aranyból húzta évi jövedékeit, 
új lendületet adott a fölfedezéseknek. Ő a tudományt hivta segélyülj 
s orvosai Rodriguez és a zsidó József, hires csillagászok, tanácskozást 
tartottak Behaim Márton rettentiJetlen utazóval, minek az lett ered
ménye, hogy hajózási használatra alkalmazták a csillagtávméröt, 
mellynek segélyével a nap magasságáról fel lehet ismerni a széles-· 
ségi fokokat. A hajósok tehát felmentettek a fóldtöli függés 
alól, s merészen szállhattak a megmérhetlen tengerekre, biztosa!, 
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lévén, hogy a mikor akarják, felismerik helyzetöket és visszatér
hetnek. 1). 

János Mina-ba anyagokat és nagy hajöhadat küldvén, mely
lyet don Diego d' Azambuga vezérelt, egy erősséget és templomot 
építtetett. Elrejtett fegyvereikkel kiszállván, kitüzték a portugal 
zászlót j s oltát-t emelvén egy nagy fa árnyékában, misét hallgattak. 
Camaranza, a négerel( főnöke, negy erővel és fénynyel látogatásulna 
ment, kit Azambuga ajándékokkal tisztelt meg s egy telepitvényre 
kért tőle engedélyt j de sok fáradságba került a négerek alapos bi
zalmatlanságát és Labonás előitéleteit meggyőzni. Mindazáltal mun
kához láttak, s t·övid idő alatt luiszen volt a minai Szent-György 
er öd. 

Megszilárditotta ez az afrikai hódoltatást s elkészítette az Indi
aba vezető utat j miért is Jáno!! Guine_a uri czimét vette. fel, s a 
pápától a don Enriquenek tett engedmények megerősítését kérte j a 
pápa meg is hallgatta, s mindeu más keresztény hatalmassrigat eltil
tott a Portugalia részét·e kijeliilt határok átlépésétöl. A pápának e 
tárgybani tekintélye olly általánosan elismert volt, hogy IV. Eduard, 
Anglia királya, ét·tesittetvén e megerősítésről Portugalia királya által, 
megtiltotta az angol hajósokunk Afrika felé hajózni. A portugalok 
aztán a hová csak eljutottak, kő ket·esztekct emeltek, mellyekre az or
szág czimerét, a király és fölfedező nevét, s az időt feljegyezték; 
s e keresztek mintegy okmányaiúl szolgáltak a birtoklásnak. 

II. János kormánya alatt legutólsó volt a Santa Catarina fok 
fölfedeztetese (1484) Diego Cano által, ld Zairo vagy Congo folyóig 
nyomúlt elő, mellyen felmenvén, király által kormányzott négerekre 
talált, kinek székhelye Banza volt, melly később San Salvadorenek 
neveztetett. Ajándékok által magához édesgetvén öket, négyet közü
lök Portugaliába vitt, l10gy ott kitanittatván, tolmácsúl szolgáljanak. 
Könnyü felfogásuak lévén csakhamar megtanulták a nyelvet, s meg· 
ismertették fiildjííket a királylyal, ki ajándékokkal terhelve küldé 
őket vissza, hogy fejP-delmöket a keresztény hit elfogadására felhiv-

1) llac;edo, 111ema~·iu sub1·e aa ave1·dacleims epoeas ernque principim·o as nosscu 
navigat;oes. Lissabon 1836. 

Indico ~ronologico das navegat;oea, viageU8, deacobrimentos, e <»nquiatos dos Por
lU[Juezea nos parzes ullramal"inos desde a principio do seculo X V. del Patriarca di 
Lisabona. Ugyanott 1841.- Egy másilt 1844-ben kijött emlékiratban el akarja az 
arabokt61 vitázni a Canari- szigetel( fölfedezésének dicsőségét: Memoria, en que ae 
pertende pl"ovar que os Arabea nao conhecerao aa Canariaa antes dos Portuguezea. 
L4sd P. könyv végén a ,Felvild,qositó je,qyzetek'-et C) alatt. 
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nák. Ez kedvezőleg fogadta Diegót, s övéinek egyikét Portugaliaba 
küldte vele, hol aztán Silva János néven meg is kereszteltetett, magok 
az uralkodók végezvén a keresztszülök tisztét. Benin királya, kihez 
II. János a hires Zacutot küldte követségbe, szintén téritöket kért, 
kik, bár a király részéről ellenzéssei találkoztak, sok néger{ meg
kereszteltek. 

Képzelhetni, milly bámulat fogta el a portugalokat, midön a 
visszatértektől megértették, miszeri nt a másik félgömbön az égbolto
zat egész más csillagképeket tüntet fel, sAfrika. a helyett hogy, mint Pto
lomaeus hitte, mindinkább s zélesbednék, kelet felé kanyarodik. Innét 
azt következtették, hugy Afrika csúcsban végződik, mellyet megke
rülve Indiába lehet jutni : de hogyan'( nem kell-e új veszélyektől 

tartani? s az iránytű nem szünendik-e meg az északi sark felé mu
tatni, megfosztván ekként a haj ősokat minden eszköztől , mellynek 
segélyével magokat egy ismeretlen tengeren tá:jékozh assák ? 

Jáuolj pap. 
A négerektöl csak annyit tudhattak ki, hogy Benintől keletre 

husz holdra azaz kétszázötven márföldre (leghe) a hatalmas Ogane király 
lakik, ki nagy tiszteletben áll a bálványimádó főnököknéL Benin 
minden uj királya gazdag ajándékokat azokott neki küldeni, hogy ál
tala az örökségben megerősitessék, s ez azokért egy vesszőt, valami 
rézsisak félét, s ugyanazon érczből készült nyakéket adott cserébe, 
melly jelvények a köznép szemében törvényessé tették a fejedelmet. 
Ogane soha sem bocsátotta szine elé a követeket, hanem ruidön bú
csúztak, az egyik lábát kinyújtotta a selyem függöny alól, melly mö
gött el volt rejtve j e lábnak megtévén tiszteletök et, apró keresztek 
osztattak l!zét köztök. 

A név, hatalom és keresztek azon meggyőződést keltették, hogy 
ez János pap, a rejtélyes keretztény király lesz, kinek minden utazó 
más más lak helyet jelölt ki : igy Rubruquis a mongolok közé he· 
lyezte, Giovanni da Carpi Indiába, mások Aethiopiába vagy bármelly 
más helyre, hol a barbár népességek közt a kereszténységnek nyo
maira akadtak. A portugalok azt hitték, hogy Afrika hosszában 
uralkodik, s don Pedro, midön kormányzó volt, követséget szándé
kozott küldeni székhelyének föll(eresése és barátsága kikérése végett. 
A dolog akkor abban maradt; de ujabb értesítések további fürkésze
tekre adtak okot j s a király Anton da Lishonát küldte el, hogy Pa
laestinán és Egyiptomon át Indiába hatoljon, és keresse fel a rejtélyes 
papot. Járatlan lévén az arabnyelv ben, nem mehetett measze j de Já
nos király makacsul ragaszk'ldott e Hno; pap felkerdséiének rög~dz-
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méjéhez, kinek szövetsége olly sok elönynyel járt volna; miért is 
(1485) Pedro de Covilham és Alfonso de Payva lovagokat megbízta, 
hogy szárazföldön utazzanak Indiába. 

Egy fezi és tlemeceni at·ab karavánhoz csatlakozván, elérték a 
Sinai hegyet, mi közben az lndiák kereskedelmére vonatkozó ismer
tetéseket gyüjtöttek : Arábiában Aden kikötöjében elválván, Payva 
Abyssiniaba ment, a másik pedig India felé folytatta utját, s mintegy 
előfutárja volt az europaisknak e tengereken, mellyeken nem sokára 
meg voltak alapitaadók hatalmukat. Meglátogatván Calicut-ot, Cana
nort, Goát, tengeren Sofalába (Afrika keleti partjain) ruent, hogy 
megismerje az arany hányákat j itt hallotta először hirét a Hold szi
getnek, melly késöbb Madagascarnak neveztetett. Két zsidó által ér
tesittetvén, hogy Payva Cairóban meggyilkoltatott, elhatározta sze: 
mélyesen keresni fel János papot. Aethiopia negushja udvariasan fo
gadta, s annyira megszerette, hogy nem akart ti:He megválni j Covil
ham tehát Jetelepedvén megházasodott, meggazdagodott, s a legelsl:l 
méltóságokra emeltetett. Midön huszonhárom évvel késöbb Rodrigo 
de Lima vezetése alatt egy követség érkezett oda, ö még élt, és vá
gyott hazájába, mellyet többé nem látott. Portugalia királyának 
azonban gyakran szolgált értesitésekkel, s biztosította, hQgy a hajók 
nyugati Afrika hosszában délnek haladva eljutnak Afrika végcsúcs:\
hoz, s ezt megkerülve a keleti Oceanban Sofala és a Hold sziget felé 
folytathatják utjokat. A fok megkerüliletése tehát már bizonyos volt, 
s csak kivitelre várt, mi végre Diaz Bertalan vezérlete alatt egy ha
jóhad indittatott utnak. 

A t'ok fölfedPztetliHe 1486. 
Diaz százhúsz mértfölddel (leghe) ment tovább az előbbi hajósok

nál, s a déli naptéri tő n túl két fokra állitotta fel a keresztet ; azután 
pedig merészen délnek fordúlt, s szem elöl vesztvén a partokat, a szelek 
által egy, Afrika végfokától kelet felé negyven mérföldre fekvő 

öbölbe hajtatott, mellyet az ottani partokon talált sok marhacsordáról 
Tehenek· öblének nevezett el. Diaz czélja a FQk megkerülése volt, 
de nem vette észre, hogy ott végződik e.z afrikai szárazföld, miért is 
keletnek folytatta utját, nem tudom, mi féle Santa Croce szigetig. 
Időről időre magával vitt négereket küldött ki a szárazföldre, hogy 
megnyerje a. benlakókat, cserét eszközöljön, és kérdezösködjék Já
nos papról, de semmit sem tudhattak meg e durva és vad emberek
től. Lagoa öblébe érvén, minthogy az élelmi szereket szállitó hajó el
veszett, s végszükségre jutottak, a legénység lázongani kezdett, hogy 
Diazt visszatérésre bírják, de ö meg levén gyözödve , hogy Afrika 
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végfol<a nem lehet messziro, buzditotta iíket, hogy evezzenek még 
huszonöt mérföldct. El lehet képzelni milly nagy volt iirömük és bá
mulatuk, midön észrevették, hogy túl mentek a keresett .Folwn! 
Megvigasztalódva tértek tehát vissza Lissabonba, miután háromszáz 
médöldnyi partot kifürké~ztek volna, s megismertették a Fok pontos 
fekvését. A rettenetes zivatarok miatt T o r m e n t os ó nak keresz. 
telték el j de a király azt mondta: Ne viseljen illy rosz jelentésü ne
vet, hanem neveztessék J 6 r e m é n y fo k á n ak. 

Vasco de Gama. 
A nagy feladat tehát meg lön oldva, Afrika oldalképe (profil) 

megvilágittatott, s föléledt a remény ez úton juthatni Indiába. De hi
ányzott, ki ez ismeretlen tengerekre merészkedett volna bocsátkozni, 
mignem Emanuel királynak Vasco de Gama nemes ember ajánlotta 
fel magát, ki tengerészeti jártassággal bátorságot és ügyességet pá
rositott. Három hajóval és hatvan emberrel egyenesen a Zöld-fok 
szigeteinek vette utját (1407. jul.), s azokat maga után hagyván délre 
tartott, mignem Szent Helena öbleben vetett horgonyt 1), valamivel 
északra a Foktól, mellynek véghatárához három nap alatt ért. Itt 
nem ugyan Camoes képzelt szörnyével, hanem az ott nyáron át fuvó 
borzasztó délnyugati szelekkel találkozott, mellyek legyőzhetlen aka
dályt látszottak görditeni további u~ja elé, ugy hogy minden tehetségét 
össze kellett szedni a lázongó legénység lecsillapitására. V égre mégis 
csak sikerült neki a Fokot körülhajózni j a Santa Croce szigeten 
megtalálta a Diaz által állitott utolsó jelvényeket, s látta Afrika part· 
jait északnak huzódni. A Covilhamtól nyert utmutatáBok és térképek 
szerint szabályozván menetét, nem távozott el nagyon a száraztó!, s 
gyakran kémlelte a partokat; túlment Sofalán, B végre Mozambique 
előtt vetett horgonyt (1428 marcz.). E vát·ost rnshomedan fejedelem 
kormányozta B mórok és arabok lakttik, kik a keresztények nem várt 
megjelenése iránti féltékenységből minden módon elveszteni igyekez
tek öket. Töreiket kikerülendö, Vasco egy helybeli hajókalauz utmu
tatása szerint Chiloa felé folytatta útját, de akadályoztatván az áram
latok által Mombazába tért. Itt is rosz akarattal találkozván a musul
manok részéről, Melindáig hajózott, mellynek királya udvariasan, a 
lakosok gyanu nélkül fogadták. Itt több indiai hajót, s nehány ke
resztényt is talált, kik a legalkalmasabb utasításokkal látták el. A 
király Malemo Cano de Guzzerate kalauzt adta rendelkezése alá, ki 

l) De n< m mag{mál a ozig<·tw',J, rnelly cs11k 160:.!-ben födö,tet.ett fel Gio
vauni di NovR által. 
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igen jártas volt c vizeken, s látván a csillagtávméröt, rnelylycl a 
portugalok 11. nap déli magasságát észlelték, azt. rnondotta, hogy a 
Vörös-tengeren is hasriináltatik. 

Huszonhárom nap alatt Calicutba, India leggazdagabb és legke
reskedöbb városába jutottak (máj.), mellyet egy zarnorin kormány
zott, ki Garnat olly tisztelettel igérkezett fogadn i, rnillyenben a leg
nagyobb hatalmasságok követeit szokás részesíteni. A musulmanok 
folytonos cselvetései gyanakodókká tették a portugatokat; Vasco 
mindazáltal, akaratjuk ellenére, elhatározta magát megjelenni az -ud
varnál, miután előbb utasitotta testvérét, miként járjon el azon eset
Len, ha ö megöletnék. Emberei közől a legmerészebb tizenkettélt ki
választván partra lépett, s nagy bámész néptömeg közt keresztHI 
hatolván Calicuton , elért a zamorin városához, melly öt mérföldre 
(miglia) feküdt. Eleintén udvariasan fogadták és biztatták, de csak
hamar felülkerck~dctt a féltckenység, mit növelt még a hozott aján
dékok csekélységc i11, s kisérletet tettek meglepni a flottát. Fölfedez
tetvén a setét terv, Gama rettenthetlen bátorsága és cszélyével tisz
teletet tudott maga h·ánt kelteni az udvarnál s meggyőzte azt a por
tugalokkal kötendett szerzödés előnyeiről. Megenged tetvén neki 
hajójára visszatérbetni, hirtelen felszedte a horgonyokat, s fölfede
zései hit·ével Európába sietett, hová, a kiindulástól számítva, két év 
mulva tért vissza (1499. szept.). A király nagy örömében magát a 
hajózás, hóditás, s az aethiopiai, arabiai, perzsa és indiai kereskedés 
urának czimezte 1). 

1) Azon szerziík mcgbirálAsAra uézve, kik R f<\lfedezésekről értekeztek, 
a legfontosabb milvelt egyike a Recherches 81<7" la priurit~ de la d~couverte des 
pays situés su1· la cole occidentale d' Afrique au dela du cap Bojador, et su.r le• 
progrés de la seience géographi'lue, ap res les navigations des PortUf}aia au X V. sie
ele, par M. le vicomte de Santarem. Paris 1842. - l<'igyelmesen átvizsgálván 
mind R nyugati mind a keleti ir6kat s fól~g a térltépeket, bebizonyitani igyelt· 
szik, miszerint Colnotbus előtt senki sem jött azon eszmére, hogy áthatoltatván 
az Atlanti-tenger, nyugati fól!lek h•gyenek találhatók ; s hasonlóképen senitisem 
kerülte meg a Bojador-fokol a portnglt.lok előtt, hsmem csak utólagosan jegyez
ték fel a cosmogrnphok térképeikre llZ uj föl<! eket; ~ mind megtartották a por
tugal hydrograph neveket. A következtelés talán n~~gyon is merész, de becsesek 
yom ozásai, s a VI. századtól a XV-ig készült, legnagyobb részt kiadatlan világ
képei, mellyek 110kkal inkább szembe tüntetik a tudomány léptenkinti elöhaladá
sfl.t, miutsem azt a történet tehetné, 



80 

IV. FEJEZET. 

C O l U Ill b ll B. 

Egy, Afrika csekély kiszökellésAre vonatkozó földirati, s egy 
más, a János pap létezését illető történelmi tévely eszközölte azt, hogy 
a portugalok uj utat födöztek fel Indiába. Szintén tévely, de egy
szersmind mély és!i!ilelet, s a kivitelbeni tántoríthatlan állhatatossng, 
továbbá azon jellemerö, melly egyedül képes nagy vállalatokat haj
tani végre, sokkal fontosabb fölfedezésekre vezéreltek egy olaszt, ki 
a közép és uj-kor határain mint óriás emelkedik ki t). 

Columbus Kristóf Genuában vagy vidékén 2) született piacenzai 

1) A Fernando fia !Ital irt, Storia dell Almirante-n kiviil a következő idE>
v,g6 rdbb müveket emlitjiik meg : 

Humboldt, E:r:amen eritique de l' histoire de la géogmphie du Nouveau Con
tinent, et des progr·ea de l' aatronomie nautiqu.e au XV. et XVI. siéclea. Paris 
1837. 4. vol. - Essai politique sur la Nouvelle Eapagne. - Monuments des 
temps anciens de l' Amerique. 

White Kennot 1713-ban Londonban Bibliothecae americanae priooordia czimü 
munkát nyomatott ki, mollybeu az Amerika fólfedezésére vonatkozó iratokat iR
merteti. U gy an e mü a Bibliotheca americana, or a chrO'TIOlog·ical cathalogue of 
books concerning the America sat. czimü toldalékkal nagyban bövitve jött ki 1789-
ben. - Még teljesebb a BibliotMque americaine, ou catalogue des ouvrages rela
tifa a l' Amérique qui ont paru depui8 sa découve1·te jusque a l' an i7oo, pa•· M. 
Ternaux. Páris 1837. - Voyagea, relaliana et memoires originaux pour servir a 
l' histoire de la découverte de l' Amérique, publiés pour la premiére fois en franr;ais 
par 11. Ternaux. P!1 is 1837. 3 vol. 

llugnoz, Hi8toria del Nuovo·mundo. Csak az első kötetet tette közzé. 
fernando de Navarete, Collection de loa viages y deacubrimientoa que hicie

J"on por mar los Eapagnoles desde el fin del siglo XV, 1825. vol. III. 
Hiatoire de la découverte de l' Arnérique, t1·aduite de l' altem.and de Oampe. 

par E. C. Pitton. Páris 1836. 
2) Ötven év óta bevesebben vitáztak Columbua hazáját illetöleg mint bár

mikor; s mi a tudom!ny diszének érdekében szeretnök, ha az e tárgyra vonat
kozó vitás iratok egynémellyét senki sem olvasta volna. Elég legyen megemJi. 
teni, hogy születését a különféle ir6k 1430, 36, 41, 45, 46, 47, 49, 56-re teszik. A 
második adat legval6szinübbnek látszik. Bölcsőjeért Genua, · Cogoleto, Boggiasco, 
Finale, Quiuto, a Riviera melletti Nervi, Savona, Palestrella, aSavona szomszéd· 
&ág!bani Albissola, a Millesimo és Carcare közti Cosseria, Onegli~~o, az Alexandria és 
Casale közti Cuccaro, a Nura·Piacenza völgyébeni Pradello és Modena küzdöttek. 
Egy 1498 febr. 22-rlll kelt hiteles okmányban, me)lyben Columbus majoratust 
alapitott, genuainak vallja magát "Della qual cittiL di Genova io sono uscito, e 
nella quale son nato." A Sz. Györgyröl czimzett tanács 1602 decz. 8. kelt, s 
hozz!intézeit v!laszában öt amantiasimus concivis-nek, s Genuá.t originaria patria 
de vnstra claritudine-nek nevezi, 
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neme~; cl!aládból, melly a lombardi háborúk alatt elszegényedvén, 
tengerészetra adta magát. Páviában megkezdett tanulmányait nagyon 
fiatal korában abba hagyván , atyja pályájára lépett, s csakhamar 
kitünt bátorsága és tengerészi ügyessége, mint szintén föld, világirati 
és csillagászati ismeretei által. Míután előbb nápolyi és genuai hajó
kat kórmányzott volna, Portugaliába ment át, hol a lombardok 
(miként az olaszok átalában neveztettek) jól fogadtattak, mert isme
reteik által elősegitették a fölfedezéseket. Különösen Lissabonba 
mindenfelől tudósok, kíváncsiak, szerencselovagok, téritők, kereske· 
dők tódultak, kik részt vettek, vagy érdekelve voltak ezen fölfede
zésekben, mellyeknek hirével telve volt a világ. Columbus, mint ki 
maga is tengE'rész s utazó családdal volt rokoni összeköttetésben 
mohón olvasta a hajósok elbeszéléseit, kapva-kapott sejtelm eik, 
ábrándjaikon; lehet, hogy ö maga is megfordult Guíneában; s mindez 
növelte benne a vágyat : nagyobb körre terjl;lszteni ki a fölfedezése
ket, mint mellyben addig forogtak. De az eszközök híjával levén, 
mint reménylbette álmai valósulását? Mindazáltal hévvel csüggött 
azokon, s a régi bölcsek véleményeiben keresett részökre támaszt. 
Mert ö sohasem indult vAktában, hanem számított, s a csillagok és 
tengertől kért utbaigazitást; s mig az afrikai partok fölfedezöi nem tet
tek egyebet, minthogy egy gula alakú szárazföld hosszában folytatták 
utjokat, mellynek keleti partjait az arabok már ismerték, Columbus 
észleleti hóditásra készii.lt, soha meg nem kisérlett úton akarván Ázsi
ába jutni. 

Tudományos készültsége nem sok volt ugyan, de ismerte a régi 
olasz iskola tanait a világ gömbalakját, s az ellenlábasok létezését 
illetőleg, melly utóbbi vélemény, egy időben átokkal sujtatva, akko
riban közönséges kezdett lenni 1). Ha a föld gömbalakú, az ember 

1) Pulciná.l a M<n·gante XXV. énekében Astarotb ördög igy védi az ellen· 
lábasok létezését : 

XIY. 

Sappi che quelia opinione e vana; 
Percbe piu oltre navigar si puote, 
Pero che l' aequa in ogni pRrte e piana, 
Benchc Ja terra abbia forma di l'Uote .... 

E p uossi and11r giu nell'altro emisperio, 
Pero ebe al centro ogni cosa reprime, 
Si che la terra per via di misterio 

So spes& ~ta tra le stelle sub li me : 
B laggii1 son cit t a, castella, imperio, 
Ma no! cognohbon qnclle genti prime : 
V edi che il sol d i cllmminar s' affreth• 
DoY'io ti rlic<> <'hr IAggiii s'aspl'ttll. 

6 



egyik délvonaltól a másikig mehet, akát· kelet akát· nyugat felé in
duljon; s a két út kiegésziti egymá.st, úgy hogy ha az egyik boaz
szabb 180 foknái, a másik rövidebb azaz egyenesebb lesz. Ez igen 
cgyszet·ü okoskodáara fektette tervét Columbus. 

Eratosthenes a Spanyolország és China partjai közti távolsá.got 
kétszáz negyven fokra tette, tehát alig tizzel többre a valódivá.l. 
Strabo elfogadta e számítást 1): de Marina da Tiro százharmincz
ötre vette azt le : s Ptolomaeus, bár javitott rajta, mégis negyven 
fokot hibázott. Ptolomacusban olvasta Columbus, hogy a föld huszon
négy órára van felosztva, mellyek mindenike tizenöt fokból áll j 
tizenöt órát már ismertek a régiek Gibraltártól Tinaig .Á.zs;ában j a 
portugalok még egygyel ruentck előbbre; nem maradt tehát már 
csak nyolcz, vagyis a földfelület egy harmada. Másoknál azt olva~;ta, 
hogy a tengerek egy hetedrészét teszik a szá.raznak. N em olly nagy 
tehát a föld, millyenneli azt a köznép képzeli 2) ; s nem sokat kell 
menni az Atlanti-tengeren, hogy az indiai szárazföld másik vége el
éressék, honnan szárazföldön lehetend Európába visszatérni. Se 
neca a), Plinius, Aristoteles és Alfergan szerint néhány napi ut elég, 
hogy Spanyolországból Indiába jusson az ember; Marco Polo és Man
devilla azt állították, hogy India sokkal elöbbre nyúlik mintsem ad
dig hitték. Sőt határozottan kimondották, hogy , miután a fok az 
egyenlitő alatt nem lehet hosszabb tizennégy mérföldnél (leg he), a 
Caoari szigetektől Ázsia k~leti partjáig csak ötszáz mérföldet (miglia) 
kell hajózni. Azonban még ez ut is igen hosszú lett volna, minthogy 
csR.k akkoriban kezdtek a nyilt tengereni hajózáshoz szokni, ha a 
megelőző tapasztalások azon reményt nem ébresztették volna, hogy 
nyughelyekre találandnak. 

A folytonos fölfedezések bizalmat ébresztettek. Mindenki Plato 
Atlantisára, a phoeniciek Antiliajára, a költők Boldog-ezigeteire gon-

S Petrarca már elöbb azt moodotta, hogy a nap tölüok távozváo, "más 
néphez mt.gy, melly talán várja nzt" ; Dante még helyedebben fogta fel a lehe
tösóget, miszeriot a fólilgömböt köröskörlil emberek lakják, megengedvén a világ 
nehézkedési központjának létezését, "mellyhez minden réazröl vonzatnak a sú
lyuk." 

1) E:~: 2-ik könyvében világosan a világ kö•·ülhaj6zásáról beszél: na mathe
matikust•k megállapitván, hogy a kör önmagába tér vis~~a, ha az Atlanti-tenger 
liiterjedése akadályt oem görditene elénk , miothogy ugyanazon szélességi fok 
alatt fekszünk, Spanyolországból Indiába haj6zhatoáok. 

2) Columbus levele Tzabelláboz. 
3) Quantum est quod ab ultimia litoribus Hispani.ae uaque ad Indus jacet ? 

l'aucissinwrom rl.iermn spa.tium, si navem suus ventus implevit. O.uaest. nat. 
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dolt: s a canari lakosok erösitctték, hogy nyugatra nagy, hegye~:~ 

szigetet láttak 1) j sőt némellyek elindultak keresni, s bár hasztala
nul, mégis hitték, és San-Brandano nevet adtak e láttani csalképnek. 
Colurubus nem bitte ezt j mégis habár gyenge érveket gyüjtögetett, 
csakhogy saját meggyöződését erösbitse, s másokat is megbarátkoz
tasson egy nyugati föld eszméj ével. Egy bizonyos hajós a hullámokon 
a mi égaljunk alatt ismeretlen fákat, vas nélkül vágott fadarabot, a 
Ptolomaeus által leirt, indiaihoz haeontó nagyszerü nádakat, s két, 
a mienktől elütő arczvonásu holttestet látott. 

Ez érveket maga Columbus hagyta ránk 2) 1 mert neki, mint 
minden merész kezdeményezőnek, első gondjának kellett lenni, hogy 
merészségét aprólékos körülmények összeállitása által mentse ki, 
rncllyck ből azon bizonyítékoknak kellett kikerülni, hogy rövidebb 
úton is el lehet jutni a füszerek hazájába. Akkor e körülmények ne
vetségcseknek találtattak ; késöbb pedig ezeket használták fel, hogy 
fölfedezéseinek érdemét elvegyék vagy legalább ki.sebbitsék. Fel
hozta Columbus Seneca hires jóslatát is 3), melly szerint a tenger uj 
földeke"t fog felmutatni, s egy második Typhis uj világot födözend 
fel. Késöbb természetfeletti indokok és szentirási helyekre táma~>z
kodtak s igy okoskodtak : a világ végéig már csak százötvenöt év 
van hátra 4), s miután Isaiás azt jövendölte, hogy az igazság egész 

1) A nllllt~rit<li ~g alatt a láthatáron nyugvó fellegek gyakran határozott, 
távoli földhöz hasonló alakot öltenek. E tünemény különösen a Canari-J!Zigete
ken észlelhető, s gyakran furcsa csalódásokat okozott. 

2) Úgy hiszszük, örülni fog az olvasó, ha e könyv végén a. ,Felvil6gosit6 
jegyzetek'-ben D) alatt feltallllandja. ezen érveket, mellyek"t fia, Fernando a mt\r 
idézett Storia del Almiranie-ban sorol ell!. 

3) Venient annia 

Saecula aeris{ quibu• Oceanua 
Vincula rerum laxet, et ingens 
Pateat tellua, Typhisque novQa 
Detegat orbea, 1UJC sit te1·ria 
Ultima Thule. 

.Medea. 
4) S,:ent Ágoston a világ végét a hetedik évezredre teszi. Ádllm Kriutus 

előtt 6343,évvel és 318 nappal teremtetett Alfonz kirAiy pontos szA.mitftsa ~r.e

rint; ha e szllmhoz a Kri~ztus Urunk ntán lefolyt 1601 év hozzá 11datik, csak 
166 m.a.rad hátra.. Lá-d: Lettera rarisaima s még inkább: Profecia$. 

Ago'st.ino Giustinillni, ki ló l 6-ban Genuában egy sok nycl_ven il't zsolt-ár
könyvet lldott ki, e verset: In omnem terram exivit aonua eorum értPimPzv~n. Co
Ium bus életét. beszéli el, mit aligha 1·árua valaid e helyen. 



világún fog hirdettetni, lslcn végt·c akarja hajtani a nagy csodát, s 
e részről nyitni meg lndiát 1). 

Illy gondolatok foglalkoztatták Columbus elméjét; mellyekre 
hogy felvilágosítást nyerjen, az akkod leghiresebb mérnökhöz, a_,_flo
renczi Toscaneili Pálhoz fordúlt 2), kitől vágyainak rnegfelelií azon 

•) Mindezen érveket felhozza Columlms azon levélben, mellyben harmadik 
ntját irja le a királyok számára : "Plinius megírta, hogy a tenger és föld együtt 
gömbiit alakítanak, hogy az Ocean a vizek legnagyobbika, me Ily az ég felé van 
fordulva, mig a fold alant. marad, é~ feltat·tja azt, s hogy ég és tenger érint.kez
nek s kölc~önösen tAmogatjftk egymást, miként a dió kiilönféle részei összetar
tatnak az azokat iivezö héj t.ltnl. 

"A Mastro della Storia Scolaatica a Teremtés könyvéről értekezvén, azt 
mondja, hogy a viz csekély mennyiségü; s hogy rnidön teremtetett, azért födte 
el az egész földet, mert gőzalakbau s hasonló volt a ködhöz ; •le miután folyé
lwnynyá lett és egyesült, igen ltis tért foglalt el . 

• Lira Mik16s ugy1mazon véleményen van. 
"Aristoteles szerint. a mi földünk ldc~iny és kevés viz v~ n rajta, me Ily 

Spanyolországtól lndiái g könnyen áthajózluttó. 
"Avenntyz megerősiti e véleményt., M Pietro <l' Aliaco bíbornok idézi öt, 

felelevenitvéu ez es?.mét, me Ily has.mlit Senecaéhoz, s azt mondja, hogy AriMto
teles Nagy Slmdor, Seneca Nero esás?.ár, Plinius pt-dig a rómaiak utján ll világ 
sok titkaiunk jutottak hirtoltába, ~ hogy egyik is má~ik is sole pénzt költött, sok 
egyéni használt., é~ ~ol< gondot. foa·ilitott rá, hogy 11 világ titkai fölfede?.tes~enek, 

~8 miudenelc tudomAsám jttssnn~<l<. 
"Ugynnazon bíbornok JJ11gyobb hitelt n<l e szerzöknek mint Ptol<>maeusnak, 

s más görögök éM 11raboknak, 8 hogy igmmak biz•>nyitsa, n mit öle a vizek cse
lcélységét ~ az azok által födött föld kis meunyhégét illetőleg monilanak, annak 
ellenében a mit PtolomnenR éH kiivetöi nyomán állitanak, Ezdrás látnokot idézi, 
ki III. klinyvéhen 11zt mondja , hogy a világ hét része leözöl hat száraz, s es11k 
a hetediken t.ea·iil el a vi?. ; melly véleményt, a Szentntyák is helyeselték, ' név
szerint sz .. Ágost,ou, éH Mz.-Ambrus Hexameron-ft.bau, kik hitelesuck állitják Jo~zdrá~ 
III. és IV. könyvét, hol ez ig'y ~zM: "bne eljö,ventl az én fiam Jézus, és meghal 
az én Kt·is:.:tusmn. - E szent!'k R7.erint E:~:ilrá~ c~ak olly lAtnole, mint Zachnriás, 
sz. János atyjn volt. 

2 ) Paolo del Pozzo To~canelli, hires cHillagász, 1397-heu J:<'lor"nc>~hen szti
letett. Neki kös?.öni e város a Sant.n Maria Novellai napórát. Ez idöben szo
l<áshnu volt a tudi•sok közt levelek6en értekezni az emberi ismeretek legfonto
,;>tbh tárgyairól; s I<Z általa 147i-ben Columbushoz intézett két levél mutatja, 
hogy naPgérden.Jette a htd6~ czímet: .,A Cristofuro Colombo Paolo fisico sainte. 
Io veggo il nohile e gran desiderio tuo di voler passar lll, dove nascono le spe
zierie . . . Ti mando una carta uavigatori:t . . . per la qnale resterau soddisfatte 
le tne <lomande." Hozzáteszi, hogy e föld ar.az India. igen népes, s temérdek 
or~zág ''ali rgy nagy khan aza1. kit·ályok kinílyrínak nevezett fejedelem alatt. -· 
"Da Lisbona and:HJdo dritto ad oceidcntc, io segnai sull>t carta sedici gradi da 
L!us-encinquanta mig-lia •:i~,w.uuo, lino alla <·i.til rli l~uinsay" ptar•·o Polohól \'ett 
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választ kapta, hogy könnyen el lehet jutni nyugatról Indiába, s hogy 
Lissabontól egyenes vonalban nem lehet mcsszebb négyezer mér
földnél (miglia) a Catai melletti Mangi tartomány, mellyet olly fénye
sen irt le Marco Polo ; s az útblm kell találtatniok az egyntástól két 
száz huszonöt mérföldre (leghe) fekv ö Antilia és Ci p ango szigetek
nek. Mi kellett több, hogy Colurubus fültevése meggyőződéssé vál
jék, s növekedjék benne a tudomány és hit lelkesedése? Colurubus 
ugyanis igen ajtatos ember volt, s gyakran szerzetesi ruhát öltött é~ 
szerzetesekkel társalgott; e vállalatra is föl{ép azon vágy ösztönözte, 
hogy a tudatlanság setétségében bolyongó lelkekhez elvigye az igaz
ság szövétnekét, s kincseket szerezzen , mellyekkel visszaszarezze 
a Sz e n t- H á z a t, azaz felszabadítsa Jerusalemet és tönkre tegye 
az islamot. 

Ez időre esik egy isiandi utja (14 77); s bár lehet, hogy itt hal
lott beszélni azon folfedezésekröl, mellyek már négy századdal előbb 
tétettek, de ezek nem sugalhatták, sem meg nem erősitbették az ő 
gondolatját, me Ily nem abban állt, hogy uj világot födözzön fel, 
hanem hogy nyugat1·ól jusson Cipangóba és a Polo által leirt más 
földekre. 

De honnan teremtse elö a szükséges eszközöket? Olaszország 
apró és marakodó államokra volt feldarabolva, mellyeknek saját 
függetlenségöket kellett védeni a nagyravágyók ellen. A két tengeri 
köztársaság vágya inkább oda irányult, hogy megőrizzék a régi utak 
egyedáruságát, mintsem hogy ujakat födözzenek fel; s azon voltak, 
hogy egyedül saját clönyühe aknázzák ki a Földközi-tenger keres
kedelmet, nem pedig· hogy az Oceanon fekvő népeket részeltessék 
annak hasznaiban. Francziaország trónjára egy biztosan számító és 
fukar király után, l{alandos és regényes király lépett, ki csak betö
rések és hóditásokra gondolt, mellyek ép olly könnyen eszközölhe
tök mint elveszthetök. Portugalia Afrikára forditotta figyelmét, mig
nem ellenségeskedésbe keveredvén Ca~>tiliával , ez ellen pazarolta 
erejét, mellyet előbb a felfedezésekre forditott; de midőn II. János 
ismét felélesztette a vállalkozáRi szellemet, s a csillagtávmérő alkal
mazása kevésbbé veszélyes szinben tUutette fel egy partnélküli ten
gerre bocsátkozás eszméjét, Columbus sietett e királylynl közölni 

eszmék). 'Egy másik levélb~n igy ir Uolumbushoz: "Ro ricevuto la lettera e le 
robe da te inviatemi , e ne prendo onore e contentezza_ Il tuo disegno panni 
uobile e graude., e ti prego qnanto so a navigare da oriente ad occidente." Tos· 
"anelli 1482-ben halt meg , mielött tndomflst Azerezhetett volna e nagyszerit föl
feilezé-;ekdll, m~llyekre ÖR~~:tönt. ailott, 
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terveit. A király tudósok vagy nagyok által vizsgáltatta meg, kik 
azokat esztelenek- és hiu dicsvágy szüleményeinek találták. 

Behalm Mitrton. 
Azok közt, kikre Columbus terveinek megfontolása bizatott, 

a nürnbergi Behaim Márton is sze•·epel, kit némellyek mint Columbus 
előfutárát magasztalnak, s kihez nekünk is mint tanuhoz kell forclúl
nunk, hogy tudomást szerezzünk az akkori földirat legelőhaladtabb 
eszméiről. Ő 1430 körül született, s kereskedéere adván magát, csak 
későn kapott kedvet e tudományhoz. PortugRliába hivatván a leg
jobb földirókkal kötött barátságot, s talán segélyére voit Rodriguez
nek és Józsefnek a csillagtávmérő összeegyeztetésében az irányHívei 
(74. lap.) Késöbb Diego Canóval hajóra szállván, megkerülte a Jó
reményfokot, azután pedig az Azoreselue ment, hol nöül vette Hm
ter Jób leányát, ki kormányzója volt az ott alakitott flandriai gyar
rnatnak. 1492-ben hazájába tért, s e müvelt város nem hagyott neki 
addig békét, mig tudományos kíváncsiságát egy a levéltár részére 
készitett földgolyóval ki nem elégítette. Ez első kis világ, mellyet a 
földirati történet ismertet, másfél láb átméröjii, s pergamennel van 
bevonva, mellyen az ismert országok körrajzai láthatók, rnikhez rö· 
vid ismertetések s ernberalakok és népszokási rajzok is vannak mel
lékelve. - "Tudnivaló (igy szól a felírás) hogy e golyó a föld nagy
ságát ábrázolja hosszusága és szélességében, mellyek részint Ptolo
ma.eus Világirats (Cosmographia), részint Marco Polo lovag, s a tisz
teletre méltó Mandeville lovag és tudós szerint mérnökileg vannak 
felvéve. A nagyne'9'ü don Juan portugali király 1485-ben hajóival 
bejáratta délre a földgömbnek Ptolornaeus által nem ismert többi 
részét, melly fölfedezésen, én, e földgolyó szerzöje , szintén jelen 
voltam. Nyugatra van az Oceannak nevezett tenger, mellyen előbbre 
mentek a Ptolomaeus által jelzett határnál, s a Hercules oszlopain 
túl az Azori-szigetekhez tartozó Fayal és Picóig jutottak, mellyek 
a nemes és ajtatos lovag mörkircheni Hurter Jób, kedves ipám, s 
a Flandriából oda telepitett gyarmatosok által lakatnak. A setétes 
északra a Ptolomaeus által jelzett vonalon túl található a most már 
ismert Island, Norvégia és Oroszország, mellyek felé rninden évben 
hajók küldetnek, jóllehet a világ elég egyiigyü hinni, hogy a föld
gömb alakja miatt nem lehet mindenfelé hajózni." 

Ime a tekintélyek s az akkori földirati ismeretek összege. Be
haim tekéjén Amerika nem található, de minthogy a föld átaJános 
kiterjedése roszul számittatott, e földrész kihagyása által támadt 
iir nem feltiinö, részben az ázsiai szárazföld által töltetv~n be, rnert 
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Japan százötven helyett kétszáz nyolczvan fokra nyúlik ki. E számi
tás szerint, hogy az Azori-r.zigetekröl Ázsiába juthassanak, az igazi 
útnak csak felét hitték megteendönek. 

Azonfelül e téren két föld van feljegyezve; egyik a 330-ik 
hosszusági fok felé, Antilia néven, melly alá Behaim ezt írta: "734 
ben, midőn Spanyolországot az afrikaiak meghódoltatták, Antiliában 
a portói érsek, hat más püspök és sok keresztény telepedett le, kik 
Spanyolországból menckültek oda csordáik és javaikkaL" - A má
sik nagyobb, fél uton az Azorok és Azsia közt, San Brandano nevet 
visel, s illy aláirással van ellátva: "Krisztus után 563-ban San Bran
dano egy hajóval kötiitt ki e szigeten, hol csodálatos dolgokat talált; 
s miután hét évig időzött volna ott, visszatét·t." -

Behaim is azok egyike volt, kik roszalták Colurubus tervét 1), 

azt sürgetvén, hogy Portugalia délkeletre folytassa kutatásait ; dc 
egynémelly gonoszak, kik politikusoknak neveztettek, azt ajánlották 
a királynak, hogy tartassék e kalandor őrizet alatt, mig hajókat küld
vén, tudomást szcreznek a dolog mibenlétéröl. Columbus, haragra 
gJtjedvén ez aljasság miatt, titkon elutazott Portugaliából. Hazájába 
térvén talán annak, majd Velenczének és Angiiának mutatta be 
tervét; s igy járt ö országról országra gyötörtetve egy nagy gondolat 
láz a által, mellynek kivitelére nem talált eszközt. Évei haladtak, erej e 
rogyott és még semmivel sem állt közelebb reményei valósulásához. 
A társulási szellem megkimélbette volna Columbust a királyi vissza
utasítások megaláz:l.saitól, miként ezt napjainkban tapasztaltuk, mi
dön az angol kormány nem akarván hajót adni Ross kapitány ren
delkezésére, ki első utjában nem felelt meg a várakozáBnak, ö alá
irás utján tett arra szert, s megoldotta a legérdekesebb földirati fel
adatok egyikét, fölfedezvén az északnyugati átjárást. De akkoriban 
nem volt lehetséges nagy vállalatot végrehajtani a királyok segélye 
nélkül, mig rnost csak az kell, hogy ne akadályozzák. 

Co Iumbus végre Spanyolországhoz fordult (1485 ), s fiával, Die
góval gyalogolván, szálláat és kenyet·et kért a Santa Maria della Ra
bida zárdában. Fra Juan P erez, a zárda priorja, mr-gkapatva a ki
fejezés által, mellyet a nagy gondolatok szoktak nyomni az arczra, 
tudomást szerzett magának e jövevény kiléte és ezándékairól, s mint 

1) Behaim 1492-ben, tehát azon évben végezte be fö!Otekéjét, mellyben 
Columbu' · Amerik/\bs indult, s nem jegyezte fel ennek fölfedezéseit Azután 
Jo'ayalba tél't vissza., s a nélkül, hogy e nagy válla.ll\tokba.n részt vett volnll, meg
hlllt Li,,abonban 1506-ba.n, 
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nagy olvasottságu ember megértette, megszerette tervét, s Fernando 
de Talavera szerzetestársának, Izabella királyné gyóntatójának aján
lotta öt. Ez azon időben történt, midön a királyok (Ferdinand és 
Izabella) Loxát ostromolták (1486), el lévén határozva megsemmi
siteni a musulman uralmat ; miért is a gyóntató nem találta idején 
valónak most mutatni be egy idegen, szegényes kinézésü, s olly tervet 
felmutató embert, mellyet ö agyrémnek tartott. Kristófnak tehát 
magának kellettt utat nyitni ; s csakugyan találkozott egy ollyan, ki 
neki igazat adott, ugy hogy be lőn mutatva Mendoza érseknek, a nagy 
bibornoknak, kit Spanyolország harmadik királyának neveztek. 

Colurubus állításai gy an ut ébresztettek a theologusokban, mintha 
más, a Genesis által nem emlitett világok és emberek létezését téte
leznék fel: de monsignor Ge_raldini apostoli nuncius kimutatta, hogy 
nem ellenkeznek sem szent Agostonnal sem Lira Miklóssal, kik sem 
földirók sem tengerészek nem voltak. Legyőzetvén a vallási töpren
gésék, a bíbornok készségesen meghallgatta Columbust s bemutatta 
öt a királyoknak. Lelkesültsége és mély meggyőzödéRe a királyokra 
is elragadt, s rögtön bizottmányt neveztek ki terveinek megvizsgá
lására. 

Az értekezlet a salamancai domonko-iiaknál tartatott tauárok 
és theologusokkal, s bár mindenféle előitélet síkra szállt Colurubus 
ellen, s ö sem fejtette ki egészen gondolatát, azon félelemből, ne
hogy ismét lehetlenitsék annak kivitelét 1), némellyek mégis belátták, 
hogy nem ábrándozóval van dolguk 2). Mindazáltal ha nem vettetett 
is viss?;a terve, de nem is fogadtatott el föltétlentiL Akkodban a ma
lagai háboru vette igénybe a gondot és közjövedelmeket, s az udvar 
ellenállása azon elvetemült nagyok gunyjainak tette ki Columbust, 
kik a fejedelmek feje és szivével azoktak gondolkodni és érezni. Be
vétetvén Malaga, következett a ragály, és Sevilla ostroma; s Colum
bus ide-oda járt az udvar után, miközben harczi bátorságának is je
lét adta. Magának semmije sem lévén segélyre szorult, mi kinzó ala
mizsna lehet egy ollyaDI'a, ki képesnek érzi magát, hogy felgazda
gítsa a leghatalmasabb királyt. De a mórok elleni harczok, s a 
Szentföldröl két szerzetes által hozott azon hir, hogy a sultán meg 
akarja Spanyolország mahomedánjait boszulni a keresztényeken, 

1) Bizouyitj~k ezt fia ég HHre,·a a Decadok-bau. 
2) Különö•en a domonkosi11.k védték öt. ; s Columbus azt it;ja, hogy ,.a 

Felségek India birtokát Diego de la Dozának köszönhetik," ki theologia tan~1·a 
volt, a véllelmt!re kelt Allitll.sainak. 
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annyira fellelkesítették C olumbust, hogy az islam kiirtását, s a nagy
khan alattvalóinak megtérítését tüzte ki czéljául, kiket a téritök igen 
tanúlékonyaknak írtak le; s az ezen nagy tervek kivitelére szüksé
ges kincseket a fölfedezendctt lndiákból szándékozott előteremteni. 
Valahára Sevilla is bevétetett (1490), de a győzelmi és nászünnepé
lyek sokkal inkább elfoglalták az udvart, hogysem Columbusra gon· 
doltak volna; végre következett a Granada ellen elhatározott harcz, 
s remény adatott Columbusnak, hogy annak szerenesés be_végeztével 
ajánlata ismét meg fog vizsgáltatni. 

Elgondolhatjuk, mennyit állhatott ki e várakozási idő alatt, ha 
tekintetbe veszszük, hogy vállalatának jó sikeréről bizonyos, már öt
venötödik évén túl, s azon gyötrő bizonytalanságban volt: vajjon 
halhatatlan hirnevet szerez-e magának, vagy mint eszelős ábrándozó 
hal meg! Milly harcz egy erős lélekre! Hányszor támadhatott benne 
bizalmatlanság a világ és önmaga iránt, és hányszor átkozhatta az 
emberi nemet, melly olly kész a l'osznak, olly tunya a jó és hasznos
nak elfogadására! Mi más tarthatta öt fel, ha nem az Istenbe való 
hit, kinek tulajdonitotta a sugallatot, 8 l<itiil reménylette annak kivi
telét is ? 

Majd a rabidai szerzeteseihez fordult, s a wi t a királyok és udva
roknál hiába keresett, nálok találta fel: tervei lelkiismeretes megvizs
g:ilását, a nagy kisérletekhez olly szükséges rokonszenvet, s egyszers
mind új ajánlásokat Izabellához. Ez akkor fején sisakkal, kezében 
fegyverrel harczolt a Vegában; s mint nö inkább lelkesülés, mint 
számitásra hajlandó lévén, meghallgatta frater. Per<.:zt és a genuai t, 
kik kérték öt, hog-y fogadja el egy új világ ajándékát. Kristóf a rög
tönzött Santa Fe városban fogadtatván ál t ala ( 1492), látta, ru int dőlt 
romba a musulmanok utólsó s legfényesebb menhelye. "Szomorúan 
és leveretten az átalános vidámság közt, közönynyel, söt mondhat
nám megvetéssei szemlélte a gyözelmet, melly minden szívet öröm-· 
mel töltött el" '); de e győzelem idöt engedett és bátorságot adott, 
hogy terveire gondoljanak, m iért is komolyan kezdtek vele értekezni 
s feltételeit fontoiga t ni. 

A spanyol dölyf idegenszerünek találta, hogy e szegény olasz 
az admirál s a fölfedezendett földek alkirályának czimét bátorkodott 
kérni 1 mi,.ntha vétek lenne a lángelmének azon megtiszteltetés re 
vágyni, mit a puszta születési véletlen megad; .miért is megvetéssei 
utasittatott el, s ö azon keserűséggel szivében vonult vissza, mit egy 

') Olemencla, Ehg. della regina cat.lolica. 
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meg nem értett nagyság szokott érezni. Már ott akarta hagyni a há
látlan Spanyolországot, midőn más jóakarói ismét fölélesztették Iza
bella nemes érzelmeit. F elvilágosittatván, hogy két hajó, s háro in 

százeze1· koronás elég lenne, s hogy Columhus a költség egy nyol
czadát kész viselni, ha megigérik neki, hogy viszont a jövedelem egy 
nyolczadában része~ülend, a királyné saját ékszereit ajánlotta fel ez 
összeg összeszerzést\re; mit·e azonban nem volt szükség, mert Sant 
Angelo m~nister kicsinálta azt. A szerzödés (april 17) következőJPg 
hangzott: 

"Colnmbus élete fogytáig, utódai és örökösei örökre gyakoro
landják az admiráli tisztet minden az Oceanon általa fölfedezendő 
vagy meghódítandó földrészeken, és pedig ugyanazon ranggal és elö
jogokkal, mellyeknek saját joghatósága körében Castilia admirálja 
örvend: 

"Ő leend az emlitett földek alkirálya és fllkormányzója, s jogá
han álland minden sziget vagy tartomány kormányára három egyént 
terjeszteni föl, kik közöl Ferdinand és Izabella választandanak 
egyet; 

"Egy tizede illetendi öt mindazon gyöngyök, drágakövek, arany, 
ezüst, fűszerek, termékek és árúknak, mellyek a joghatósága alatti 
földeken találtatnak, vásároltatnak vagy lticseré!tetnek, levonván a 
költségeket; 

"Columbus vagy helytartója lesz egyedüli birája mindazon kér
dések és vitás ügyeknek, mellyek Spanyolország és a fölfedezett föl
dek közt a kereskedést illetőleg felmerülhetnek, föltéve azonban, hogy 
a eastilisi admirált ugyanazon jog illesse hatósága körében, 

"Megengedtetik neki, hogy most és mindenkor egy nyolczad 
részben járulhasson a fölfegyverzési kiadásokhoz, s ezért cserébe a 
haszon nyolczadát húzhassa." 

A palosi kikötö egy lázadás biintetéseül arra ítéltetett, hogy 
évenként két caravelát szolgáltasson a koronának ; e hajók Colum
busnak adattak. A Pinzon testvérek képesitették öt egy harmadik fel
szerelésére is, hogy végrehajthas!la az udvarral kötött nem igen nagy
lelkű szerzödést. De még hátra volt a palosi tengerészek vonakodá
sának legyőzése, kik menthetlenül elveszetteknek hitték e feladatra 
vll.llalkozókat, melly később, hogy elhomályosittassék, könnyűnek 

nyilváníttatott. Kényszeritö rendeletekre volt ilzökség; mellyek 
azonban még nagyobb elkeseredést szültek, azon gyanu kapván 
lábra, mintha e vállalat a királyok meaterfogása lett volna, hogy 
megbüntessék öket előbbi lázadásukért, s csak Alonso Pinzon me-
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rész és hires tengerész biztatgatásaira nyugodrak meg. Ekként tehát 
Santa Maria, Pinta és Nina, gyeng·e szerkezetü, kicsiny, egyet kivéve 
födél nélküli, roszúJ felszereJt és iszkábált, igen magas elő és hát-részd 
eszterhával, s a legénység részére szobákkal ellátott, s a mi még ro
szabb, kényszerített népségti hajók indultak a legnagyobb vállalatra, 
Columbus, miután előbb meggyónt és megáldozott, a polgárok gunyja 
és részvéte közt kelt útra (aug. 3.). 

Columbusban, mint minden nagy emberben, százada eszméi és 
tévelyeivel hatalmas egyénicsség párosúlt, melly őt kortársai fölé 
emelte. A." akkori tudomány által nyujtott csekély, rendezetlen és 
cMalékony ismeretekkel a legkisebb ré~zletekre kiterjeszkedő észlelő 

szellemet egyesített, mi mindazáltal nem akadályozta öt a legna
gyobbszerü tervek alkotásában. Az egyház atyái, a talmndisták, 
Gerson mysticus iratai, régi földiratok, Ailly bíbornok Co8mographi
ája s főképen Marco Polo 1), miként láttuk, érveket szolgáltattak ter
vére nézve, de másrészt ellenvetésekkel is ostromolták azt. A lcgé· 
lesebb elméjü lévén a természeti tünemények m egészlelésében, bár 
nem eléggé tanult arra, hogy azok igazi megfejtését feltalálhassa, az 
új fold és új világ egy tüneménye sem kerüli ki figyelmét, s egymás 
mellé állitja a tényeket fürkészvén azok egymásbozi kölcsönös viszo
nyait. Ő vette legelőször észre a delejtil elhajlását. Pigafetta előtt 
rájött, mint lehessen az égitestek egyenes emelkedése közti különb
ségböl kiszámítani a hosszúsági fokokat; megfigyelte a tengeri ömlé
sek irányát, amoszat-rétegek csoportosúlását, mellyek az oceani éghaj
lat fölosztását hatá1·ozzák meg; továbbá a hévmérsék változását, és 
pedig nem csak az egyenliti5tőli távolság, hanem a délvonalak kü
lönbsége szerint is. A földtani jelvényeket sem hanyagolta el, gondo
san .leirván a földrészek alakúJásait s az okokat, mellyek azokat elő
idézik. 

Illy s több más eféle észlelődéseiről tanúskodnak útinaplója és 
levelei, mindezek mellett pedig mély vallásos érzelméről, mellynél 
fogva hisz a kinyilatkoztatások és látásokban, s vállalata föczéljául 
az islam megsemmisitését, a nagy khan alattvalóinak megtéritését, 
Jerusalem és Sion újbóli felépitését tűzi ki. Jámbor lelkesülések 
ezek, mellyek ellentét ben állanak elbeszélése egyszerüségével, s na
gyon elütpek Vespucci és más utazák nP.gélyzett nyomatékosságától. 

l) Külön;;s, hogy Columbus soha scm nevezi öt, bár mindig hivatkozik el· 
beszélé~eire, mellyeket Toscancili lcveléhöl és Nicolo de' Conti tudósit&sf\b61 is
rnerh~tett. 



92 

E mély meggyőződést, s a minden áron sil(er után töt·ö mal{acs
ságot nem osztották a hajósok. Nekik a tengeri ömlések, Teneriffa 
vulkánja, a naptérítő végtelen szélcAende, a maszatrétegek úszó szi
getei, szóval, minden jelenség idegenszerűnek s veszélyesnek látszott; 
maga a kedvező keleti szél is azon aggályt költötte bennök, hogy 
mindig fog fúni, s akadályozandja öket a visszatérés ben. Colurubus 
észokokkal, ravaszsággal, szigon·al, s főképen azon clhatát·ozottsággal 
volt kénytelen ellenkezésöket legyőzni, mellyné l fogva egyenesen 
nyugatnak tartott, s nem engedte magát a tünemények által földek 
keresése végett jobbra vagy balra csalatni. E közben az idö haladt ; 
s bár Colurubus szándékosan kevesebbre számította a megtett utat, 
ugy hogy midön hétszázhét mérföldre (leghe) voltak a Canari-szige
tektöl, csak ötszáz hetvennyolczat mondott, mégis megmérhetiennek 
érezték a távolságo t: a közbejött események, mellyek időről időre 
földet igértek, nyomtalanúl elenyésztek: a szigeteknek hitt ködök 
által okozott csalódásból i kiábrándúlás megkettőztette az eikcsere. 
dést; a várva várt Cipango, melylyel Columbus folytonosan biztatta 
öket, sehogy sem akart feltűnni; a hétszáz ötven mérföldet (leghe), 
mennyit az odajutásra számított, már megtették, sa nap mégis partok 
nélküli láthatáron áldozott le. 

Zúgolódtak tehát, s lázongtak is 1): - de végre földet láttak, 
F ö l d, föl d me nt szájról szájra. A tömeg egészen anyagi öröme a 
felett, hogy megmenekült, s feltalálta a fügzerek hazáját, nem is ha
sonlítható Columbus azon kebelfeszítő gyönyöréhez, mellyet érezhe
tett, midön harmincz évig főzött tervét megvalósúlni, a gúnyt tapssá 
változni, s az új világot fölmerülni látta, melly élete egyik felét meg
koronázta, a másik felére pedig dicsteljes fáradalmakat igérkezett 
feltartani. Olly perczek lehettek ezek, minőket csak a lángelme ismer, 
s egy elég arra, hogy megjutalmazza egy élet önmegtagadásait és 
sz en ved és eit. 

Guanahnni l'ölfedeztetése. 
Az 1492-dik év oktober 12. napja a leggyönyörübb szigett·c 

hintette sugárit, mellynek eddig nem látott zölddel bujálkodó erdői-

1) A közönségesaé lett történelecske, me Ily szerint Columbus ellen fellá
zadvAn a tengerbevetéasel fenyegették, a ll azt igérte volna, hogy ha egy bizo
nyos határidö alatt földet nem talál, v-isszatér, esak hihetlíségeken és Oviedo álli. 
tásán alapúl. Columbus, naplójában okt. 10-röl azt írja, hogy a tengerészeknek 
igy felelt : "Panaszaitok mit sem használnak. Én azért indúltam ki, hogy Indi
ába menjek, s minrladdig szándékom eHlre hatolni, rnig lRten Hegélyével fel uern 
találom azt." 



böl, imo, mczlclcn c':s hámész ~mLl'rcsoportok tiínnck elő! TengelTe 
bocsáttatván a sajk~tk Columbu~ gazrlag öltözetben, kezében a királyi 
zászlóval p:trtra lép, s boldogságtól áradozva a balzsamos lég, az erő
teljes növényzet s még inkább azon megolégedés miatt, mellyet a köz
nép nem ismer, földre borúl, hogy hitlát adjon Istennek, s birtol~:ba 
veszi a földet. A benszülöttek semmit sem ért<'ttek e szertartásból, 
hanem nyugodtan, gyann nélkül közeledtek, hogy hámuJjanak és ta
pogatózzanak; ök viszont amieinknek voltak bámulat tárgyai. "Hogy 
(igy ir Columhus oktobe·r 15-röl) barátságosan fogadjanak, és mert 
beláttam, hogy inkább édesgetés és meggyőzés, mintsem erőszak által 
vetik magukat alá nk, s nyerethetnek meg szent hitünknek, némely
lyeknek köziilök tarka sipkákat, iiveggyiingyöket, mellyeket nyak
cliszül használtak, ~ más apróságokat ajándékm:tam, mellyek nekik 
kimondhatlan örömet szereztek, s bámulatosan megnyerték öket irá
nyunkban. Úszva jöttek csúnakainkhoz, papagájokat, pamutfonal 
gombolyagokat, hajit•) dárdákat s más egyebeket hozván magokkal, 
miket Hveggolyók, csengetyük R egyebekért cseréltek el, örömest 
szolgálván a mivel bírtak. Minden jel oda mutatott, hogy igen sze· 
gény nép. Nők, férfiak mcztelcniíl járnak, s azok köz<:a, kiket én lát
tam, egy sem volt túl a harminez éven. Növdsök jó, arczkifejezésök 
kellemcs; hajuk, mdly majdnem olly durva mint a lósörény, eiül 
egész szemijldökig nyúlik le, hátul pedig, hol soha nem vágják, hosszú 
csomagbim ereszkedik le. Börszinük, mint a canariaké sem fehér sem 
fekete ; de némellyck fehérre, mások vörösre, vagy más színre festet
ték magukat; némellyek csak arczukat, mások egész testöket; egyik 
a szem6t, másik ar. orrát. Nem viselt!\k és nem ismertek fegyvereket; 
s midiín szahlyákat mutattam nekik, tudatlanságból élüknél fogván, 
megYágták magukat. V asa t nem használtak: dárdájuk bot, s né
m ell y ikre hal-fog, vagy más valami l<emény test van erősítve. Testal
katuk átálában szép, mozdulataik ügyesek. Láttam néhányat, kiknek 
testén sebhelyek voltak, s jelek által megkérdezvén, mi az oka? meg
értették velem, hogy szigetökre a szomRzéd szigetekrőlrabló bandák 
törtek be, foglyokúl alou·ván öket ejteni, a mikor is védték magokat; 
:; azt hittem és hiszem, hogy ez ellenségek a szárazföldről jöttek. Ki
tünö és jú jellemii szolgáknak kell válni belőlök_ Észrevettem, hogy 
könnyedén ismételték mindazt, mit rnondtam előttök, s azt gondolom 
nehézség nélkül meg· lehetne nyerni a ket·eszténységnck, mert mint 
nekem látszik, semmiféle felekezethez nem tartoznak. Ha lstennek 
tets7.ik, \-isszat6rtcmkor viszek néhányat Felség-tekhez, hogy megta-



nulják a spanyol nyelvet. E szigeten semmiféle állatokat nem lát
tam a papagájoko n kivül. 

" .... Hajómhoz egyetlen fatörzsből készült csónakokban jöt
tek, mellyek olly jól voltak kidolgozva, a mint itt épen nem lehetett 
volna várni. Némcllyek negyven, negyvenöt embert befogadhattak, 
mások kisebbek, s egynémellyek csak egy emberre valók voltak. 
Eve~öjük hasonlit a kemencze lapáthoz; s ha valamellyik csónak fel
fordúl, úszva helyre igazítják, s edényekkel, mellyeket magokkal hoJ'
danak, kimet·ik abból a vizet. 

"V ágytam megtudni, van-e aranyuk? Némellyek közülök orru
kat átfúrván ez érczből viseltek abban ékitményt ; s jelek által ki
tudtam tőlök, hogy ha szigetöket megkerülve délnek hajóznám, egy 
országot fognék találni, mellynek királya nagy arany edényekkel 
bír, s tetemes mennyiséggel rendelkezik ez érczből. Igyekeztem öket 
rábírni, hogy legyenek útmutatóírn e táj ra, de tagadó választ jeleztek, 
miért is elhatároztam bevárni a holnaputánt, s akkor délnyu~atra ha
józni, hol az ő jelentésök szerint délre ugy mint észak-nyugatra föld
nek kellett lenni, roelly utóbbi irányban fekvőnek lakosai gyakran 
rájok törtek, s ők maguk is délnyugatra azoktak járni arany és drága 
kövek keresése végett. 

"Ez igen nagy, sik, üdén zöldelő fákkal benőtt és sok vizü 
sziget, mellynek közepén nagy kitcrjedésü tó van, de hegyei nin
csenek; az egész olly zöld, hogy gyönyörűség ránézni, s lakosai 
igen tanúlékonyak. Nagy előszeretettel viseltetvén apróságaink iránt, 
s tudván azt, hogy semmit sem kapnak tőlünk, hacsak valamivel nem 
viszonozzá.k, a mihcz hozzáférhetnek, ellopják, s rögtön elúsznak vele. 
De a mijök van, bármily csekélységért, cserep-, vagy üvegdarabokért 
is elcserélik, s magam láttam, hogy három kis pénzért tizenhat gom
bolyag, huszonöt-harmincz fontnyi sodrott gyapotot adtak. A gyapot
cserét egyébiránt betiltottam 1), s magamnak tartottam fel annak Fel
ségtek részérei összeszedését, ha. nagyobb mennyiségben találtat
nék. Ez egyike a sziget terményeinek, mellyeknek hogy mindeniké
vel megismerkedjem, az idő rövidsége, mit itt tölteni szándékozom, 
nem engedi. Az arany, mit orrukba függesztve hordanak, itt terem, 
de idő-kimélésből nem kerestetem, mert Cipango szigethez sietek el
jutni. u 

1) Colurubus erkölcsi érzetének különös nyilvánul!sa azon goudoss!g, 
mellyuél fogva e cHeréket akad!lyozta, mert becsteleneit és uzsorá.sohnak l!tszot
tak neki. Mintha bizony nem a közvélemény adott vol•1a becset az aranynak, 
.:p ugy miut az üwggynugyökuek. 



E szigeteL a b.:nszüliittek Guanah:minak nevezték, Uolumbu!> 
pedig San Salvadore-nak ') nevezte el, s egyike a lucayi csoportnak, 
körülvéve a bahamai zátony számtalan más szigeteivel, mellyeket 
Columbus a Marcr> Polo által jelzett 748 8 szigeteknek tartott. Ezek 
között hajózott ö, núndig újabb caodál{kal találkozva, s mindig Ci
pangót keresve, honnan mint hitte, tiz nap alatt Quinsay-be fog ér
kezni, s bemutatván királya levelét a nagy khannak, ennek válaszá
val s azon diadallal tér vissza, hogy az ellenkezi) oldalról érintette 
[ndiát. 

Ö Cubát, e buja növényzetű, virágok, gyümölcsök s fé nylö tol
lakkal vetélkedő madarakban gazdag ~;zigewt Cipangómtk hitte : 
"Soha nem Játtam illy nagyszerű dolgokat; a folyó partjai valódi 
édenket·t, ugy hogy alig birok megválni tőlök", s elragadtatva kiált 
fel Virgil pásztorával: - Itt szeretnéru bevégezni életemet." A nap
palihoz méltó látványt nyujtottak a téritök alatt olly nagyszerű éjek, 
hol a csillagok mcgfertözetlenül, örökké det·ülten 1·agyognak az illa
tozó ligetek fölött. Colurubus rnindcbben [ndi.át, a fűszerek és arany 
hazáját vélte látni, s a benszülöttektől hallott neveket az utazók által 
jelzettekkel erőlködött megegyeztetni. 

Azonban a városok és fejedelmi udvarok, mikre számított, nem 
jelentkeztek, s bizarr és elpuhúlt müveltség helyett, kevéssel beérő, 
szeszélyek nélliüli kezdetleges természetességet talált. Többek közt 
fölfedezte Haitit, a világ legszebb s egyszersmind a legszomorúbb 
sorsra jutandott szigeteinek egyikét, mellynek lakói jók és vendég
szeretök voltak, kikről igy i1·t a ki1·ályokhoz: "Ha Felségtek mind
nyájokat elfogatni és saját szigctökön öríztetni parancsolnák, semmi 
sem lenne könnyebben kivihető." Ezek szivélyesen fo.gadták Colurn
bust és segédkezet nyujtottak neki a H is p a n i o l á-nak nevezett 
erőd építésénél, melly első gyüt·üje volt az Amerikát Spanyolország
gal összefűzendett láncznak. 

E közben egyik hajójuk összetö1·t; a másikkal pedig Pinzon el
hagyta őket, s mit sem tudtak róla : miért is néhány, e kellemes élet, 
és olcsón él vezhetö szépségek által vonzott egyént o.tt ha.gyván, 
Kristóf visszafordúlt, kevés benszülötteket is vivén magávaL Pinzon 
utóléretvén, csatlakozott hozzá. A szél ellenkezön és változón fútt ; 
azután pedig tizenöt napig tartó vihar elmcritéssel fenyegette a föl-

') Gibbs, a newyorki történászi titr.,uh:tnak benyújtott egy közlen1éuyéLen 
azt li.llitja, hogy a B'l:iget, mellynél Colurubus l<il<ötött, oem San Salvadure, b~11em 
Tnrks I~la!ld volt.; ~ f\ véleményt Navaret.e elfogadta. 
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fcdeziíket. Képzelht>tni, mennyi gyötrelmet s·tcuvedhetett Colu111bu~, 
közel látván magát a bukáshoz, a nélkül. hogy mns mint egy vak
merő kalandor hirét hagyhatná maga után, ki álmai kergetésében ve
szett el ; s mindezt al( kor, mid/ín már egész élete czélját elérte, s azon 
ponton állott, hogy ellenségcit megszégyenitse, jónkaróit a legfénye
sebb sikerrel igazolja, s Europát egy új világgal ajándékozza meg. 
Hogy mégis valami nyoma maradjon fölferlezésénck, tiibb példányban 
leírta, s ez iratokat apró hordócskákba zárva a tengerbe dobta azon 
reményben, hogy az öt fenyegctii hullámok művelt n(~pek által lakott 
partokra vetendik azokat. 

V égre mégis elérte az Azo1·okat ( 1493) : dc itt a legellensége
sebb fogadtatásbnn részesült a portugalok részéröl, kik emberei felét 
bebörtönözték. A portugali király ugyanis egy rendeletet adott ki, 
mellyben meghagyta, hogy Columbust, bár hol érik, elfogják, mi~t 
ollyat, ki őt egy fölfedezéstől fosztotta meg s háborgatja a pápa által 
neki engedett birtokokat. Midlln azonban Lissabonba !Írt, s a csodás 
fölfedezéseket, mikhez e város félszázad óta szokva volt, ez újjal el· 
homályosította, a király eltitkolta boszúságát vagy feláldozta bámn
latának, s nagy tisztelettel fogadta az új fölfedezöt 1). 

Ki irhatná le az egész nép ö1·ömét, midön Columbus Palosba 
megérkezett '1 (marcz. 3.). A harangok zúgtak, a bóltok bezárattak, s 
mindenki sietett, hogy ölelje elveszetteknek hitt kedveseit, s tisztelje 
az új világ fölfedezőjét abban, kit !tét ltónappal azeliitt rnint eszelöst 
nevetett ki. Ugyanaz nap érkezett meg Pinzon is, ki a vihar alkal
mával ismét elszakadt Columbustól, s azon hitben, hogy megelőzi üt, 
vagy azt reménylvén, hogy elvesz az úton, az új világ fölfedezőjéül 
adta ki magát, de felsülvén, ennek diadalát ugy né:>:te mint saját gya
lázatját, s bújában nehány nap múlva meghalt. 

A királyok Barcellonában fogadván Columbust, mintha spanyol 
grand lett volna leültették, s ajkairól akarták hallani a csodás dolgo
kat, s ugy látszott, mondja Las Casas, hogy e perczben előizét élvez
ték a paradicsom gyönyöreinek. Columhus czimerébcn a királyi ezi
meren e feli1·at volt olvasható : 

Por Castilia et por Leon 
Nuevo mnnrlo halló Colon. 

'J Mindazá.ltnl a l'ortugalok f?.lt.ékeny~t\gp. nem adta Hteg nwgÍLt, ~a keleti 
ludiák történetének !Jires irója Juan de Barros li>'>2-bcu Colnmbusról esak ugy 

beszélt mintegy csaló, rlirsekvö, ábránrloB, képzelgő ern7m·röl: homem faliador e glo

rioso em nwnslrm· su.as hal>ilidades, P. mni.< frwlnsticn ~ riP imma,qino.fne.~, rom -•na 

illw ri.prmgn. De AAill lih. nr. Cllp. 11. 
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De ö ép olly ajtatos lévén a szerencsében, a millyen volt a meg
aláztatások ban, sietett a sz. helyeken leróni fogadalmát, s azon új foga
dást tette : hogy a következő hét év alatt négyezer lovasból s ötezer 
gyalogból álló hadsereget szerelend fel az új világban gyüjtendö kin
cseken a szent sir visszafoglalására, melly sereget, a következő másik 
öl év alatt ugyan olly számu fogna követni. A hitetleneken és ellenzöin 
mindössze azzal állt boszút, hogy ezt irta: "Áldott legyen az Isten, 
ki gyözelmet és jó sikert ad az ö útjait követönek. Csodálatosan ki
mutatta ezt ügyemben. Én egy utat kisérlettem meg olly sok_ tekin
télyes egyén ellenzése daczára ; s mindenki agyrémnek tartotta ter
vemet. Bizom Istenben, hogy a kimenetel nagy megtiszteltetésére fog 
szolgálni a ke1·eszténységnek." 

Minthogy V. Márton pápa a portugalok királyának engedte 
mindazon földeket, rnellyek a Bojador és Non foktól Indiáig fölfedez
tetnek, Spanyolország azáltal, hogy sajátjává tette Colurubus fölfede
zéseit, megsértette Portugalia jogait, s Il. János király egy sereget 
küldött ki azok elfoglalására. Ferdinand elégtételt igért, s e közben 
Rómába folyamodott, honnan VI. Sándor hullákat bocsátott ki, mely
lyekben, miként elődei Afrika és Actbiopia földeit a portugaloknak, 
ugy ö a nyugati Oceanon fölfedezett vagy fölfedezendő szigeteket és 
szárazföldeket Spanyolországnak adta. Azután pedig egy más 1493 
máj. 4-röl kelt bullában a déli sarktól az északiig egy vonalat jelölt ki 
a pápa, melly az Azori-szigetektöl sa Zöld-foktól egyenletes száz mér
földnyi (leghe) távolban huzódik, s az e vonalon túli földeket Spa
nyolországra ruházta t). 

1) E vonal nem önkényes, hanem delejes volt, s ColnmLus vette éRzre, ki 
azt .mondja, hogy ezen áthaladva, 1nintha egy hegyen menne át az ember, a delejtű, 
melly akkorig é8>~akkeletnek volt forJúlva, egyszerre északnyugatnalt hajlott. Et 
uti tanti negotii provinciam apostolieae gratiae largitate donati liberius et anda
eius as,umatis (a hit elterjesztését a barbirok közt), motu proprio, non ad ve
stram vel alterius pro vobis super hoc nobis oblatac petitionis instantiam, sed do 
nostra mera liberalitate et certa scientia, ac de apostolieae potestatis plenitudine, 
omn~s insulas et terras firmas , inventas et inveniendas, detectas et detegendas, 
versus occidentem et meridiem 1 faLricando et construendo unam linearn a polo 
arctico , scilicet septemtrione , ad polum antarcticum, scilicet mcridiem, sive ter
rae firmac et insulac inventae et inveniendae sint versus Indiam aut versus aliarn 
quamcumqtte partem, quae linea distet a qnaliLet insularum quae vulgariter 
nuncupantur de loa A~orea y Cabo- Vie1·de centum lencis versns aceidentem et me 
ridiem, per alium regern ant principem christianuru non fuerint actnaliter posses
sae usque ad diem Nativitalis domini nostri Jesu Christi proxime praeteritum, 
a quo incipit annus praesens millesimus quadringeutesimus nonagesimus tertius, 

XIV. 7 



A római u d var nemsokára megtüremlett tekintélyének ugyszól
ván utólsó perczeiben magasztos látni, mint szab a pápa, középkori 
egész nagyságában, határt két hatalom közt, s mondja ki a n e t o
v á b h o t, mintha még most Í!' ama korban volnánk, midön a fejedel
mek az ö itéletére bízták, és nem fegyverrel döntötték el ügyeiket: S 
már Luther megszületett! 

E közben a fölfedezések tovább vitdére gondoltak, annál is in
kább, mert a zsidók és mórokra vetett adók, s az ezektől lefoglalt 
fegyvertárak könnyítették az újabb vállalatot. Columlms élelmisze
rek, mindcnféle eszközök, magvak, lovak és más házi állatokkal rak
ván meg hajfJit, dic.,ö~ég és bizalomteljcsen második útjára indúl 
(szept. 25). A kiváncsiság, újság vngy fülfedczét.;i dicsvágy, továbbá 

qttando fncrunt per Ulll!cio3 et C<tpitancos vcstros invcutae aliquae pracdictarum 
insularum, auctoritate omnipotentiM Dei nobis iu Leato Petra concessu, ac vicariatus 
Jesu Christi quo fu~tgimur i u terris, cum onmibus illarum dominiis, ci vitatibus, 
castris, locis ct villis, jul'ibusque et jurisdictionibus et perlinentiis universis vobis 
haeredilmsque et succcssoril:us vesl.t·is Caslcllae et Leonis regibus in perpetuum 
tenore praesenlium donamus, concedimus ct ussignamus, vos<tUC ct haeredes ac 
succes.;ores praefatos illarum dominos cum plcna, libera, et omnírnoda potestale, 
1\Uctoritate ct inri dictionc facimus, constituimus et depntamus, decementes nihil
omiuus per huiusmodi donatiouem et assignationcm nostram m11lo christiano prin
cipi, qui actnaliter praefatas insulas aut terra.; firmas possederit u~que ad prae
dictum diem Nativitatis domini .Jesu Christi, quaesitum sublatum intclligi posse 
aut aufcrri debcre. Et iusuper maudamus vobis in virtnl.c sanctu.e obcdientiae, ut 
(sicut pollicemini, et non dubitamu~ pro vestt·a maxima devotiouc ct rcgia magna
nimitatc vos esse facturos) ad tc n as lirn1as et insulus praedictus viros probas et 
Deum timontes, doctos, peritus ct cxpcrtos ad insl,ruon:l.um incolas ot habitatores praa
fatos in fide catholica, et iu buuis moribus imbucudos, destinare deLcatis, omnern 
debitam diligentiam adhibeute s. Ac quiLnscunque personis, cuiuscunque dignitatis, 
etsi imperialis et rcgalis, status, gmdus, ordinis vel conditionis, sub excommunica
tionis latae sententiac poena, quam eo ipso si cont.·afecerint incurrunt, districtius 
iul..tibemus ne ad insulns et terr:1s firmas invcutas et inveniendas, a.,tcctas et de
tegcndas, versus aceidentem ct meridiem, fabricando et coustruendo linearn a polo 
arctico ad polnm antarcticum, sive tenae finnae et insnlae inventac ct iuveniendae 
sint vorsns Indiam aut versus aliarn quamennque partem, quae linea distet a qua
Jibet insularum quae vulgariter nuncup:mtnr de Ios A<;orus y Cabo-Vierde centum 
Icucis verHit i occidcntem et meridicm, ut praeferi ur, pro mercibus habendia, vel 
quavis ;tlia de causa acc.edere pmesuruant abHqne haererlum et succt'SoOI'Um vestro· 
rum praedicturum liceutia speciali, non obatantibus constitutionilJus ac ordinatio
nibus apostolicis, cacterisqutJ cuntrariis quibuscunrrue : in illo, a quo imperia et 
dominationes ac bona c1mcta procedunt confidcntes, quod, dirigente domino actus 
ve•tro", ~i hniusmodi sanetum ac lauilabile propasitum prosequam;ni, brevi tem
pore clllll felicitale ct gloria totiu.; populi c.:hrist;ani vestri lahcm•s et conatus exi
tum fvl1t•is siomm con~e<ptentur. 



azon óhaj, hogy tevékenységöknek, mellynek a hazában Granada be
vétele után nem volt többé alkalma magát kifejteni, új tért nyerjenek, 
sokakba ked vet öntött az új keresztes hadjáratbani részvételre, melly
nek czélja most már India volt. A sok ajánlkozó közöl ezer válasz
tatott ki, melly szám a saját költségén vállalkozott önkénytesekkel 
ezer ötszázra emelkedett, kik büszkélkedve, irigyeltetve, öröm és re
ménytelve keltek útra. 

A Canari-szigeteken narancs, czitrom, bergamói körte, s más 
gyümölcs-magvakat, ugyszintén borjúkat, kecskéket, kosokat, serté
seket vettek fel, mellyek az új földön módfel ett elszaporodtak; s bol
dog volna Amerika és Európa, ha a cserekereskedés kiiztök csupán 
ezekre szoritkozott, s az ak kori esztelen államgazdászati tudomány, 
vagy inkább az uralkodók oktalan birvágya azt nem hitette volna el, 
hogy a gazdagság egyedül az aranyban áll. 

Igy érkeztek meg Guadalupebe s az Antillák Archipelagusába. 
Hispaniolában a gyarmatosok, kiknek rendeltetése ismeretgyüjtés s 
a Szentföld fölszabadítására szükséges arany megszerzése volt, hatal
maskodásuk és bujaságuk által maguk ellen ingerelvén a benszülöt
teket, a caraibok által kiirtattak. Ezen, miként az amerikaiak talán 
nagyitva elöadták, igen vad, cmberevö és vérszomjas népek az apa
lachi vagy alleghani völgyekböJ jöttek ki, s fegyverrel egész Flori
cláig törtek maguknak utat j a zu tán pedig a Lucayi-szigetekre vet
vén magukat, egyiktöl a másikhoz hajóztak, s Guadalupét választot
ták fegyverhelyül; némellyek közölök a szárazföld déli részén kö· 
töttek ki, hol nyomaik Orinocáig és Brasiliában maig is láthatók. 

Columbus, miként te1·mészete és politikája sugallotta, továbbra 
is kegyesen bánt a bcnszüliittckkel. A vadak útmutatásait követve 
délre hajózott, s Jamaicában kötött ki. E bámulandó termékenységü 
sziget a legirigylésreméltóbb gyarmatalakitásl'a látszott alkalmasnak 
lenni j az Izabella körüli gyarmatban pompásan tenyésztek az enro
pai gyümölcsök, sa januárban elvetett mag marcziusban már aratható 
volt j a lterti vetemények tiz enüt nap, az ib01·ka és dinnye egy hónap 
alatt megértek. 

Most már alkalmuk volt alaposabb ismeretet szerezni maguknak 
e népekről. Haitiban, mcllyet a szigctek legrégibbjének hittek, egy 
barlangot mutogattak, honnan hitregéjök szerint a nap és hold emel
kedtek ki, s I!Jellyben eredetileg az emberek egy hasadékból szület
tek. Egy Istent ismertek, de kéréseiket csak a z e me khez azaz 
alsóbb rangú istenségekhez szokták intézni. Minden c a z ik á-nak 
-- igy nevüztettck a törzAöniikök, - és minden családnak volt egy 
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illy 8zörnyalakú istensége, mdlytöl, mielött valamihez fogtak, taná
csot kértek, s befolyást tulajdonitottak annak a természet minden ese
ményeibe. A b u t i o s-ok azaz papjaik vallásos mosakodásokat gya
koroltak, szigorúan böjtöltek, s valami port szagoltak és folyadékot 
ittak, melly által elkábittatván, ez állapotban, mint mondák, látása'ik 
voltale Ők voltak a nép orvosai, s a legtöbb fák és növények orvosi 
erejének ismeretével birta~. A gyógyítást babonás szertartások közt 
végezték, 8 egész testöket z em e-alak okkal tarkázták. A cazika ze
méjének tiszteletére ünnepélyes mcnetet rendeztek az alattvalók, ve
zéreltetve a cazika által, ki dobot vert és süteményeket vitt felaján
lásra, mellyeket a butiosok fcldarabolv{tn, a családfők közt osztottak 
szét, kik azokat nagy tisztelettel ödzték. Ha a cazika súlyos beteg 
lett, megfojtották, nehogy közönséges emberek módjára haljon meg, 
melly megtiszteltetésben némelly mások is része~itettek. A holtak 
megjelenésétől féltek, s azt hittél{, hogy a jók egy ltéjes lakás gyö
nyöreit élvezik. Tauczuk szabályos, harczokat és tényeket kifejező 
mozdúlatokból állott, sa régi hősök és jeles tettek emléke énekekben 
örökíttetett meg. A munkát nem igen szeretvén, csak a táplátásra 
szük~éges dolgok megszerzésére szoritkoztak, a többi idöt pedig nyu
galom, vendégeskedés és gyönyörökben töltötték, élvezvén a termé
szet bö ajándékait. Szerencsétlenek! csakhamar kegyetlen szenvedé
sek közt töröltettek cl a föld szinériíl. 

Egy cazika Columbushoz menvén igy szólt hozzá: "Nem tud
juk, istenek vagy emberek vagytok-e, de olly erő és hatalommal jöt
tetek, hogy bolondság lenne ellenetek állani, lia kedvlink volna is 
azt tenni. Kényetekre bizzuk tehát magunkat; s ha istenek vagy
tok, fogadjátok el ajándékinkat és legyetek irántunk kegyesek; ha 
pedig hozzánk hasonló halandók, tudnotok kell, hogy ez élet után egy 
másik következik, melly kiilöubözö a jók és gonoszokra nézve. Ha 
nektek is meg kell halnotok, s hisztek a jövő életbe, hol mindenki 
itteni cselekedetei szerint fog megitéltetni, nem fogjátok bántani azt, 
ki titeket nem bánt." •) Dc a lakosok és égalj szelidségével nem elé
gecitek meg, hanem aranyat kértek j ugy tudták, hogy a Catai udvar 
aranytól fénylik j arany kellett a vállalat költségeinek fedezésére és 
a királyok kapzsiságának ; 8 az scm ott, sem a körül fekvő szigete-

1) Herrera, Dec. l. li b. 2. cap. 14. - Mint mondják, e szavakat Diego 
tolmács értelmezte Coinmbnsnak ; s ha nem voluáuak iga:.~ak, csak dicséretérc 
váhwk annak, ki a:.~okat kitalálta. 
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ken, mellyeket pedig a Marco Polo által leirtaknak hittek, nem ta
láltatott. 

Cuba partmcllékét nagy részbe n bejárván, Columbus ezt a szá
razföldnek tartotta, R mcgerösitö okmányt is vétetett fel arról, bünte
téssel fenyeget vén, ki az ellenkezőt merné állitani 1). Két napi előbbre 
nyomulás elég lett volna, hogy kiábránduljon, megváltoztassa tervét 
és más irányt adjon fölfedezé8einek. Testvére Bertalan, bátor hajós, 
ki Diaz Bet·talannal ré::~zt vett az afrikai útban, segélyt vitt a gyar
matnak; de az arany és kéjvágyó jövevények maguk ellen igerelték 
a benszülötteket, minek rosz következményeiért aztán az admirált 
okozták, különösen Boyle atya, első hittéritö és nyugtalan ember, 
lévén a konkoly hintö, ki az elégedetlenekkel Spanyolo1·szágba tért 
vissza, s rnindenfélével vádolta az admirált. 

A felségek tehát a durva és hoszúálló Juan Rodriguez de Fon 
seca sevillai archidiacont s késöbb indiai patriarchát bizták meg a 
fölfedezésekrei felilgyeléssel, ki akadályozta az ügyek menetét, s el
keserítette a fölfedezöket Az általa képviselt indiai királyi tanácsunk 
kellett számot adni a müveletekröl, s engedélye nélkül egy lépést 
sem tehettek. Izabella különösen szivén viselte az indiánok sor~át, 
kikbe szerelmessé tette Colurnbus, s ennek emberi bánásrnódja által 
reménylette öket megnym·hetni a hitnek: de a tanács zsarnoki és 
előrelátás nélküli rendeleteket adott ki, mellyek a nagyszerü fölfcde
zést az embe1·iség ostorává tett ék. 

Boyle értesítései ürügyet szolgáltattak Fonsecának, hogy utjába 
álljon Colurubus vállalatainak, annál inkább, mert az első gyümölcsök 
nem feleltek meg a túlzott reményeknek. A azokatlan égalj ak betegsé
gei sokaknak halált okoztak ; másokat az bántott, hogy dologra hit
ták magukat kényszcritve ott, hol hitök szerint csak aranyat voltak 

l) Fernando l'erez di Luna haitii l'özjegyző, 1494 jun. 12 éu rendeletet 
kapott az admiráltól, hogy a máRodik út három carave!lljára szálljon, s minden 
embertől tanúk jelenlétében vegyen vallomást, van-e legkisebb kétsége a fölött, 
hogy e föld (Cuha) az indiai szárazfölrl előrésze, s ho~ry ez oldalról szárazföldön 
lehet Spanyolországba jutni? azonkivül a jegyző felhivta a legénységet, hogy ha 
kételye volna, azt tegye Ic, s Itigye igazán, hogy ez a szárazfi:ild. Navarete, Doc. 
N-o 76. - Nem hiányoztak n tenyegetözések scm. 1504 juliusban kelt lc·velében, 
tehát utolsó utjának végén, igy ir Columlms: "Május 111-án a Cataivnl hatá•·os 
Mango tartományba értem. A Veraguahan levő Sigarotól tiz nap alatt a Gan
geshez lehet jutni." Nem ismerte tehát fölfedezésének fontosB áglt.t, s csak kis ré· 
széről volt sejtelme azon dicsfénynek, melylyel öt az utókor övezte. E tévedés 
adta Amerikának a Nyu-gat-lndiák nevét. 
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összehalmozandók; Colurubus szigora sem volt inyökre, mellyel az 
igen meglazúlt fegyelmet kénytelenittetett fentartani; a nemes-em
berek pedig, kiket Iovagi kaland-vágy vitt oda, di~ztelennek találták 
ez új embernek engedelmeskedni. 

E közben a benszülötteit ismindinkább eikcseredtek azok ellen, 
kiket előbb mint égből alászállott isteneket fogadtak és tiszteltclt, 8 a 
caraib Caonabo, ki a sziget cazikái közt hatalomra vergiídött, mintha 
előérzete lett volna a hódi tásból származandott bajokról, határozottan 
ellenezte azt, s szövetségbe vonta a cazikákat. Harezra került tehát 
a dolog, mellybcn rettenetes segélyökre voltak a spanyoloknak a be
tanított s a mórok ellen már használt ebek, borzasztó pusztítást tévén 
e szegény meztelen népben, melly soha scm látott még nagy állato
kat 1). A fegyelmezett, tiizfegyverekkel ellátott, s hegyeikben a ma
gán harczot mcgszokott spanyolok természetcsen könnyedén győztek, 
s magát Caonábot, az arany ház rettegett főnökét is fogolyul ejtették, 
!<it lánczai sem szeliditvén meg, Spanyolország felé való útban adta 
ki lellrét. A benszülöttck közől sokan Europába küldettek, mások 
pedig munkára kénysze1·ittettek, mindrn kilátás nélkül arra, hogy va
laha megszabaduljanak e gyülölt idegenektől, kik irgalmatlanúl le
rombolták boldogságnkat 

Columbus els15 utjában a legemberiebb érzelmeknek adván 
jeiét, tiszteletben kivánta tartatni az indiánok tulajdonjogát és szemé
lyes szabadságát, s a kik Spanyolországba vitettek is, alig hogy meg
kereszteltettck, visszaküldettek. Második útjában már kevésbbé tar
tózkouó, 8 bár barátja az igazság és embericsségnek, azt hiszi, hogy 
ezt félre lehet tenni, midön eretnekek és bálványimádókról van szó. 
Türelmetlenségében azt h:j a a ltirályoknak, hogy csak jó kereszté
nyeknek engedjék meg az Amerikábani letelcpülést, mert az egyedül 
a kereszténység dicsőségére födöztetett fel ; sok carnibot foglyul kül
dütt, s azt sugallotta, hogy a lelkek üdvének szempontjából minél 
többen vitetvén Spanyolországba, ott állatok és élelmi szerekért cse
réltessenek ki, s ö maga egyetlen alkalommal Utszázat szállíttatott Se
villába eladás végett. 

Ezzel ö századának hozott áldozatot, mclly a zsidót, mórt és 
eretnekeket az emberiség törvényein kivül állóknak nézte; s habár 
az amerikai öslaltókra nézve még semmi sem határoztatott, Colurubus 

1) De nem való azon Altalános vúlcmény, hog-y AtneJ"il<ltlmn nem volt.nk 
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l{ényszeriilvc volt feláldozni a birvágynak a szet·ctetet 1), hogy eleget 
tegyen a kinc!ltát• kapzsiság:\nak, s drdekcltséget költsön a fölfedezés 
folytatásám, felmutatván annak gyümölcseit. Továbbá az ~~mber ter
mészetének árnyoldalához tartozik, hogy felhevülésében könnyen át
lépi a határokat, miket előbb jól megküliinbiiztetett: nem lehet tehát 
csodálni, ha Colnmbus c vadakban ellcnszeglílést, vagy munkaképte
lenséget tapasztalván, azon mcggyUzödésre jutott, hogy alábbvaló 
vagy roszabb fajúak mint az európai. Magát az indiánok irányában 
ollyan emberiing érzii Izabellát is rúbit·ták, hogy megengedje, misze
rint a vadai{ mnnkát·a kényszcrittessenek, s egyik helyről a másilu·a 
vitessenek j s bár mindig hangsúlyozták az i-ls lakók clidegcnithetlen 
szabadsági jogát, mégis mindenféle barbárságot elnóztek. Ez eljárás 
politikának neveztetett i s ennek ]{övetclményei igazolni szokják a 
jogtalanságokat. 

A szenvediik nyiigéseinek s a gyarmatosok zúgolódásának hirét 
az admirál it·ánt ellenségcsen ét·zö crnbct·ek vitték meg Spanyolot·
szágba, hogy kiscbbitsék hitelét i s Mt· a királyok hajlandók voltak 
kimélettel lenni irányában, s j61lchct U is ismételve kérte, hogy ne ugy 
ítéltessék meg mint egy rendezett állam kormányzója, hanem rnint 
vad népek meghódoltatója, mégis súlyos vétségek tulajdonitattak neki, 
s felhasználván ez alkalmat, hogy mcgnyit·bálják a neki akkot· tett 
engedményckct, midön tet·ve még álomnnk látszott, megcngeJték, 
hogy tetszése szcrint mindcnki letelepedhetik Hispaniolában, s vúl
lalkozhatik fölfedezésekrc. Azonfelíil Juan d' Aguado a panaszok 
megvizsgálására küldctett (1405), ki arra használta fel hntnlmitt, hogy 
gyötörje e nagy embert és sokasitsa bajait. A beteges, búba meriilt 
Columbus szétfoszlani látta az clsií t'tt aranyos álomképeit, s ét·ez;te a 
visszatérés szükségét. Elindúlt tehát j dc ismeretlen lévén a szelek
kel, s tágitani akat·ván fölfedezéseinek körét, nyolcz hónapi nehéz út 
fáradalmait kellett kiállania j s midi)n végre megérkezett, szerzetes 
ruhában, hosszú szaldllal, nwgalázódva mntatta be magát (1496), 
elvesztvén az annyira változékony népkegyet A blíbcíj meg volt törve, 
bármennyit·e igyekezett azt megújitani az által, hogy miP.dig Indiáról 

1) Colnmbns haboz!1~a snját jó in<lnlata s a l{irályol{ követelményei közt 
ltülönösen , ldtíínil{ IzabeliAho >l írt leveléből. Veragua föl<l6röl boszélvén, me Ilyet 
ö OhersoneSU8 aurea-nak tartott, honnan Finlamon 11z ar:111yat hordta, miut/111 leírta 

annak megmérhetetlen gazdagságát, hozzllleszi : "Miwlazálta l nem tartanám ill ö· 
nek rctbló módon fosztani meg attól c föld fönöl{ét, hanem ugy fogom t.u<lni clin
tézni a dol!;ot, hogy l!ilteriilvén a bot1·ányt és 1·o.9z hirt, min<lcn arany Felségt<-k 
kincstárába fog folyni, ~ egy ~zemcr sc on mara• l a vpraguai f•·}·tldemnd<," 
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2 a feltalált Op hirról beszélt, s mutogatta az onnan hozott ritkaságokat, 
mellyeket nem talált kielégítöknek a telhetetlen bi1·vágy. A királyok 
ezalatt cselszövéseket űztek Europában, s hogy Franczia vagy Olasz
országban valameily csekély Rzögletet elsajátíthassanak, pazarolták 
a hajókat és kincseket, mikre nézve olly fösvényeknek mutatták ma
gukat, rnidön egy új világ _megszerzéséről volt szó. Ferdinándnak 
arany kellett, hogy támogassa lázító politikáját, s mivel az új világ 
nem igen bőven szolgáltatta, beleegyezett, hogy az őslakók elárúsi
tása által szerezzék azt. 

Izabella támogatása folytán, ki még mindig tiszteletteljes ke
gyelettel viseltetett a Ferdinand által egészen elhanyagolt Colurubus 
iránt, végre mégis kieszközölte ez, hogy egy harmadik vállalat veze
tésével bizassék meg. De a közlelkesülésnek vége volt, a rágalmak 
hitelre találtak, s a helyett, hogy önkényt vállalkoztak volna társak, 
a korona hivatalnokai felhatalmaztattak, hogy tetszésök szerint bár
meily kereskedő hajóról kényszeritbessék azokat, kiket alkalmasak
nak látnak. Columbus maga indítványozta, hogy a gonosztevők kül
dessenck cl, s népesitsék be az akasztófák helyett e boldog földeket. 
Ennyire vitte öt a részvéthiány és tevékeny rosz akarat! 

Hat hajóval indúlván harmadik útjára (149R. máj. 30.) a V o
n a l (egyenlítő) felé tartott, azon kortársaival osztott meggyőződés
ben lévén, hogy a melegebb földek nagyobb mennyiségű 2.svány kin
cseket rejtenek keblökben. Ez utjában az egyenlítő iszonyatos szél
csendével kellett küzdenie, mignem egy új, Szentháromságnak neve
zett szigethez, azután pedig az Orinoco torkolatához jutott, hol temér
dek gyöngyöt, s olly termékeny földet talált, hogy a paradicsomat 
vélte szemei előtt feltárulni. 

De ha itt édenkertet talált, Hispaniola szigetén a pokol képe 
tünt fel előtte, daczára testvére Dertalan szelídségének. E szigetre 
temérdek nemes-ember tódult , "kik közől a ki legtöbbet tudott, 
sem tudta a Hiszekegyet és tízparancsolatot" (Las Casas); minek az 
lett következménye, hogy mindenfelé zavar, lázongáH, s azon egye
netlenség volt szcmlélhctő, melly a ~zerencsétlenségckben minden 
rosznak megpecsétlője szakott lenni. A Spnnyolországba érkezett ha
jók panaszszal voltak tele. Izabella különösen a benszülöttek szell
vedésein indúlt fel, kik harcz alkalmával elfogatván Columbus által 
rabszolgákká tétettek ; s a legfájdalmasabban érintetlll gyöngéd szi
vét, midiín látta, hogy nök s leányok küldetnek Spanyolorsz:1gba, s 
Columbus arra kérte, hogy egy icliíre hosHzahbitassék meg az indiá-
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nok rabszolgasága. habella tehát a teljhatalommal felruházott Fran
cesco dc Bobadillát küldte el, hogy tudomást szerezzen a gyarmat 
valódi állapotáról. E zsarnoki, erőszakos ember kapva kapott a nagy
ravágyók, rablók s a nyugtalan tömeg árulkodásain, s durván letar 
tóztatta Columbust, ki lánczokban kelt át azon Atlanti-tengeren, mely
lyet ö nyitott meg a hálátlan Európának. 

E sorokat írv::-., vissznemlékezem, hogy gyermekségemben kö
nyekre fakadtam, midön RobL"rtstonnál ez eseményt olvastam. Ez 
órától éreztem, hogy a tö1·ténet több okot azoigáltat a szomorkodásra 
mint az örömre, s hogy az ember csak boldogsága árán lehet 
nagygyá. 

Columbus megtartotta e lánczol(at az emberi hálátlanság emlé
keül; "én (mondja fia) mindig szabájában felfüggesztve láttam, s ki
vánta, hogy vele temettessenek el." E méltatlanságo k visszaszerezték 
neki a nép kegyét, s ellenségeinek igaztalansága napfényre jött. A 
királyok rögtön szabadon eresztették, s vele mint magokhoz hasonló
val bántak, s elmozditották Bobadillát ; de azért nem helyezték visz
sza Columbust előbbi rangjába, s helyette Ovandot kü ldtékAmerikába 
harmincz hajóból álló nagyszerü flottávaL lVIert Spanyolország politi
káján vörös fonalként huzódik át azon nemtelen féltékenység, melly 
nem engedi, hogy valaki nagyon feltünjék, félbeszakítja a vállalato
kat, megvonja az azok kivitelére szükségcs eszközöket, visszaveszi 
vagy meg!lzoritja az engedményeket, s a dicsteljes tényeket olly buz
galommal igyekszik rejtegetni, millyennel más népek hirdetnék 1). 

Igen sok példánk van erre. 
Ki Columbust bensilleg akarja ismerni, leveleiben igyekezzék 

tanulmányüzni az ii szenvedélyes és heves lelkének, a szellem, sr.eren
csétlenség és áhitat befolyása alatti gerjedelmeit. Utban van? min
den új sziget szebbnek látszik neki az elöbbinél s fájlalja, hogy nem 
talál szavakat azok szépsége és különféleségének leírására. Ügyek
kel van elhalmozva? ezek nem vonják öt el tanulmányaitól, sem az 
anyagi érdekek gondja nem tompítja meg benne a tet·mészet csodái 
és szépsége iránti érzéket. Üldöztetik, elhagyatik? panaszkodik, de 
aljasság nélkül 8 mint ollyan, ki ismeri ét·demeit és jogait. Minö mély 
bút, fájdalmat lehel az ö l e t t e r a r a r is 8 i m a-ja, eme nyögése 
egy, a méltatlankodások hosszu sora által gyötört s leghőbb reménye-

1) Columhus a gelluHi Sz. György-bnnlt hívntalához igy irt: "Vldlniatom 

már elhíresztelt P'PményC>i még na~yohb bámulatot kcltenének, ha tökéletesebben 
ísrnt'rtetnének, s e körül tekintő lcórmány nem titkolná azokat." 
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iben csalódott léleknek! 1). És mégis hü maradt hálátlan királyához, 
midön másnak ajánlhatta volna fel becses szolgálatait. Szenvedése
iben a hit, vagy ha úgy akarják, a képzelüdés adott neki vigaszt, 
elhitetvén magával, hogy az ég által küldetett s menl"yei látásai van· 
nak. Gyakran szerzetes ruhába iiltözött ; hajóin minden este a 
Sa l v e R e g i n a énekeltetett; végrendeletében kápolnák és szent 
misékre tett alapltványt. Genuaját távolból is szerette; a Sz.-György
bank részére dús jövedelemről gondoskodott, ha szótartók lettek 
volna irányábau 2) j s még halálos ágyán is egy katonai pótrendeletet 
tett annak javára a). 

Columbust igen alkalmassá tette a fölfedezésekre lelkesültsége, 
de nem volt benne nagy képesség a rendezésre j s kénytclenittetvén 
eleget tenni a folytonos arany-követeléseknek, elhanyagolta a való
dibb előnyök felhasználását, mellyekkel a gyarmatok kinálkoztak, 
Ez kortársainak közös hibája volt j de egyébit·ánt il semmit sem ha
gyott kisérletlenül, s szándéka volt városokat, szabályozott kormá
nyokat alakítani, és felvirágoztatni a földmüvelést: "Bizonyosak va· 
gyunk (írta a királyokhoz második utjáról) s a tény igazolja, hogy az 
élet és szölö pompásan tonyészendnek e tájakon: minnazáltal be kell 
várni a gyümölcs/it, s ha ez megfelel a gyorsaságnak, melylyel a 
gabona és a kis mennyiségben bújtott szőlö-vesszök nőnek, kétség
telen, hogy e hely termékei nem maradnak hátra Andalusia és Sicilia
éitóL U gy an ez áll az illtetett kevés czukor-nádról is, me Ily nagyon 
kiclégitette várakozásunkat. E 8ziget talajának szépsége, a hegyei{, 
völgyek, vizek, a tekintélyes folyók által öntözött mezök, szóval, 

1) Lásd e könyv vt1gén a , Felvilkgositó jegyzetelmt.' E) alatt. 
') Öröksége évi jöveileimének egy tizedrészét, az élelmiszerekre votett 

adók levonása után. 
3) 1566-ban II. Fiilöp SpanyolorezAg királya a genuai köztlusaságnal{ egy, 

eziist ékítményekkel ellátott, kordovánban kötött pergamen l<ézimtot adott aján
dékba, melly ezüst zárú ltordován ládác~kába volt helyezve. Ez magn Columbus 
által készitett gyűjteménye volt az ll igényeine!{ e fólfedczésrc, s a neki tett en
gedményeknek. E gyiijteményt ll l{ét példányhan lcmásoltatván, Nicolo Oderigo 
meghitt ernherének kiildte el azokat, hogy biztos helyre tegye le. E másolatok 
Genua utolsó viszontagekgaiban elvesztek : Usöbb az egyil< Párizshan találtatott 
fel; a másik pedig gr6f Michelangelo Cambiaso ]{iinyvt{náhól keriilt elő, mellyet 
a Decuriól< testiilete megvévén, Spotomo atya által lefordittatta, és l<inyomntta 
illy ez im alatt: Codice diplornatico Colombo-Americana, ossia Raccolta (li docurnenti 
originali e inediti, spet/anti a Cristoforo Colombo, alla scope1·la e al governo dell' 
Arne1·ica. lfl23. 
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mindcn annyira Mmnlandó, hogy nincs a nap alatt föld, melly együtt 
véve szebb kinézéssel és termékenyebb talajjal birna." 

Kik öt a gazdasági aprólékosságok miatt, mcllyekre Diego 
fiához imtt leveleiben figyelme kiterjed, birvágygyal vádolják, nem 
gondolják meg, milly nyomorba döntötte öt Spanyolország aljas há
lá.tlansága; azt sem veszik tekintetbe, miszerint ö maga ajánlja fiának. 
hogy Haitiban a reménylett kiucsekbi\1 négy, azután több theologia 
tanárt tartson, kórházat építsen, a ~zeplőtclen szilz tiszteletére temp
lomot s márvány emléket emeljen, s a genuai Sz.-György· bankba 
tökéket helyezzen el, azon czélból, hogy megszaporodván, a Szent
föld visszaszerzésére használtassanak, ha a királyoknak eszébe jutna 
e vállalat, vagy pedig a pápa felsegélésére szolgáljanak, ha vala
meily szakadárság annak rangját vagy javait fenyegctné. És ki 
fogja öt nevethetni, ha e kincsekkel sok lelket reménylett a tisztító 
helyről kiszabadíthatni? Ki fogja nevethetni egy uj világ fülfedezö
jét, ha tekintetbe veszi, hogy e gazdagságok mutogatásával a spa
nyolokat akarta fiillelkesiteni az általa nekik adott fölelek meghódol
tatásának folytatására? S e szándéka olly nemes és önzetlen volt, 
hogy midiín a királyok Haiti szigetén huszonhárom mérföld (leghe) 
széles és kétannyi hosszuságu birtokot ajánlottak neki marqnis vagy 
herezeg czimmel, ö nem fogadta el, nehogy ennek gondja elvonja fi
gyelmét az egész Indiáktól. 

A hálátlanság nem bátortalanította el, s miután siirgette a ke
resztes hadjáratot, s iisszegyüjtötte volna az arra vonatkozó szent
írási helyeket, uj utra kért segélyt, hogy behathasson a Polo által 
leirt dús országol~:ba. Annál inldLb szivén feküdt e terv, midön Va
sco de Gama más úton jutott oda s Cabral fölfedezte Braziliát. Nagy 
nehezen kieszközölvén négy caravelát, mellyek legnagyobbika het
ven tonnás volt, hatvanöt éves korában a világ köi·ülhajózására ké
szült (1502 maj.). Hispaniolában megrongált hajói kijavítása végett ·· 
sem akartak neki helyet adni. "Ki az, ki kétségbeesésében meg nem 
halt volna, látva, hogy bár saját, gyermekem, testvérem és barátaim 
életéről volt szó, mégis eltiltattak az én vérem árán fölfedezett kikö
töktöl"? 

Megmenekülvén egy, általa előre megmondott viharból, melly 
összetörte a rosz úton szerzett gazdagságokkal terhelt hajókat, mely
lyek Bobadillát, és Rolandó lázadó fiínököt 1) szállitották Spanyol-

1) Colrunhns t:tnfcp -ol ta a knrmányzi>11ak, hogy ne hocs!Lssa tengerre a 

flottát, d•· nem hallgat.ván Hzav!trll, elmeriilkk, s es11k egy h11j6 meneldilt. meg, 
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ország felé, Cubához jutott. Most Catai fölkeresésérc indúlván, ma
kacsúl hitte, hogy a Darien földszoros hosszában egy tengerszarosra 
talál, mellyen a keleti tengerekre lehet jutni: ez által elkerülte Mexi
cót, mellynek fölfed'ezése uj dicssugarakkal világította volna meg 
elhomályosult napjait. 

Jamaika partjain hajótörést S2\envedvén, testheu lélekben bete
gen, a benszülötteit megtámadásainak kitéve, s Hispaniolatól hiába 
kérve segélyt és élelmi szereket, egy évig sinlödött ott. Ez időben 
történt, hogy a benszülötteknél tekintély és kenyérre tett szcrtJ előre 
megmondván egy holdfogyatkozást. Úgy látszik most még inkább a 
hitben pontosuJt össze minden gondolata, s égi látásokban találta fel 
a vigasztalást} mit a világ megtagadott tőle. "Elnyomatva ennyi ba
jok által (irja ö), elaludtam, s szendergésemben a könyör és szemre
hányás hangján e következő szavakat hallottam hozzám intéztetui : 
Es z t e l e n e ru b e r, k i késedelme z v e h is z es z és sz o l 
gálsz a te Isten ednek! mit tett ö többet Mózes 
vagy Dávid szolgájáért? Születésed óta mindig a 
l e g n a g y o b b g o n d o d a t v i s e l t e, s m i d ö n a k e ll ö k o r
b a l é p t é l, c s o d á l a t o s a n e g é s z f ö l d e t v i s s z h a n g o z
tatta nevedtőL Indiát, a föld ezen gazdag részét 
r e n d e lk e z és e d r e b i z t a, r á d h a g y v á n, h o g y a n n ak 
add, kinek akarod: az Ocean nehéz akadályai 
eltisztultak előled, temérdek földek vettettek 
alád, s hiresssé lett neved a keresztények közt. 
Talán többet tett Izrael nagy népeért, midőn 

E g y i p t o m b 6 l k i v e z e t t e , v a g y D á v i d é r t , m i d il n 
pásztorból királylyá emelte? Fordúlj tehát hoz
z á, és is me r d e l h i b á i d a t, me r t v é g t c l e n a z ö i r g a l
m a. H a m é g v a l a m i n a g y v á ll a l a t v á r k i v i t e l r e, n e 
t e k i n ts d a k o r t ak a d á l y ú l. Á b r a h ám n e m h a l a d t a-e 
meg a százévet, midön nemzette Izsákot, vagy 
Sára talán fiatal volt? A teszived elcsüggedt, s 
n a g y h a n g o n ki á l t as z s e g é l y é r t. Fe l e l j, ki ok o z t a 
b aj a i d a t, ki a n n y i r a é l é nk és ism é t e l t sz e n v e d é
s e i d e t ? I st e n, v a g y a v i l á g ( I s t e n s o h a s e m sz e g
te meg neked tett igéreteit, semmiután elfogadta 
s z o l g á l a t a i d a t, n e m m o n d t a, h o g y a z n e m v o l t a z ö 

melly Columbn:; kincseit vitt('_ Az egykorú l<in•:li~SZPk e>~ eseményben az isteni 

igazság világo·; l<özbelépését látták. Columbu.•t. ez n~jában fia l<'crnandn kisért.e. 
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ak a r a t a, h o g y L c r os z u l é r t c t t e d ö t. A m i t ö e g y
sze r megigér, teljesiti is, söt többet ad. Amit 
m os t s z e n v e d s z , a z a z o n B z o l g á l a t a i d j u t a l m a, 
me ll y ek e t más u r ak k c d v e é r t t c t t é l. - Én e szavakat 
úgy hallgattam mint félig holt ember, s nem volt elég erőm felelni ez 
igaz beszédre. Az egyedüli, mit tehettem, az volt, hogy sirattam bot
lásaimat. Ki velem beszélt, bárki volt légyen is az, igy végezte sza
vait : N e f é l j s e m m i t, I e g y e n b i z a I m a d j m i n d e n g y ö t· 
r e l m e i d m á r v á n y b a v a n n ak v é B v e, s n e m o k n é lk Ü· 

l i ek." 
Végre utra kelt Spanyolország felé (1504 nov. 7.), s ezzel be

végziídtek dicsiíséges fáradalmai 1). Harmadik utjában érintette az 
amerikai szárazföldet, ez utolsó alkalmával pedig a legi!úsabb vidé
keken kötött ki, anélkül hogy észrevette volna. Czélja, melly egy 
Indiába vezetö ut fölfedezése volt, el nem éretett még most j s habár 
ez utolsó vállalatában több tengerészi ügyességet és hősiességet tanu
sitott mint az elöbbiekben, még scm nyerte meg a nép tapsait s csak 
félreismerés és nyomor lett jutalma. Ő sajátjából előlegezett azok
nak, kik negyedik útjában kisérték, a neki tett igéretek pedig meg 
nem tartattak j s kénytelen lévén admirali és alkirályi rangjához 
illöleg élni, kölcsönre szorult. "Tizennyolcz éve (igy ir a királyok
hoz) hogy Felségtek szolgálatába léptem, s most már egészen őszbe 
van borúlva fejem. Beteges vagyok; amim volt elköltöttem, B elvet
tek tölem úgy mint testvéreimtől mindent, és eladták az utolsó ruha
darabig j miért is olly nagy szükséget szenvedek, hogy egy lirát nem 
volnék képes lsten nevében ai!ni. Szenvedéseimben elszigetelve, be
tegen, napról napra a halált várva a kegyetlen vadak milliójától s 
ellcnségeimtöl környezve élek itten; kinek keblében könyörérzet 
van, ki szcreti az igazat és igazságot, sirjon fölöttem." Fiához pedig 
igy ir: "Husz évi szolgálat, fáradsúg, és veszélyek után nincs egy 
födelem Spanyolországban, melly alatt fejemet lehajthatnám; ha 
enni vagy aludni akarok, vendéglöbe kell mennern, és ROkszor ninCS 
annyim, hogy ételemet kifizcthctném." Kénytelen lévén ekként Bzi-

1) Én a Szentháro mság nevében, hÍt; vét éj én indultam el két megrongált, 
gyenge, sz ü ette s a mézsejtnél lik a csosnbb h<tjón, élelmiszerek nélkül, hogy két
ezer tengeri márföldet mcgtegyek, vagy elvc~zs1.ek az útban fiammal, testvérem
mel és olly sok derék néppel egyiltt. Azok, Iti[( szerelnek biráigatui és minden
ben hibflt keresni, most kényelmesen fecsegnek ott és mondo gatják : miért nem 
tett igy vagy amúgy ~ Szeretném, ha ez útban részt vettek vo Ina l 
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gorúan foglalkozni a gazdálkodással, ezt ana használták fel, hogy az 
olasz birvágy szeunyével piszkolják be. 

Pártfogója, Izabella nem élt többé j Ferdinand ismételt kéré
sek után megengedte j hogy lóháton kereshesse fel öt, miután öszvé
ren nem mehetett, s jéghideg kifejezésekkel biztositotta b,-.csülése és 
érdemei elismerésérőL Valóban a spanyol udvar által neki tett első 
engedmények oda mutatnak, hogy nem hittek terve valósúlásában, 
mert nem kevesebbet engedtek a fejedelmiségnél; a hivatal-öröklés 
pedig, kivált az illy fontos hivatalé, nagyon eszélytelen. De Ferdi
nand, a helyett hogy számot vetett vol~a, mielött igéretet tett, csak 
miután a fölfedezés nagy kite~jedését látta, tagadta meg az alkirály 
czimét Columbustól, ki iránt hálátlannak mutatta magát, midön már 
nem érezte szükségét. Ezalatt Colurubus nyomorban sinylödütt, elho
mályosittatva az újabb és szerencsésebb fölfedezök által, minök vol
tak Vespucci, Cortes, Pizarro, s az arany bányák megnyitása által, 
mellyek az élet árát egyszerre háromszorosra rúgtatták, s minden 
névleges értéket megváltoztattak. Ehhez járult még a keserüség, 
mellyet érzett, midön látta, mennyit szenvednek Hispaniola indiánjai, 
kiket ugy tekinthetett mint saját teremtményeit. "Ők maguk képezik 
a sziget gazdagságát, ök müvelik a földet és készítik el a kenyeret 
a keresztényeknek, ök ássák az aranybányákat, s ök viselnek minden 
fáradságot, ugy dolgozván mint t<'herhm·dó állatok. Ugy hallom, hogy 
mióta a szigetet elhagytam, öthatotlrészök elhalt a barbár bánásmód 
vagy hideg embertelenség következtében, nérnellyek fegyver, mások 
ütések alatt, sokan éhen, a legnagyobL rósz a hegyekben és barlan
gokban, hová megvonták magukat, nf~m viselhetvén már tovább a 
fáradalmat." - Igy irt a királyokhoz, :; hozzá adta, hogy ami öt 
illeti, habár küldött is néhány indiánt ~panyolországba eladás végett, 
de nlindig azon gondolatban tette azt, hogy elsajátítván a katholika 
vallást, s bele okva a mesterségek és európai szokásokba, hazájokba 
té1jenek vissza, s elősegítsék hontiaik polgárosulását. 

Colurubus még mindig táplálta vágyait, fiízte terveit, bár be
látta, hogy nem viheti ki azokat; s midön betegen, köszvénytől gyö
törtetve feküdt, még aklwr is nagy szolgálatokról irt a királyhoz, 
mellyekre képesnek érczte magát; mig végre a bú gond felemész
tette életét, mellyet Valladolidban l 5 UG rm\j. 20 án hatv ankilencze
dik évében végzett be. 

Szenvedései köz t a szer·elem némi vigaszt nyujtott neki ; a por
tugali Filippa de Palestrcllotól Diego fia született; Beatrice Enriquez 
pedig Fernando szerelem-gyermekkel ajándékozta meg (1490), ki 1540 
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vagy 41-ig V. Kát·oly császár udvarában élt, s megirta az A dm i
r á l n a k , atyjának életét. 

Atyja után Diegót illette volna az alkirályi czim s a jövedelmek 
tizede ; de Spanyolot·szág belátva ez adományozás eszélytelenségét, 
pert inditott ellene , a hálátlanság szőrszálhasogató kötekedésével 
gyüjtvén össze a leghaszontalanabb és határozatlan vádakat. Húsz 
tanút állítottak, kik azt vallották, hogy Colurubus Salamon egy éne
kéböl, melly jelzi az Indiáliba vezető utat, s egy, Hómában a VIII. 
Incze könyvtárában talált ),önyvböl szerzett magának tudomást In
diáról : s mindazon bizonyítékokat fölhasználták ellene, mellyekkel ö 
maga élt, hogy hiteh·e találjon. Mindez azonban csak azt mutatja, 
milly jogtalanút almt-ták némellyek bitorolni e fölfedezés öt illető 

dicsőségét, mellyet nz ügyvédi szörszálhasogatózás sem volt képes 
el vitázni. tőle 1). S valóban, ha igaz alappal birt volna, mit akkoriban 
s késöbb többen állitottak, hogy t. i. Colurubus el<itt már mások föl
fedezték Amerikát, honnan magyarázható meg azon hitetlenség, 
mclylyel Coltuubus igéretei találkoztak? 

Don Dicgónak sok kellemetlcnségct okozott e pör, bár birto-

1) Coh11ubus iratait e köuyv vég.~n a ,Folvil!tgosit(> jegyzetekben' F) alatt 

ismert.etjiik. 
Azok közé, kik Amerikánal< Colurubus elötti fölf<•nezését n•aguknak szeret

nél< tulajdonítani, nem régiben a dieppeiek sorakoztak, kik a XV. században hi

res hajósok voltak, s azt bizonyitgatják, hogy már 1488-uan meglátogatták Ame

rikát. Egy rég-i iró scm tesz cn·öl cm!it<Íst Villant di Bellef.,nd elött 1667. Az 

eredeti olunányok, mint mondjt..k, 1694-uen a <lieppei városház leégé~e all<:!lmá.
val veszte l< Pl : rio hiteloR szcrzökb(íl kimutathatóualt vélik, ho gy Consin <li Di
eppe, Descaliés vagy Dechaliers utasításait l<övetve, ki a vizirati tudomány (hy<l
rographia) megalapítójlmak tnrtatik, uagyszerü vizi útra kelt, s 1488-ban fölfu

dezte az Arnazon folyó torkolatát, honuan a követlwzö évben Cougo és Angola 
partjainalt hosszá.uan tért vis8za hazájába. nnjóinak egyil,ét a dieppei szüleLésii 
Pinzon lwrmáuyozta, !<i vis,;zatértu után eugedetlemége miatt perbe fogatván, el
bocsáttatott e város szolgálatából. Moudjál<, hogy ez felboszaukodva Spanyol

országba mcnt., R ugyanazon Pinzon lenne , ki Columbust ldsérte, s Iti 1499-ben 
saját l<öltségén négy hajót szereJt fel, mellyckl<ol cgy<>HCscn az Amazon folyó tor

lwlatának tartott. 

Nem régiben a dm·él< Lelewel bizouyo~ Szeolny Já.nos lengyelt léptetett 
fel olly:múl, ld Amcril<át Colurnuus eliitt látta. Ez 1476- Lan a dán király szol
gálatában' volt, s n•ourljúl<, hogy Norvcg-ia, Grocnland és a Zenik Frislandja elött 
haladván el, érintette Labrador partjait. Humboldt ellenvetéseket tesz, s l<iilönö
sen azt hozza fel, hogy Gomara nem te,; z en·öl emlité~t. Ez i ró ugyanis jól is

rncrtc c lcugycl Íltjait, Columbus dicsőségét pedig, a mint csak tudta, igyekezett 
clhomályo~ítaui. 
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kában volt az eszközöknek , mikkel Spanyolországban diadalmas
kodni lehetett, Alba hct·czeg egy unokáját vévén niíül. Még roszab 
b ul ment a dolog, midön Ferdinand után, ki mégis visszarmlékezhetett 
Columbusra, az érzéktelen V. Kát'oly lépett a trónra j ugy hogy Diego 
egész életét atyja dicsöségének és saját erényének védelmébrn töl
tötte el. Fia Lajos lemondott igényeiről kárpotlásúl évi ezer doblont, 
Veragua herczegi és Jamaika marquis i czimét kapván 1). 

A királyok Columbust birtokától, a tudósok pedig azon dicsií
ségtöl fosztották meg, hogy nevét viselje Amerika. Csak sok idií 
múlva kezdettek az Egyesült-államok némelly tartományai e néven 
neveztetni. Az elmúlt század végén ~1795) a spanyolok, kénytelenek 
lévén a francziáknak engedni át Haiti szigetet, hol Colurubus el volt 
temetve, az ö, Diego és Bertalan hamvait kegyeletes ünnepélyesség
gel Havannába szállitották át j Boiivar pedig a győzelmei által ala
pitott köztársaságot e halhatatlan hiís emlékének megörökítésére Co
lumbiának nevezte el. 

Elkésett igazságszolgáltatás! Colurubus c,;ak a munka bol
dogságát élvezte, olly boldogságot, mellyet a merev lelkek nem érte· 
nek, nem ércznek. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

T o v á b b i f ö If e d e z é s e k. - A f i:i l d k ö r ü l h a j ó

z ás a. - Ú t l e i r ó k. 

E közben a véletlen és merély új abb tájakat ismertetett meg j 
az új világ fel lőn fcdezve s gyarmatokkal népesíttetett, és pedig nem 
Spanyolország nemzeti erőfeszítése, hanem egyes nagyravágyók vagy 
számitók magán tevékenysége által. A királyok azon engedménye, 
hogy mindenki szabadon kisértheti meg fölfedczési szerencséjét, fel
élesztette a spanyolok vállalkozási szellemét és kíváncsiságát, kik 

l) 1608-ban kihalván a férfiAg, n jövedelmek és czimek don Nugno Gelves 
de Portogalló-ra mentek át, ki Diego egyik leányától származott. 1712-ben a ve
raguai herczegek az elsö spanyol grandi méltóságra emeltettek ; (le az ujaLb for
radalmak, mellyek elütötték Spanyo lor:; zAg kezéről a nyugati lndiálwt, szegény
ség be döntötték a veraguai herezeget, l<i a kormánytól kárpotlAs t kért, s nem ré
giben a cubai és portoricói jövedelmekböJ fizetendő huszonnégyezer dollár nyug
díj utalványoztatott részére. 
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most lll ar e részre irányozták kaland vágyukat, mellyet, bevégeztetvén 
a keresztes hadjáratok, s kifizetvén a mórok, nem elégíthette~ ki 
Wbbé máshol. Alonso di Ojeda, értesülvén Colurubus harmadik fölfe
dezéséröl, hajókat szerelt fel (1499), hogy megkeresse a gyöngyöket, 
mellyekröl az beszélt, s merészt.ln Xaraguáig nyomúlván, parth~sszá
ban Venezl.J.elát61 egész a V ela fokig hajózott. Hogy a békés földek 
meghódítása némi törvényes szinezetet nyerj en, egy fo r m u l a ~zer· 

kesztetett, mellyet kevés változtatással a többi hódítók (conquista
dori, igy neveztettek e szerencselovagok), is használtak. Az elsö, 
melly után a többi készült, igy hangzik : 

"Én Alon so di Ojeda, Castilia és Leon leghatalmasabb királyai
nak szolgája, a barbár nemzetek meghódoltatója, ama királyok ki
küldöttje és kapitánya, tudtotokra _adom, és ünnepélyesen nyilvání
tom, hogy a mi Urunk Istenünk, ki egy természetében, három s~e
mélyében és örök, teremtette az eget és földet, a férj:jt és nöt, ki~töl 
mi és ti, s mindazon emberek származnak, kik a világon voltak és 
lesznek. De minthogy a. számos nemzetségek, mellyek ötezer évnél 
több id ö lefolyása alatt követték egymást, a világegyetem k ülönbö~ö 
részeire szétszórattak, s országok és tartományokra osztattak, mivel 
egyetlen tartomány nem volt képes öket befogadni és táplálni; 
ugyanazért a mi Urunk lstenünk minden népeket egy 1 Sz. Péter 
nevü, általa az eg~sz emberi nem urává és fejévé tett emberre bi~ott, 
olly l!'zándékkal, hogy minden, bárhol született, s bármelly vallásban 
nevelkedett ember engedelmeskedjék nejd. Az egész világot jogh;L
tósága alá vetette tehát s hatalmat igért és egyszersmind adott neki 
arra, hogy tekintélyét a világ minden részéten érvényesítse, s igf.'z
gassa és ítélje a keresztényeket, s mindcn más bárm~lly sorsú vagy 
hitű népP,ket. Ez ember a Pápa névvel diszittatett fel, p:1elly név 
csodálatost, nagy atyát és ört jelent, mert ö minden ember atyja és 
kormányzója. Azok, ltik e szentatya idejében éltek, ugy engedelmes
kedtek neki, mint az egész világ urának, királyának. Ugyanezt tet
ték mostanáig mindazon p:ipák irányában, kik egymást követőleg a 
pápaságra emeltettek ; s igy folytattatik ez most is, és igy fog foly
tattatui a századok végéig. 

"E 11ftpák egyike, miut a világ ura, e szigeteket és szárazföldet 
Calitilia katholikw; királyainak, a dicsö emlékü don Fern~ndo és 
u onna IzabellátJa k, s az ö utódaik és a mi uralkodóiuknak adomá
nyozta, rnindazzaJ, mi bennök foglaltatik, a mipt Cz viJágpsan ki van 
fejezve az azon alkalommal kiállitott okmányokban, mellyeket tet
széstek szerint bármikor megtekinthettPk, Ugyanazért, éi Felsége, ez 

XIV. 8 
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adományozás cr~jénél fogva, ura P.s királya e szigctcknck és száraz
földnek j s már több szigetck, mellyeknek az ö jogai tudomásukra 
jutottak , mint illyet ismerték el í)t, s most mint uralkodójuknak, 
ellemUiás nélkill önkénytesen alávetik magukat és engedelmeskednek 
neki j hasonlóképen mihelyt csak értésökre esett, engedelmességet 
tanusitottak a király által a végböl kiildött vallási férfiak iránt is, 
hogy hirdessék ·nekik az evangeliumot; s vezessék be a mi hitünk 
szent titkaiba j s Rzabacl akaratból, minden jutalom és ajándékrai ki
látás nélkül keresztényekké lettelt, s most ÍR azok. Ő felsége pedig 
kegyesen pártfogása alá vévén őket, megparancsolta, hogy iöbb A.latt
valói és hűbéreseivel egyenlő bánásmódban részesittessenek. 

"Ti is kötelességteknek ismerjétek hasonló módon viselni ma
gatokat. Miért is kérlek és lelketllkre kötöm, hogy figyelmesen fon
toljátok meg, mit előttetek kinyilatkoztattam, s hogy annál tökélete
sebben felfoghassátok, vegyetek magatoknak elég időt, s igyekez
zetek megismerni az egyházat, mint az egész világ frjét és vezetőjét, 
ugy szintén a pápának nevezett szentatyát, mint az egyház jogRínak 
birtokosát, s végre ö Felségét, mint a pápa rendeletéből c szigetek 
és szárazföldnek legfíibb nrát j s egyezzetek bele, hogy a fent nevezett 
szerzetes atyák hirdessék és értelmezzék nektek az érintett tanokat. 

"Ha igy cselekesztek, biilcsen viselenditek magatokat s telje
siteni fogjátok, mit tenni kötelességtek ; () Felsége pedig és én sze
retettel és jósággal fogadunk, s nöiteket és gyermekeiteket szabadság
ban .s mind annak mivel birtok, élvezetében hagyjuk, ép ugy mint a 
többi szigetek lakóit. Azonkivül íi J4,elsége előjogok, kiváltságok és 
jutalmakban részesitend titeket. 

"Ha periig nem ragaszkodtok hozzánk, vagy roszakaratúlag 
megtagadjátok az engerlelmessPget, Isten segélyével hatalommal ron
tok be országotokba, ediszakoR háborút inditok ellenetek s alávet
lek az egyháznak és királynak j elfogom és rabszolga szijra füzöm 
nöiteket és gyermekeiteket, hogy eladassanak vagy a parancsoló tet
szése ezerint bánjanak velök. ElfogJalom javaitokat, s mindenféle 
bajt hozok rátok mint fellázadt alattvalókra, kik megvonják az enge
delmességet törvényes uralkodójuktóL Továbbá kijelentem, hogy a 
vér, melly talán öntetni, s. a nyomor, melly rátok fog háromolni, nek
tek tudatik be1 nem pedig ö Felségének, nekem vagy a nemes embe
reknek, kik az én parancsolatimnak engedelmeskednek. 

"Arról, hogy e nyilatkozatot és felhivást személyesen megtet
tem, az itt jelenlévő jegyző kellö alakban kiállitott bizonyítványt 
fog adni." 
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Illy mod01·ú hirdetményt olvastattak fel a hódítók az indiánok 
előtt, kiknél kikötöttek, s bár azok egy szót sem értettek belőle, 

mégis törvényszerü nyilatkozatnak és birtokbavételi okmánynak 
tekintetett az. 

Ojeda után néllány nappal Pedro Alonso Nigno kelt útra, ki 
azon tartományok hosszában evezett, mellyek most Colttmbiának ne
veztetnek, s temérdek aranyat és gyöngyöt szedett össze. Vincenzo 
Pinzon de Palos érintvén Braziliát (1500 jan. 26), négyszáz mérföld
nyi (miglia) addig nem ismert partot kémlelt ki, s észrevé-9-én, mi
szerint az Amazon folyam olly rohammal ömlik, hogy vize a tenger
ben is több mérfoldnyire megtartja édességét, e körülményböJ a szá
razföldnek, mellyen keresztül foly, roppant kiterjedésére következ
tetett. Az akkori európaiak közt ö volt első, ki az egyenlitöt az At
lanti-tenger nyugati részéröl átlépte, bámulattal szemiéivén e másik 
égi féltekét. Több mások is kedvet kaptak ez útra, édesgettetve a 
király bőkezű földadományozásai által, kinek nagy megelégedésére 
szolgált látni, mint hódíttatnak meg azok fáradság nélkül részére, s 
kapatnak el az idegenek elől, kiknek versenyzésétől félt. 

S az idegenek valóban gondoltak is a fölfedezésekbeni részvé· 
t eire. Midön Spanyolország és Portugalia, a pápa által kijelölt határvo
naira (linea· demarcationis) hivatkozva, birtokaik határai miatt viszál
kodtak, Francziaország királya igy kiáltott fel: - "Szeretném látni a 
végrendeletet, mellyben Ádám atyánk ugy osztotta fel köztök a vilá
got, hogy nekem egy tenyérnyit :Jem hagyott." Mindazáltal bár a re
formatio csökkentette a pápai rendeletek iránti tiszteletet, Franczia
ország, belharczoktól dúlatva, nem gondolhatott távoli vállalatokra; 
Anglia pedig még mindig fájlalta a két Rózsa tövisei által okozott 
sebeit, 

{;abotto (Cabot) János. 

De alig állott helyre a béke, VII. Henrik, miként érintettük, 
alkudozásba bocsátkozott Columbussal (1489), azután pedig örömmel 
fogadta a velenezei Giovan Cabotto nagy hirü kormányost, ki Co
lumbus vállalatainak hirére "nagy vágyat érzett szivében, hogy ő is 
valami nevezetes dolgot hajtson végt·e. u Megvizsgálva a földtek ét, 
azon véleményre jutott, hogy északnyugatnak hajózva, rövidebb úton 
lehet.ne ,-eljutni a mcs és Cataiba. Felajánlotta tehát szolgálatát az 
angol királynak, ki két caravelát adott rendelkezésére, mellyekkel li 
Sebestyén fia kiséretében, nemcsak New-Foundlandot fölfedezte, ha
nem hitelils okmányok tanúsága szerint Labradort is érintette 1497 

8"' 
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jun. 24-én, tehát egy évvel és hat nappal előbb, mintsem Columbus 
szárazföldet ért volna. 

Sebestyén ugyanazon szélesHégi vonalban második útra kelt, 
azon czélból, hogy átjárást fedezzen föl Indiába, s a spanyolok mód
jára gyarma.tokat alapítson; de megijedvén a jégtől és bosszú éje"'k
töl visszafordult. Mindazáltal soha sem tett le a nagyszerü gondo
latról: észak-nyugati irányban jutni Indiába. Pártfogója VII. Henrik 
meghalálozván, Katholikus Ferdinandnak mutatta be tervét, midön 
pedig ezt az inkább más egyébre mint fölfedezésekre vágyó V. Ká
roly követte a trónon , Cabotto Angliába tért vissza, s talán Pert 
Tamással egy más utat tett, mellyben látta a Hudson-öbölt 1). De a 
nagy feladat, mellyen ez olasz törte eszét, csak a minapában olda
tott meg. 

Cabotto, kinek Anglia a szárazföldet köszönheti, melly a sza
badság hazájává volt válandó, barátja Eden Richard által mindig 
csak jó öregnek (good oldman) neveztetik, s halálos ágyán azt 
mondta, hogy isteni kinyilatkoztatáshól csalhatatlan módszert tud a 
hosszúsági fokok felismerésére; melly rendszer a delejtű elhajlásán 
alapszik 2). 

Szerencséscbbek voltak a portugalok. Ugyanis Pedro Alvarcz 
de Ca b ral, ki keleti India uj tartományainak megszemlélésére külde
tett (1500), Calicutnak vévén útját, s hogy Guinea szélcsendét elke
rülje, a sík h'ngerre ercszkedvén, egy ismeretlen földet talált (apr. 
24), melly mellett bajázva csakhamar észrevette, hogy szárazföld 
az, s keletre fekszik a vonaltól, melly királya birtokait határozta. Ez 
a már Pinzon által is látott föld volt, mcllyet az ott bőségben talált 
tüzszinü fáról (portugal nyelven bra~a = izzószén) Erasiliának ne
vezett el. 

E verseny által féltékenynyé tett spanyol király a legjobb kor-

1) Bizonyitja ezt Eden 1 .,Érte~'ezés UJ Indiáról ll'>!i:'i" czimit munkájának 
előszavában. Ugy látszik 1 hogy Qa,paro di Cortereal már 1501-hen látta ez 
öblöt, ki e tájakon ve>z~tt el. 

') A Ca.bottoró!i érte~ÍttÍsek ellenmonrlók. és bizunytalunok. Nem rég (Me-· 
moit· of Sebasliani Cu.óot by a cit1:zen of P!tilarlelpkia 1 London 1831). Biddle azt 
igyekezett bebizonyítani , hogy Sebe,tyén Bristolbau sziilt:tett, de atyja által már 
négy éves korában Velenczébe vitetett, s ugyanazért. velenczeinek tartatott. Hogy 
ö val 6 ban behatott a Hudson-öböibe 1 Hiddie egy térk~ppel erö~iti 1 melly egy idő
ben a Whiteballban , Erzsébet. képtárában őriztetett. Továbbá napfényre hozta 
London levéltáraiból n VII. Henrik által Cabotto Jánosnak adott második 149fl 
febr. 3 ról kclr, s m:uda<ldi;; közzé nem tett szabadulom-levelet is. 
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~ányosokat, névszerint Ojedát, Juan de Cosát, V es puecit és Juan 
Diaz de Solist, ki Pinzonnni mát· látta Dél-Amerika partjait., gyüjtiitt11 
Össze ruaga körül, 8 alJbau álJapodv.tn meg, IUisz.erÍnt ki kell fürkészni 
a déli szára.zföldet, hogy fdtalálják az Indiába vezeti) átjárást, mel!y
röl mindig álmodoztak, s mL•gakadályozzák a portugal h<iditást, e 
vállalat Pinzon é:> Sulisra bizatott. Ez. utóbbi, ki V c~ puecit követte 
a fö kórmányosH:igban, egy flottát sz.crelt fel ft=lköltsóg és félha
szonra, s mindig a partok mellett haladva egy végtelen folyamhoz 
ért (1515), mellynek torkolata tengerhez hasoulitoU: dc itt a vatlak 
elfogták és megették. 

Nem sokkal ezután itt találkoztak egymá~sal Cabotto Sebestyén 
és Diego Garzia. Amaz felhajúzott c folyamon, mellyet, mivel a vad 
guairanoktól arany és ezüst lemezeket kapott, Rio de la Platá-nak 
nevezett el: innen a 27 fokig menvén fel Paraguai-t találta (152G). 

Luca Vasqucz rlc Aillon, Bahama szigctén a beusz.ülöttekre va
dászva, fölfedezte a két Carolina közl fekvő északi vidékeket, í' tui
után megnyerte az azok fölötti uralmat, s a benszülöttek vendégsze
reletét rabszolgasággal YÍl:lzonozta volna, ilaját költsdgén egy gyarma
tot alapított, me Ily már nyolczszáz mérföldre (leg he) feküdt azon 
helytől, hol (;ulumbu!l először kikötött. De a betegségek elseprették 
a gyarmatosvkat, söt rit magát is , mintha csak a sors makacsúl el
határozta volna megakadályozni a spanyolokn:•k n északi szát·azföl
döni letelepülését. 

Amm·iKo \'t~sptu·ci. 

Ez utazásokban igen ritkán tétetik említés Amerigo Vespucci
ról, kire nézve csak 1830 után juthattunk jó okmányok birtokába. 
Nugnez és Navarcte, kilt ez ol<máuyokat közzétették, plagiumról, 
cs!\lás_ról, vádolják, mig ellenben Humboldt hajlandó öt igazolni 1). 

Florenczbeu fo házlHíl sziiletve (1441 ), fényes sikerrel végezte isko
láit; s honfiai szokását l< övet ve Sevillában Giovannotto Berard i házá
ban iigyviviís<'·get vMlalt. Késöbb mint igen tapa:;ztalt tengerész és jó 
cnsmograph a spanyol kormány megbizásából több utat tett, s részt
vett Djeda felj~:>bL emlitett v:'tllalatában is, de nem hivatalos minöség
hen, melly után ]l•>rtngalia ldr:ílyától kapott meghívást, ki Brazilia 
fölfedezett partjainak kikémlelésével bízta meg. Késöbb Spanyolor
szág visJ>zanyet·te é:; megtiszteltetésekkel hahnuzta el, Columbus ha
lála után pedi;!; fökúnnányossá tette. Meghalt ~evilláuan 1512. febr. 

1) Lásd egy•zer,llliutl VicuJul., Santarem, Bec!teJ"ches /..i .• toriques, critique•, 
~~t. l.J'il)lio,qro.phiqu. PS ,'f11J' Am.~ J,> re.~")lllt~l' d .... ,~.·.,- 't'O!JU.fJ'-·L P nr i li i ·')-1~. 
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22-én anélkül, hogy tudtunkra valami fontos fölfedezési vállalatot 
vitt volna véghez. 

Négy levelében, mellyek közől hármat Medici Lőrinczhez, egyet 
pedig Renatóhoz, Lotharingia herczegéhez irt, négy útról ad értesí
tést (Quatuor navigationes).- E dagályos, ·rendezetlen, 
tudományt fitogtató értesítés a kivonat és férczmií. szinezetét viseli 
magán, s telve van csodás köriilmények elbeszélésével; de minthogy 
első látott napvilágot, elterjedt, több nyelvekre átfordíttatott s szer-

' zöje nevét összeforrasztotta az Ujvilággal, annál is inkább, mert (a 
miben nem tudnám öt menteni) soha sem nevezi Ojedát, s mindig ön
magát állitja eHitérbe. Az első utat 1497-re teszi, de ez számtévesztés 
lehet, mi akkoriban könnyen megtörtént, mert semmi Mzonyiték 
nincs arra, hogy ö azon út előtt, mellyet 99-ben kormányi megbízás 
nélkül tett, más útra vállalkozott volna. Ha ez utóbbi adatot elfogad
juk, bukik azon vélemény, melly a szárazföldet Columbus előtt fölfe
dezettnek állítja, mert emez egy évvel elöbb látogatta meg Pariát, 
miként ez a Columbus ügyérc vonatkozó pertárgyalás alkalmával 
előállitott száz kilencz tanú bizonyságtételéböl kitűnik, melly perfo
lyam alatt pedig egy szóval sem történt említés Vespucciról. 

Waldseemüller 1509-ben 1) Lotharingiában egy Cosmographiát 
tévén közzé, jónalt látta az uj fölfedezéseket annak nevéről, ki azo
kat először leírta, Am e r i k á-nak czimezni, me Ily példa aztán után
zásra talált. De vajjon maga Vespucci, ki jó kórmányo!l, silány út
leíró és másodrendü fölfedező volt, valóban csalfasággal almrt-e jntni 
a dicsőséghez, mellyben •·észesült? Ninc::~enel{ érveink, hogy e szeny
nyet reá kenhetnéik. Colurnbus, fiához irt utolsó levelében is barátjá
nak mutatja magát, me rt ab ban is ajánlja öt D iegónak ; s egy korbeli 
iró, de még maga Columbus Ferdinánd sem vádolja e bitorlásról, 
pedig ez nem szokott megbocsátani annak, ki atyja dicsőségét k_iseb
bitette. Vespucci a felügyelete alatt készült térképekre nem íratta az 
Amerika nevet, s lehet hogy nem volt tudomása a fent nevezett 
könyvről; ide járúl, hogy mind Columbus, mind ö csak Indiát hitte 
feltaláltnak, miért is nem sokat helyezhetett abba, hogy saját nevét 
adja olly földnek, melly már más nevet viselt. 

E közben mások már a Csendes-tengerbe is behatoltak; s a ret
tenthetlen Ojeda, a cazikák útmutatásait követve, olly vidékek felé 
nyomult elö, hol, mint mondták, annyi aranyat lehet találni, a mennyi 
kell. Útitársakúl csatlakoztak hozzá Balboa, Juan de Cosa, Pizarro 

1) Hylacomulus. C'nmwgraphiae inlrorlMcl.io. 
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éB mások, kiknek értesítései megbecsülhetienek lennének, ha a szük
keblü és irigy spanyol kormány levéltárakba nem temette volna 
azokat. 

Ponce de Leon Porto-Hicoból három hajóval indúlván ki egy 
forrás kikutatása végett, melly állitólag visszaadta az ifjúságot, Flo
ridát fedezte tol (1512), s bejárta annak keleti partjait egészen a 30-ik 
szélességi fokig, de a benszülöttek részéről merev ellenállásra talált. 
Folytattatván e részben a kutatások, Alvarcz de Pinada az egész 
Mexicói-öblöt megismerte (1518); Juan de Grijalva pedig egy igen 
gazdag vidéket fedezett föl, hol építészeti nyomokat, keresztek és 
bálványokkal ellátott templomokat, s temét·dek aranyat talált. E vi
déket 'ö Új-Spanyolot·szágnak nevezte el, melly név aztán az egész 
Mexicóra kiterjesztetet t. 

Halboll. 
Vasco Nugnez di Balboa, addig egészen ismeretlen ember, egy 

a Darien földszoroshoz tett útban annyi bátorságot és értelmességet 
tanusított, hogy főnükké választatott, s az els ö spanyol gyarmatot 
alapitotta e szárazföldön Santa Maria di Darien néven. Hogy Mad
ridban megerősítsék méltóságában,jónak látta aranynyal terhelve je
lenni meg. Gyüjtött tehát, a mennyit akart, és pedig nem eröszakoH
kodás, hanem a benszülöttek iránt tanúsitott megnyerő hánásmódja 
által. Egy cazika, látva, rnilly mohón kapják az europaiak ez érczet, 
igy szólt: "A másik tengeren, öt napi járásnyira ide, egy tartomány 
van, hol annyi aranyat gyüjthettek, amennyit akartok. De igen ke
vesen vagytok." Balboa nem vetette meg ez intést, s gazdag aján
dékkal védelmet és segélyt eszközölt ki Hispaniola kormányzójátóL 
Egynémelly frie'8Iandi kalandorok pénzért és jó remény fejében ki
sérték öt (1513) ismeretlen vizeken és pusztákon kel·esztül, hogy 
lássák azon tengert, mellyet Colurubus hiába keresett. Ezek száma 
száz kilenczveore ment, s Balboa ügyességének sikerült öket enge
delmességre szoktatni, s megnyerni az indiánok barátságát, kiket 
útközben talált, s kikkel csekély seregét szaporította, ~:~aját példájával 
bátorítva öket a hosszas szenvedések elviselésére. lngoványok, lap
pangó mélységek és erdökön keresztül, mellyeket még nem ritkított 
emberi kéz, anuyit·a előhaladt, hogy huszonöt napi menet után egy 
igen m~redek hegy tövénél találták magukat, mellyt·öl, mint a ben
szülőttek biztositották öket, már látható a tenger. Balboa elsö akarta 
élvezni e látványt, sa Cordillerák csúcsáról megpillantván a tengert, 
arczra borúlva adott hálát I~tennek ; s mig ki11é1·Öi örörnt1nekeket 
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zcngedeztek, ű elöt·e t•ohant, fegyverestül a tengerhe vetette magát, 
B birtokba vette azt Spanyolország nevében. 

Ez a késöbb Panamá-nak nevezett öböl volt. Balboa a tengert 
Déli-tengernek keresztelte az iránytól, mellyhen neki útjáhan feltűnt; 
azután Magellautól a n~m kevésbbé illetéktelen Csendes-tenger nevét 
nyerte, mig végre a Nagy·oceán czimét kapta, melly jól rá. illik, 
mert egyik sarktól a másikig tf'rül 1'1, s háromszot· nagyobb az At
lantinál. 

De e tengernek csak fövenye volt, new aranya; hogy enn1•k 
forrását feltalálhassa, Peruba utasitották öt, tnellyröl ekkor szereztek 
először tudomást az európaiak. Mindazáltal Balboa sok gyöngyöt és 
más természeti gazdagságokat gyüjtött össze, mellyeket nagylelkiileg 
megosztott társaival. 

Spanyolország, szokása lévéu eldobni az eszközöket, mcllyek 
a legjobb szolgálatokat tették neki, Darien kormányát Pe~rarias Da
vilára bizta, ki nagyobb E'ri)vel é~ reményekkel menvén, esztelen ke
gyetleuséggel boszantotta a lakosokat, mi által nagy veszteségeket és 
elcsüggedé1.1t okozott; s gyülülvén l{alboát, miként ez az erősebbek 
helyét elfoglaló gyengéknek közönséges szokásuk, oda vitte a dolgot, 
hogy felakasz;tatta (1517) azt, ki a legnagyobb teng(·nel 11jándékozta 
meg Castilia koronáját. 

:.la!ljellan. 
Most már az volt a kérdés: van e át;járás az Atlanti és Déli

tenger kiizt, s ha igen, azon áthatol va megkerülhetö-e a fiild? E 
kérdést a portugali Magellan Ferdinand fejtette meg, lü nem vévén 
méltó jutalmát szolgálatainak, mellyeket Indiában hazájának tett, 
V. Károlynak ajánlotta fel magát. 

VI. Sándor híres bullája a 8panyol királyoknak itólte oda mind 
azon szigeteket és ~;zárazföldcket, mdlyek egy, az ószaki sarlttól a 
déliig gondolatban vont s az Azori és Zöld-foki szigntektöl száz mér
földt·e (legbe) húzódó vonaltól nyugatra éR délre fillfedeztettek vagy 
fölfedezendök voltak. De Portugalia panaszt em('lt e vonal ellen, mert 

' nagyon közeledvén Afrikához, akadályozva volt Altala, hogy az Uj-
világban fölfedezéseket tehesscn. Ft~rdinand és habelia beleegyeztek 
tehát (1494), miszcl'int háromszázhetven mérföldre (leghe) vitessék 
odább nyugatnak, olly módon, hogy mintlaz, mi a Zöld-fok szigetei
től nyugatnak háromszáz hetven mérfo!dt·c (leghe) e.sik, nekik, a mi 
pedig kelf'tnek fekszik, a portugaloknak jusson. Természetesen akkor 
még nem tudták, milly alakja van 1) merikának , s hogy déli része 
:nmyira kiizPledik Afrikához, mert kiilii!Jbcn nPm r>gyr>ztPk volna bele 
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olly felosztásba, melly Portugaliának juttatta Brasiliát. Azt scm lát
ták előre, hogy egyikök keletnek, másikuk nyugatnak haladva, talál
kozandnnk, s szomszédok lesznek egy másik félgömbön, hová nem 
t.-rjedt ki u pápai vonal. 

S ime ez eset nem sukára előadta magát, s vitatkoztak, mellyi
kiiket illetik a Molukkok. A portugalok elfoglalták azokat, de :Ma
gellan kimutatta V. Károlynak, hogy a Spanyolországra ruházott fiil
dek vonalán belül esnek, 180 fok távoll:!ágm feküdvén a kijelölt határ
délvonaltúL Ezt igy meghatározni nem volt nehéz nz Atlanti-tenge
ren, de a földirók nem tehették ugyanazt a földgiimb másik felét illc
tfíleg, még mindig Indiával és Cataival tépelödvén. Azt indítvá
nyozta tehát Magellan, hogy egy flotta küldessék nyugatra, mr:.g lévén 
győződve egy átjárás létezésériíl; süt, hogy hitelt ébrcszszeu, állította, 
miszcrint látta azt lerajzol va Behaim Márton térképén. Üt hajóval s 
kétszáz harmincz emberrel i n dúlt el (ló 19 sze p t. 20), s érintvén Bra
siliát, délnek tartott. A sok fáradságot megúut legénység lázadását 
kimenthetlen szigorral nyomta el. A lelet San-Julian iibiilben töltiit
ték a nélkül, hogy egy lelket láttak volna; végre néhány Ó1·iá.s ter
metű ember mutatko:~:ott, kik rette1wtesen IJ:ímultak, midiín olly kis 
embcrel(et, s olly nagy hajókat láttak. Lábbeliiik lárna-uürbioil készült, 
me !ly állatot ekkor látták először, :; ezél't unveztettek cl a benlakók 
p:\tagonok, azaz !'osz lábbeliiieknek. 

Ismét útra kelv{:ll azon szoro~ba hatoltak ( 15:.:!0 okt. 21), melly 
maig is a .Magcllan nevét viseli, ki beírom hajúval jutott a Balboa ál
tal látott déli Occ;tura. Húr•llll hú és lm.-;z napot vett igénybe e szoro
soni átmenet, a nél!&! hogy az ott lévi\ sok Hziget közöl csak egyet 
is találtak volna, 1uig végre a késiíLb Filippináknak ucvezettekhez 
értek (15:.:!1 marcz.) Ott feladta Zebu királyának a keresztséget, s 
megigérte neki, hogy bármclly ellensége <·llen védeni fogja öt. Azou
ban n:idiín ez igére:t követk(·ztébcn egi)' szom~zétl király ellen ment 
volna, megJletctt. Valúl.Htll IJámulandú ember, ki olly tengeri útat 
tett meg, me! ly dac7-Úra a l.irlukunkb:lll lévő ismeretek és eszközök fel
sőbbségének, l{(JI'Uokban is mnrésznd~ volna mondltató. 

Most Zebu királya is fellázadt, s ktgyetleuiil lPgyilkolta a kiket 
cilak eh~r·hetctt. Az élctLen megmaradottak csupán hároru l1ajóval 
folytatváQ, útj•Jkat a M•Jiukki-szigeteknél kötöttek ki; azután pedig 
az egy V i c t o r i a, n~ullyt t ~ebastiauo del Cano vezényelt, megke
rülte a Jórernény-fokot, s Han-Lucarban kötött ki, ( ló22- ben), mintán 
a földet három év és tizPnnégy nap alatt körűlh11józta volnn. A hajó
llok nem birlak b:iuml:i~uklJt'J) magulihoz térui, lllicliíu n:tplúmkból 
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észrevették, hogy egy nappal hátra maradtak, s igy pénteken meg
ették a zsirosat. Nem is tudta senki okát adni e dolognak j mig 
végre a velenezei Contarini Gáspár fejtette meg, ki akkoriban V~ Ká
roly udvarában időzött 1). Illy gyermek-állapotban volt, 11 csak kisér
letekre szoritkozott még akkor a tudomány! Milly nehéz lehetett te
hát a hajózás, midiín még semmit sem tudtak ! Mindazáltal ez útban 
Andrea da San Martino meghatározott néhány hosszúsági fokot a 
csillagok elhajlásai s elfedéseibőL 

Minden egyes tengPrész tanúvallom~\sai külöu kivétetve, ezek 
szerint iratott meg a bámulandó vállalat története j de fájdalom, el
veszett ez azon rablás alkalmával, mellyet a katholikus világ főváro
sában a katholikus király kato11ái vittek véghez. K veszteség becsessé 
teszi a vicenzai Pigafetta Antal értesítését, ki bár nem valami fényes 
szerepben, szintén részt vett ez útbán 2). Az ö rendelkezésére nem 
állottak naplók vagy valamelly hivatalos okmány, hor;y pontos törté
netet írhatott volna; mindazáltal igen kedves olv,lsmánynyá teszik azt 
a sok új földekröli értesit és ek, Magella n igen eredeti szellemének 
fes tése, s az indiánok ál t al l1eszélt nyel v ek sz<ltára, mellyet ö adott 
először. 

Utlelrhsok. 
S valóban a sok és olly nagy zajt ütött események, a rendki

vüli emberek, kik (mint minden forradalomban történni szokott) hir
telen kiemelkedtek, hogy végrehajtsák azokat, az erőteljes jellemek, 
mellyek próbára tétettek, milly bámúlandó szineket kölcsönözhettek 
volna a történelemnek ! S mégis a mai napig sem akadt egy e tár
gyat méltán kezelő iró. La Harpc és más általános eibeszelök ez olly 
különféle értesítéseket mind egy mintába gyűrték; miért is ki azok
ról helyes fogalommal al{ar bírni, kell hogy az eredeti, tudatlan mo
dorban, vagy hiúskodó egyszerüséggel irt értesítésekhez fordúljon, 
s a leírt vagy leíró egyének álláspontjára helyezze magát, s ne akar
jon velök ollyasmit bizonyittatni, mire ök nem gondoltak, miként ezt 
Montesquieu és Rousseau tették. 

A világirati tudományra vonatkozó legislegelsö ismereteket 

l) Martyr Anglerius. 
') 1666-biUJ nyomatott ki. Még 1dHnt11bb áll :1zou értesítés, melly e:G útról 

a "Maxímilianus, de insulis Molucis" czimii mnnkában 1523-ban látott nRpvilágot_ 
-Nem rég találtattak fel Delelino és Magellan elbeszélései , mellyek a "Spanyolok 
•ttjai és fölfedezéseinele gyüjteminyé"-ben fognak kinyomatni. A személyzet név
~orábau nem is található Pigafetta , hK c~ak nPm azono~ Anl.oni" Lomhardóval, 
ki :\bgellannak volt inasa-
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olasz tudósokjegyezték fel; Pisa, Velencze, Gen ua követei értesitet
ték azokról kormányaikat; s ugyanezt tették e városok kereskedői 
naplóikban, azon befolyás miatt, mellyet azok a kereskedelmi czik
kek árára gyakoroltak. Késöbb iratocskák tétettek közzé, mellyek 
mohón olvastattak és fordittattak más nyelvekre. A legrégibb Cada
mosto Lajostól van, ki 1455· ben bejárta Afrika nyugati partjait, s 
világos, rendezett és ét·dekes részletekkel teljes iratban ismertette 
utját 1). Már I 493-ban kijött Columbus levele: D e i n su l is I n
d i a e n u p e r i n v e n t i il , mellyet Giuliano Dati, a római laterani 
sz. Jánosról czimzett egyház gy6ntatója, nyolczas versszakokban fordi
tott le 2), ki ugyanazon versmértékben "J á n os p a p, n a g y o b b 
I n d i a é s A e t h i o p i a u r á o a k n a g y d i c s ö s é g é t" iri a 
meg, s több más müvecskéket tett közzé, mellyek rendeltetése a föl
fedezések oépszerüaitése volt. 1508-ban a p ortugaloknak Keleten 
tett fölfedezéseit tárgyaló I t i n e r a t' i ·um volt forgalomban, me Ily 
mint mondják, portugal nyelvböJ fordíttatott le. 

Pietro Martire d' Anghiera leveleket tett közzé, mellyek idö
szakonként , a miot t. i. Indiából tudósítások érkeztek, irattak (D e 
rebus oceanicis decsdes tres 1516). Legalább igyszere
pelnek, s mint illyeneket használja Robertsoo ; de a kortévesztések 
késöbb írottaknak bizonyitják azokat 3). Juan Leon, granadai mór, 

1) Prima navigazione pe•· l' Oceano alle ten·e de' Negt·i nellel baasa Etiopia, 
tli Luigi Cadamo!llo. Viceuza

1
1519; Ull talán már 1507-ben megjelent. 

1) A költemény e czímet vieeli : Isole trovate novamenie per el t·e di Spagna. 
Az ntols6 nyolczad igy hangzik : 

Questa ha compoeto de Dali Giuliauo 
A preghiera del magno cavnliere 
Meseer Giovan ~'ilip.,o Ciciliano, 
Che fu di Sixto quarto suo scudiere 
Et commiesario suo et cnpitano 
A quelle coee ebe fur di mestiere. 
A laude del Signor si canta e dice 
Che ci conduea al suo regno felice. 

Maga a könyv e szavakkal végzöd ik: Pinita la atoria de la inventione delle 
nuove iaole di Canm·ia indiane, tmcta da una pisiola d~ Cltriatofano Colombo, e pet· 
messer Giuliano Dali tradocta di latino in vet·si volgari a laude della Celestiale 
Cm·te et a eönsolatione della clt1·istiana religione , et a pregltiera del magnifico ca
valiere messer Gio. Filippo di Lignmnine, familiare dello illustrisaimo re di Spagna 
cft,·istianisaimo. A di XXVI, tl' ottob1·e 1495 , Flo1·entiae. - Mellyik ros~>abb, a 
vers-e vagy a p1·6za? BizonylÍra egyi It sem {,d valami nagy kedvet a könyv fe l
k u t a tás ára. 

') A sevillai dell Or•> alla Jnmaiea egyház ajtaj:L felett " ,zavak voltak 



124 

bejárván Afl'ikát és Ázsiát, leírta utját, mellyet aztán olaszra fordi
tott át: 1517 -ben felvette Rómában a ket·esztséget, és saját nyelvéből 
adott ott oktatásokat, késöbb pedig Afrikába és régi vallására tért 
vissza. 

·" 
Ptolomaeus ismételve kinyomatott müveihez is hozzáadattak az 

új fölfedezések, s feljegyeztettek azok térképcin. Azután pedig gyüj
teményeket készitettek az ujabb útleirásokból. V elenezében és Vi
cenzában négy illy gyüjtemény jött kj. Legrégibb volt a Fracansano 
di MontalLoddo által összeszedett U j v i l á g és a fl o r e n c z i 
Alberico Vesputio által újolag fölfedezett földek" 
(Vicenza 1507), melly a következő évben latinra fordíttatott. 1545-
ben Manuzio Antal, Pál testvére, kinyomatta a ,, V e l e n c z é b (j l 
T a n a , P e r z s i a, I n d i a é s K o n ::1 t n n t i n á p o l y b a t e t t 
u t a z ás ok" leirását. Gt·ynaeus Simon, haseli tanár 1), Marco Polóén 
kezdve tizenhét útleirást gyüjtött össze. De a vel enezei GiatJbütfista 
Ramusioc~, ki igen sok tudós, utazott és tudvágló emberekkel volt 
összeköttetésben, elhomályosította a többitket: az elsií kiitet V elen
ezében 15:)0, a második 55, a harmadik G5-h('n jött ki; t! az illynemű 
könyvek csakhamar olly érdekelt:;éget kiiltüttek miu t eHibb a lovagi 
r~gények. 

Ma:jd a téritök értetiitései vették kezdetöket, rncllyek sorát 
Claude d' Abbevilleé nyitja m•~g, ki Maranham szigetére utazott a 
tupinambok megtél'itése végett. Szolgálatuk terméHzete szerint min
dcnütt az Istent látják ; a rusz és vad szertartásokért a papokat vagy 
az ö1·dögöt vádoljá;k; s új szavakat, új gerjedelmeket lesnek el a 
benlakók ajkai1·ól, mellyek új bizonyítékai azon et·kölcsi tiirv.;nyek
nek, mellyek eredetileg minden ernber szivéhe irattak. 

Ugyanis a hódoitatások alkalmával isrnétlödni látjuk, mit a kö
zepkorban tapa~ztaltunk, lwgy t. i. két kUl<inhözö társadalom létezett, 
s a szerint a rnint az egyik vagy másikra hallgatunk, két különböz(i 
felfogásmóddal találkozunk. A hitküldérek, tet~tvérekül tekintvén az 
indiánokat, kiket megtériteni s nevelni kell, jó akaratot visznek ma
gukkal hozzájok, mi a bölcsé~zek gúny-nyilait vonja fejükre azon túl-

olvashatók : Pet1·1u; Mm·ty1· ab A 11gle1·itt , il al us ci vili m.ediolaneusis , p1·olonotarius 
aposlolicus huius insulae, abba8, .• e na lu", Indici rAJnsWm·ius, ligneam 1n·iu.r aedem 
hane bis igne cO'M'Umplarn later;cio et quadrato lapide pl'imu.!l a jundame-nl1:s ex

lruxit. 
l) Nom1.9 orlJi.~ 7'P._qionnm. rt in:·wl.n:ru.1n 1}t:JfP-t~ibú.v ·inr.o.r~n.i/(l.rnm. Hasilea 
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zott j <'l tulajdonak miatt, mellyeket ök e v:ídaknál fölfedezni vélnek ; 
a hittéritök fennen hirdetik az indiánok jogait és egyenlöségét, mig 
a zsarnokok, kik ki akarják őket fosztani, tagadják, bogy hozzánk 
hasonló emberek; amazok teljesedésbe akarván vinni az isteni igé
retet, sietnek egyesiteni az Ur nyá:jával ez olly régóta tévelygő juho
kat, mig ellenben emezek az emberi társadalomból is ki akarják őket 
rekeszteni. 

És sok elbeszélő hitküldér teljes jó izlés, egél:lzséges értelem és 
emberiességgel, jóllehet észleleteik mint utazóké, ellenkeznek az ö 

európai előitéleteikkeL Nálok gyakran találkozunk a vadélet azon 
magasztalásaival, mellyek késöbb az encyclopedista-bölcsészek köz
helyei lettek. Du Tertre az "Antillák Történetében" igy 
ir a caraibokról: "A vad néven legtöbben barbár, embertelen, okta
lan, rút, óriás nagyságú, medve módjára szöröt~ embereket, s inkább 
csodaszörnycket, mint eszef\ lényeket értenek : prdig valóban a mi 
vadaink csak névleg azok, hasonlóan ama növények és gyümölcsök
höz, mellyeket a természet minden müvelés nélldil állit elő az erdök 
és pusztákban, s mellyek, . bármennyire vadaknak neveztetnek h•, 
egész teljökben birják az igazi eről{et és tulajdonokat, miket mi mcs
terségeinkkel gyakran megrontunk, s megváltoztatunk,midőn kertje
inkbe ültetjük át azokat. .. Könnyü bebizonyítani, miszerint az an
tillai vadak a legmegelégedettebb, boldog, )c>gkevcsbbé romlott, a 
társúlásra leghajlandóbb, 4 legkevésbbú sziirnyalakú és beteges em
berek a világ minden nemzc~tri köz t." -

Más tudósok ez értesítések alapján átnláno~;abb utazási történe
teket készítettek. Juan de Barros 1552-ben a portugalok keleti hódi
tásait, cl.' A co sta 1590-ben In diák történetét írta meg; Herrera igen 
sok i.smertetést gyüjtött össze •). Mcndoza 1565· ben Marco Polo után 
első ismrrtette Chinát. 15~)0-ben Ft·ankfm·tban De-Bry és Merian a 
két Indiába tett utak Icirásainak gyüjternényét kezdték kiadni, mi 
1634 ig folytattatott. - Halduit 1598 után az angolokéit tette közzé; 
Botcro, piemonti jezsuita, R e l a z i o n i u n i v e rsa l i czim alatt 
egy Cosmographiát adott ki. Orteli us T h e a t r um o r bis t e r r a
ru rn a (1570), melly első átaJános Atlas. százötven 1560-on inneni 
földirati értekezést nevez meg. Többet ér ennél Mercatore Gerardé, 
l( i 1569 b~n új, ilydt·ogrnphiai H-rkép· készités-módot talált fel, melly 

1) De8e-~·ipcion de laa is/as y tie,.m. firmr rle el mrtr Oceano, que llaman In

d;as nrridPnfa/Ps. Marldrl 1601. 
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szerint az egyenközü és délvonalak egyenes szögben mctszik egy
mást. 

Az útleirások Benzoni, Zarate és még inkább d' Acosta által 
nyertek tudományos jelleget. Bernardino di Sahagun, bölcsészi esz
méi következtében, mellyeket amazok nélkülöztek, sok előitél~ten 
emelkedik felül el'l:ís értelmisége és vallásos ezive által; s ez üldözött 
és elnyomott emberekben más természetü és szükségletü miveltséget 
lát, mellyet nem megsemmisíteni, hanem szabályozni kellett volna 1). 

Ennek, nem különben más ferenczi szerzetesek, ugymint And
rea d' Olmo, és Torri\lio di B~nevente értesitésai ·nyomán Torquemada 
nz i n d i a i M o n a r c h i a történetét irta meg (1614), ki igen hiszé
keny és babonás arra, hogy megkülönböztesse az igazat a hamistól ; 
de mindamellett nagy figyelmet érdemel, tekintetbe véve, hogy ötven 
évig időzött az indiánok közt. A bergamói Gianpietro Maffei, s a fer
rarai Daniele Bartoli jezsuiták, szerzetes testvéreik véghezvitt dolgait 
irták le, egyik latin, másik olasz nyelven ; s. nyelvök csinjáért, nem 
pedig az ellladott dolgok újdonsága, vagy itészetökért becsesek. Egy 
némelly tudósok utasításokkal látják el az ntaz6kat: s a már emli
tett Pietro Martire és Ortelius, továbbá. Belon, Munster, Belleforest ki
jelölik a figyelemre mélt6bb pontokat, miért is most már nagyobb 
renddel láttak az új földek kifürkészéséhez. 

E ezerint egy új irodalom keletkezett ; mert egész más termé
szetüek a görögök útleirásai, kik átalában hallgatással mellözik, a mi 
idegen, nem tesznek összehasonlításokat, s itészetök is igy gyakran 
hibás; a mi pedig az arabokat és chinaiakat illeti, ök mindent előíté
letek és szenvedélyek által elhomályosított szemmel néztek. A XV. 
század útleiróinak legnagyobb része maga is részt vett a fölfedezé
sekben; bámulat fogja el öket a sok csodás dolgok láttára; szerel
mesek a te1·mészet szépségeibe ; minden töprengés nélkül nyilvánit
ják aranyvágyukat ; az első benyomásokat igazságokként adják elő ; 
s habár hiszékenyek s ollykor talán hazugok is, mindazáltal igen sok 
új eszmét hintettek el, s nekik köszönhető, hogy a történelem meg
szünvén egyedül görög és római lenni, átaJános kiterjedést .vett. S 
azonfelül, hogy eleget tettek a kiváncsiságnak, egyszersmind ösztönt ad-

') Mexicóról b~szélvén igy Rz61: " Mi11thogy a spanyolok az indiánok min

den szokásait és kormányformáit eltö•·ölték , s azt akarták , hogy mínd vallási 

mind egyéb -tekintetben hozzájok alkalmazzák magukat, mivel továbbá. ugy te

kiutelték öket mint barbflrokat és bálvá.nyimA.dól;at. e•Íuf'k az lett kövell<ezé"''' 
hogy Pgész társadalmi herendezésök felbomlott.'' 
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tak a termélizet és emberi nevelés feletti emelkedettebb szcmlélődé

sekre, miként ez Bodinben, azután pedig Montesquieuben csakhamar 
észrevehető volt. 

Sokszor csodálkoztam , mint történhetett, hogy az akkoriban 
arany korát élt olasz és spanyol irodalmat az utazók olly annyira kép· 
zelem-dÓ.s értesítései új irányba nem terelték, s nem eszközöltek, 
hogy költői elmék abba hagyva Arcadia erdőinek s a paladiuok ka
landjainak festését, ez új szinhelyeket ecsetelték, s ama ki nem für
készett csodákkal népesitették volna azokat, mellyek a mellett, hogy 
rendkivüliségöknél fogva bűbájosak voltak, egyszersmind az igazság 
vonzerejével is bírtak. Győzött a régi formákhoz ragaszkodó előítélet, 
s megmaradtak az Amarylliseknél, s a bükkfák árnyában. ldöröl 
időre egyesek maritéttek ugyan az utazók leírásaiban áradozó költé
szet patakaiból, s Camoens, Cortereal és Ercilla, kik magok is sokat 
utaztak és láttak, lelkesUitek ezen költészet által, mégsem martek 
végkép s:r.akitani a tudományos és iskolai formákkal; a templomként 
különféle szinü folyondár füzérekkel ékitett szüz erdők közepette is, 
mellyek a függölegesen siitő nap hö sugarai ellen ezer meg ezer is
meretlen állatoknak, s a tollaik szépségével a világ minden gyöngyét 
elhomályosító madarak Heregeinek adnak enyhe menhelyet, Hamus 
jeges völgyeire, a halvány ibolyákra, a párja vesztett gerle s az árva 
csalogány nyögdécseléseire goddolnak. 

Ki azt mondaná, hogy a hódítók viselt dolgai már magokban 
véve is olly költöiek, miszerint a müvészi költészet, mellynek lényege 
az alakítás, nem állhat meg előnynyel mellettök, annak ellenében mi 
Saint-Pierre-t, Chateaubriand-t, s több más illy természetű költöt idéz
hetnénk. 

Az utazási tanulmány , főleg századunkban nagy fontosságot 
nyert, s valódi felvilágosításokkal szolgált 1 az ember-ismeret tudo· 
mányát illetőleg, mi minqen tudásnak első és fóczélja. Az előítéletek 
eltüntek a szembeötlő igazság nyilvánulúsa előtt, mellynek kikuta
tása és földoritesére a legkiilönfélébb tuoományok összege, szigorú de 
nem dölyfös itészet, szelid emberiesség, és nem hizelgő jóakarat szö
vetkeztek. 

Most már új vizsgának vettettek alá Amerika első leirói, s a 
fölfede~sck elsőségi igényeit illető kérdések méltányosabban fontol
tattak meg; a tudatlanság vagy rombaJási düh elöl megmenekült, s 
megértetlenül ránk hagyott emlékek váratlan igazságokat hoztak 
napfényre. Mások aztán belsejét igyekeztek kifürkészni a földnek, 
mellynek most már ismerjlik körvonalait; s e nagyszerű és kiilönös 



természet láttára sugalhüokat éreztek, mikct az ulvasók ezreivel kö
zöltek. Igy W erden, Heckelwelder, Schölkraft, s a newyorki társaság 
igaz szinben tüntették fel előttünk Amerika északi részét; a nagy
nevű Humboldt a déli két nagy birodalmat világitotta meg, mellyek 
régiségeit Kingsborough állitotta ki közszemlére. Egyidejűleg Salt 
Abyssiniába vezetett be j Caillaud végre az annyi jeles és tapasztalt 

. tudósok által j~lzett úton Tombuctnig vezérlett j Okley, Cunningam 
és Hurt pedig Uj-Holland meglepő látványait tárta fel előttünk. 

Elhagyva ama szerencsétlenek nyomdokait, kik útleirásra köl
tői prózát hittek szükségesnek, a nyelvtani elem másod sorba állítta
tott, s csak mintegy eszközül használtatott a tevőleges észleletek 
összefüzésére, mikre bő anyagot szolgáltatott a természet és a lakosok 
8zokásai. A leírások nyertek valószínűségben az által, hogy a felku
tatott földek honi kifejezései használtattak. M ennyi életet tud p. o. 
lehelieni az érzéki világba Forster György, kiről el lehet mondani, 
hogy egész napjainkig első a tudományos útleirásokban, mellyekben 
ö a növényzeteket a küliinbözö szélességek ezerint osztja be, ll a ter
mészet különféle országainak egyediséget is ismerteti. 

A népszerűség, mcllyet a kőnyomás által nyertek a rajzok, 
szélesebb körben terjrsztettc el és megsokasitotta az új föld emberei
nek, jelenetcinek és régiségeinek ábráit; a rajzoknál az igazság nem 
esett áldozatúl az akademiai eszményi tisztaságnak, hanem hiin meg
őriztettek a kinyomatok1 arczvonások, a helyek és idök jellegei) az 
emlékek darabossága és különösségc, mig kevéssel elöbb mindezek
nek alkalmazkodniok kellett egy bárgyú század követelményeihez, 
melly barbárnak kereslitelte el rnind azt, mi nem tőle származott és 
nem ö volt. 

Illy szándékkal látván munl<ahoz, s illy eszközüknek lévén bir
tokában az irók, most már kiszineztethettek a tudomány nagyszerü 
festményei; s a helyett, hogy az utazások gyümölcseül Montesquieu 
epigramruái, Raynal dithyramb-nemü kikelései vagy Volney károm
lásai tálaltatnának elénk, volt szerenesenk látni, mirit nőtte ki magát 
ól'iássá Neuwied) Haint Hilaire, Cuvier, Bompland kezei közt a termé
szet-történet; mint öregbcdt~k Peron, Freycinet, Lesson munkálko
dása által a társ11dalmi tls emberismei tudományok; s mint emelke
dett a nyelvészet és népirat Humboldt lángelm éje által, ki roppant 
tudományossága mellett költö is tudott lenni. 

Azonban költészet tekintetében az újabb utazók, utána állanak 
a régiebbeknek. Ezek szenvedélyescknek runtatják magukat !lZ ara
nynt é.; vallást illetiileg ; mig ellenben az újabhalt tiirelmesek, tanú!-
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tak, számitók, s nem ismernek más Istent mint a dicsliséget és tudo
mányt; amazok csak felületesen, s ugy amint elöjő}lek, szem! élik a té
nyeket :. az ujabbak fürkészik azoknak jelentőségét, s a belőlök von
ható bizonyítékokat; a régiekre tömegben hatnak a tünemények: a mie
ink bonczolják, elemeire osztják, részleteit kutatják; a régiebbeknek 
a természet és uj társadalmak láttára szivök fenekéről szakadnak a 
szók, rájok nézve minden bámulatos, minden költői, s az itészet soha
sem lép közbe, hogy csökkentse a csodálást: a mieink ingát, lég
sulymérőt, delejttit hordoznak magukkal, számítják a lakosokat, mér
legelik a termékeket, megfontolják a tekintélyeket, minden ténynek 
megfejtését keresik, s egyiktől a másikig mennek fel, mig nem össze
kötik azokat az ember és emberiség általános történetével. 

A régiek tehát a gyermekek, s az ugynevezett örök gyerme
keknek valók, kiknek szivök repes Robinson és Guliver kalandjai
nak hallatára: a mieink pedig az érett kornak szolgáltatnak tápot, 
n tudománynak adnak fegyvereket, s a történelem és bölcsészetnek 
vetnek alapokat. Ki e kettőt egyesíteni, tetszeni és tanítani, a száraz 
ész jogait a képzeleméivel párosítani tudná, talán még nem sziiletett. 
Pedig ez képezandi a jövö századok hös költeményét. 

HATODIK FEJEZET. 

A z i n d i á n o k r a b s z o l g a 8 á g a. - L a 8 C a 8 a s. -
N é g e r-k e r e 8 k e d é 8. 

Az új fölfedezések nem adtak Eurapának más gazdagságról fo
galmat, mint melly az érczekben áll, s mindenk i azt hitte, hogy arany 
és drága kövek, mikkel Marco Polo, az utazók és arab beszélyek el
halmozták a keleti fejedelmek palotáit, bőségb en lesznek találhatók 
az Új-világban; az onnan mutatóúl hozott csekély mennyiség túlzó
lag nagyíttatott a. képzelődés, vagy számíttatott a telhetetlen remény
kedés által; maga a kormány is aranyat követelt, hogy kárpótolja a 
vállalat költségeit, s megtöltse tul aj don szekrény eit. Hasztalan ismé
telte Columbus, hogy türelemre van szükség, hogy Portugaliának is 
jó ideig kellett várni , mig Guineából hasznot húzott: elébb akarták 
a gyümölc3öt s,.;edni, mint megérett, s hogy megszedhessék, kivágták 
a. fáját. 

Hispaniola kormánya, melly szigct Columl•us ilzcmeiben Men-

XIV. 9 
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kertnek látszott , Ovando Miklós okos, de ez állomásra nem való 
egyénre bizatott (1501); ki megszoritotta. ugyan a koronának eszi
gethez formált jogait, de elnézte, hogy a benszülöttek szigorral kény
szerittessenek a munkára, mitöl idegenkedtek. Az oda költözött nép
ség, midőn munkára látta magát kényszerülve, elcsüggedt szivéflen1 

s előbb elfogyván élelmiszereik,. mintsem újakról gondoskodtak volna, 
átkokban törtek ki, nem saját hiszékenységök, hanem mások rásze
dése ellen. 

A lázongókat lecsilapitandó Colurubus, kénytelennek látta 
meghagyni a cazikáknak , hogy adó helyett bizonyos számú ben
szülötteket szolgáltassanak. Ezek sorsa roszabbra fordúlt Bobadilla 
alatt, miért is elkezdödtek a panaszok, miket leginkább a hittéritök 
vittek meg Spanyolországba, kik rögtön rohantak a lelkek keresése 
végett oda, hová másokat az arany vonzott. Izabella meghallgatván 
a panaszokat kinyilatkoztatta (1502), hogy az indiánok természettől 
szabadok, következésképen ok nélkül nem kárhoztattathatnak szol
gaságra. Ovando sietett kimutatni neki, hogy illy rögtöni nyilatkozat 

l 

lehetetlenné teendi a sziget müveléset: miért is a királynő, a vallás 
szelid s a politika emberielen követelményei által ostromoltatva, meg· 
elégedett azzal, hogy kiméletet ajánlott; s meghagyta, hogy ha mégis 
szükség lrnne erővel kényszeriteni öket a munkára, a tekintélyt sze
lidséggel mérsékeljél(. 

Azonban azokott dolog, hogy a végrehajtók zsebre teszik a ren
deletet, s elfelPdkeznek annak megszoritó záradékairól; Ovando is 
arra használta a királyné engedélyét, hogy minden spanyol részére 
bizonyos számu i n dián t (igy neveztettek, s gyakran még most is igy 
neveztetnek a bensz11löttck) rendelt, kik eleintén évenként hat, ké
sőbb nyólcz hónapi munkára l;ényszerittettek "testi lelki jólé
tök sz e m p o n t j á b ó I," mert részeltették öket valami igen cse
kély díjban, s oktatták a vallásban 1). 

De van- e a fösvénységnek szive ? S pedig a spanyolok nagyon 
megazokták az islamot, mialatt küzdöttek ellene, s Amerikába vitték 
át annak üldözö és irtó szellemét. A mi roszat csak képzelhet az em-

1) A bensziilöttel< illy tart.almÍI irattal bizattak bizonyos comendudó,·ok 

g()ndjAra: .Jelen irat erejénél fogva letét ez imen önre N. N. biza tn ak N. község 
ura (f<lnöke) és lwnsziilöttei, hogy hasznAlja öket és igénybe vegye segélyöket 
iöldei müvelésénél, egyezllleg az e ré~zhen kiadott vagy kiadandó rendeletekkel, 
kötelességének tRr!sa R7onhlltl volök katholil{ll- ~zent hitünk ágazatait hflt.ant'iltatni, 
s ne k; mEiljen semmi gondot. és fáru.r!s4got, ho!l'y e ezé! ~>léressék. 
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be1·, miuoazt dkövették a szerencsétlenekeu, a bányák át~ásánál ugy 
mint a czukornád müvelésénél, melly korán átplántáltatván, winden
felé mesés termékenységgel szaporodott. A tétlenséghez azokott in
diánok gyötörtettek e munkákkal a nélkül, hogy az állatokat megil
letö figyelem és élelemben részeltették volna öket, ugy hogy irigyel
niök kellett az uraik asztaláról lehullott csontokat. Ha nem állhatván 
tovább a kínzást megszöktek, ebek által kerestettek fel, s vitettek 
vissza még terhesebb munkát·a. Gyakran midön a bányákból vagy 
mezökröl ötven-hatvan márföldre (leghe) fekvő lakaik felé tartottak, 
az útban rogytak össze e kiáltással "é h e z e m. 11 Sokan orgyilkosság 
által igyekeztek szabadúlni a nyomortól ; az anyák megfojtották szo
pós gyermekeiket. Egy királyi hivatalnok háromszáz indiánt kap, s 
néhány hónap alatt harminezra fogyasztja e számot; ismét három
ná.zra pótolják ki neki, s hasonlóan fölemészti; és igy folytatta to
vább, mig nem, mint Las Casas mondja, az ördög öt magát el nem 
vitte. 

Alonzo Zancbes találkozik egy élelmi szerekkel terbelt nő-csa
pattal, melly megkínálja Öt azokkal; Zanchez elfogadja az élelmi 
szereket, s megöli a szegény nöket. Bizonyos spanyol, vadászat al
kalmával nem tudván mit adni ebeinek, elveszi egy rabszolganő kis
dedét, s összevágván, darabonként dobálja azt ebei elé. Midön meg
törve a fáradságtól összeroskadtak a hegyek közt, B a spanyolok 
kardmarkolatukkal verMk ki fogaikat, az indiánok f~lkiáltottak: -
"Öljetek meg itt, itt akarunk meghalni."- Egy pap kihúzta a gyer
meket a tűzből, mellybe vetették, de oda ment a spanyol, s vissza
dobta azt j e szivtelen megbalt máeuapra "s én azon nézetben voltam 
(mondja Las Casas), hogy nem kell öt eltemetni." Máshol egy kato
nai. csapat közflledett bizonyos városhoz, szokás ezerint indián férfiak 
és nők czipelvén utánok holmijakat: mocsáron ruenvén keresztül, egy 
spanyol elejtette törét, s miután a sötétben sok ideig basztalanúl ke
reste \'olna, kiragadván egy nö karjai közöl a gyermeket, a mocsárba 
meriti, hogy jelezze, melly helyen ker~sse más nap törét•). 

A Hispaniola vadai által nagylelkűleg gyakorolt vendégszeretet, 
mibcn különösen Caonabo cazika neje Anacoana, e valódi hősnője 
a benszülöttöknek s állhatatos barátja a febérekuek, tüntette ki ma
gát, nem" fegyverz i le Ovando gyanúját 1 ki szinlettnek vélvén azt, 

1) Ez Mexic6ban tört~nt. .A.lonso Zurita, 286 lap. Ternau:r. Gompans gyüj
teméuyébeu. Lásd még Oruautéa horriblea des conquerants du Mexique etc. Don 
}'ernanJo d' Alva Ixtlilxochitl emlékirata. 

9* 
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mintha nem hinné lehetségesnek szeretni azt, ki nekik annyi roszat 
okozott, bebörtönözteti és kínozza a fönököket, negyvenet megégettet 
közőlök, irtja a népet, s Anacoanát azon fehérek szemeláttára akasz· 
tatja fel, kiket ö annyiszor megmentett. 

Most megkezdődött a harcz vagy jobban mondva mészártAs; 
mindent tűzzel vassal pusztitanak, s nagyobb barbársággal bánnak 
velök, mint millyet tanusithattak volna irányukban az annyira rette
gett canibalok. Lassú égetés és megfojtás, hosszadalmas csonkítások, 
s a legérzékenyebb tagok szaggatása vannak divatban. Több alka
lommal megtörténik, hogy egyszerre tizenhármat sütőgetnek vasrós
télyon Krisztus és az apostolok tiszteletére ! Calobanama, e sziget 
utolsó cazikája, a kétségbeesés egész erejét kifejtette, s elfogatván 
mint aljas gonosztévő felakasztatott Mert a spanyolok nem ugy te
kintették az amerikaiakat mint nemzetet, mellynek teljes joga van 
tulajdon szabadsága védelmezésére, hanem mint uraik ellen fellázadt 
rabszolgákat 1). Ekként a sziget a rabszolgaság igája alá hajtatott, 
s melly egy millio benszülöttet számlált, tizenkét évre a fölfedezés után 
néptelenné vált. Ekkor Ovando lucayi benszülötteket hivott meg, föld
birtokokat igérvén nekik, s midön áttelepedtek, hatvanezret közölök 
rabszolgává tett. 

Hogy ne kelljen szégyenlenünk európai eredetünket, sietünk 
megjegyezni, miszerint sokan ellenezték ez embertelenségeket, fó
képen pedig a hittéritök. A domonkosiak, kik elsők igyekeztek oda, 
hogy a legyőzötteknek a vallást, a győzöknek szelideéget hirdessék, 
a kereszténységgel s az ö czéljokkal ellenkezőnek nyilvánitották a 
benszülöttek felosztását, s rettenthetlenül védték az indiánok termé
szeti szabadságát a birvágyó ministerek, a zsarnok udvar, s mi több 
a gyarmatok szülemlö iparának parancsoló szükségei ellenében. Mon
tesino 1511· ben a san-domingói székesegyházban heves ékesszólás
sal kárhoztatta a visszaéléseket, s minthogy a zsarnokok szótára sze· 
rint a vétkek leleplezése egyértelmű a lázadással, e szónok bevádol
tatott Ferdinandnál. A bátor szerzetes Spanyolországba hajózott, 
hol nem önmagát, hanem az indiánokat védte; s övéi továbbra is 
megtagadták a feloldozást azoktól, kik rabszolgákat tartottak. 

A ferencziek aljas féltékenységből elnézöbbeknek mutatták 

1) Egyik jogczim, melylyel SpanyolorszAg uralmát támogattAk, VI. SAndor 
bullája volt, melly e földeket annak itélte oda. De világos, hogy e bulla csak 
puszta földekral ~z61 ; s ki is rendelkezbetutik olly birtokról, mellynek már 
Ufij VIID ~ 
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magukat 7 ürügylll a rabszolgák nélkülözhetlenségét hozván fel: de 
Rómába kerülvén az ügy, a pápa kijelentette n h o g y n em cs ak 
a religióval, hanem a természettel is ellenkezik 
a r a b s z o l g as á g" 1) s igyekezett erről a spanyol udvart meg
győzni. Ferdinand e kérdés megvizsgálását magán-tanácsára bizta, 
melly által a domonkosisk értelmében döntetett az el, de azon meg
szoritá!lsal, hogy az indiánok szabadok ugyan elvben 7 a felosztás 
azonban továbbra is megtartandó; végre kinyilatkoztatta a király, 
hogy jól meghányván a dolgot ugy találta, miszerint az indiánok 
rabszolgaságát miqp az isteni mind az emberi törvények megengedik; 
s egyedül emberiességet ajánlott. 

A domonkosisk mindazáltal nem aztintek meg á.llitani7 hogy az 
indiánok szabadon hagyása a magán érdeket is elömozdítaná, s "szó
székekröl, collegiumokban, a fejedelmek elött folyvást hirdették, hogy 
az indiánok elleni harcz világos megsértése az igazságnak, s a pénz
nek illy módoni szerzése tilos." 

J,os Uosots. 
E szavak a sevillai Las Casas Bertalan (szül. 1474) ajkairól 

hangzottak, ki legmelegebb s hogy ugy mondjuk legszenvedélyesebb 
védője volt az indiánoknak. Atyjától, ki Columbussal utazott, egy 
amerikait kapott ajándékba, s midBn azok szabadoknak nyilváníttat
tak, ö is szabad lábra helyeztes visszaküldötte szolgáját, rokonszen
vet táplálván szivében e szerencsétlenek iránt. 1502-ben Ovandóval 
Hispaniolába menvén7 hogy személyesen gyözBdjék meg a bensza
löttek szenvedéseirl:ll, azok természeti szabadság joga mellett nyilat
kozott; de midön kérdezték tőle, mint lehessen nálok nélkül müvelni 
a földet, nem tudott felelni. Kisérletül Cumanában egy külön tele
pitvényt alapított, hogy a benszülöttekkel megkedveltesse a munkát : 
de a másutt tapasztalt rosz bánásmód miatt elkeseredett indiánok 
megrohanták és szétszórták a keletkező gyarmatot. 

Elbátortalanodván ezerzetessé lett, s a lelkek megmentésére 
forditotta gondját, a nélkül azonban, hogy földi jobb létükről megfe
ledkezett volna, s kilenczvenkét évre terjedt egész életén át mint 
közbenjáró szerapeit az áldozatok és hóhérok közt. Eleintén mint 
egyszerü domonkosi szerzetes, késl:lbb mint chiapai püspök Mexicó
ban, winden idejét azzal töltötte, hogy részint ismeretlen vidékeket 
kutatott fel, meg akarván nyerni az indiánokat a mtlveltségnek, 

') Non modo religionem, ~ed etiam naturam reclamitare aervituti. Fabront, 
Vita Leonü X. p. 27. 
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részint védelmezte 8ket. Tizennégyszer tette meg az oceani utat j 
beszélt; alkudozott, irt, mindig benső melegséggel s észhez és sziv
hez szólva. Q u a e s t i o d e i m p e r B t o r i 8 , v e l r e g i a d i g n i
t a t e czimü müvében olly komolyan értekezik a törvényeknek 8 kirá
lyok feletti felsöbbségér81, hogy sok országban aligha megengednék 
kinyomatni. "I n diák á l t 8 lá n o 11 t ö r t é n e t e 1520-ig" czimü 
munkája, melly forrásúl szolgált az utána következő íróknak, igen 
becses, mert szemtanú irta, és gazdag okmányokban j de nem en
gedték közzétenni, mivel nagyon élénk szinekkel festi a !!panyolok 
embertelen bánásmód.iát. 

A nyomorok e történetében , mellyeket nem birt megakadá.
lyozni, mind8z feltalálható, mi a két világban előbb vagy utóbb a 
rabszolgaság eltörlése ellen felhozatott, söt a téritök elleni panaszok 
is, kiket többek közt arról is vádoltak, hogy "tanításuk hátrányára 
van az urak érdekeinek, mert a szolgák csak addig engPdelmesked
nek, mig tudatlanok, B mig a keresztény erkölcst:l.n kötelmeik isme
retére nem vezeti öket" 1). Lehet gondolni, hogy a.z evangelium szol
gája megtudott felelni. e kifogásokra; de elborzad az ember, ha ol
vassa, mit ö borzadva ir le : "Mindezen s több más kebelrázó dolgo
kat saját szemeimmel láttam, mellyeket most már alig merck elbe
szélni is, s szeretném, hogy magam sem higyem, s csak álom lett 
légyen" 2). 

Az indiánok felsznbaditáaának kieszközlése végett Spanyolor
szágba menvén (1516), megnyert.e a haldokló Ferdinand beleegyezé
sét, mi más körülméoyek közt aligha meg nf"m tagadtatott volna 
töle. Ennek halála után a nagy bíbornok Ximenes, ki minister és 
kormányzó volt egyszersmind, meghallgatta a szerzetest, s három re
metét és egy hittudort bizott meg e kérdés megvizsgálása é11 eldönté· 
sével. Ezek szabadoknak nyilvánitották azon rab11zolgáka.t, kik ud
variaknak, vagy más hasonló, Amerikában le nem települt egyének
nek adattak ajándékba j de mindent megfontolva azon meggyi:lzö
désre jutottak, hogy az indiánok, ha a spanyolok hasznát akarják 
venni ama földeknek, nem szabadithatók fel átalában j mindazáltal 
gondjuk volt rá, hogy igazságosan és emberiesen bánjanak velök. 

Egyedül Las Casas nem elégedett meg ezzel, s ismét visszatért, 

1) II. köt. l 7 4 lap. Lásd Oeuvrea de Barthélemy de Las Casas, évéque de 
ChW.pa, défenaeur de la liberte c!ea natu1·ela de l' Amérique. Páris 1822, 2 köt. 

•) Nehány illy kegyetlens~get e könyv végén a ,Fel"világosit•\ jegyz<•tek' ki:i~t 
G) alatt beszélünk el, 
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hogy az indiánok egészbeni felszabadítását sürgesse. De Ximenes 
már meghalt, V. Károlyná.l pr dig egész más érzelmek voltak az irány
adók, ki minden áron hatalomt·a, s hogy azt megszerezhesse, pénzre 
vágyott. Azonban a c om u n e r os ok lázadása, melly akkor Spa
nyolországban a király jogtiprása miatt kitört, s kézzelfogható bi
zonyitékúl szolgált, milly szerencsétlenségeket szül a kormány<•k 
igazságtalansága, kedvező befolyással volt Las Casas iigyére. Sze
mélyesen adta elő V. Ká1·olynak érveit és panaszait, igy végezvén , 
beszédét : " Ertesitvén erről Felségedet, bizonyos vagyok benne, hogy 
a legjobb szolgálat.ot teszem, mit alattvaló tehet királyának ; én nem 
vágyom kegyei és kedvezményeire, mert én nem Felséged érdekeit 
szolgálom, kivéve az engedelmességet, melylyel mint alattvaló tarto
zom, hanem a mit teszek, azon meggyőződésben teszem, hogy e nagy 
áldozat megilleti az Istent. 8 annak megerllsitéséül, mit elmondanom 
megengedni kegye11kedett, ezennel újolag kijelentem; hogy mostantól 
fogva minden anyagi kedvezmény és kegyriíl lemondok, s ha valaha 
akár közvetve akár közvetlenűl a legkisebb jutalmat kérném, bele
egyezem, hogy hazug és bUtelennek bélyegeztessem királyom irá
nyában." 

Las Casaséval ellenkező tant védett Gines de Sepulveda (1536), 
ugyanazon császár évkönyvirója, éleselmii, tudós és ékesszóló ember, 
ki példáúl szolgálhat, mint ragadtathatik el ollykor egyvalaki olly 
erkölcstelen elv védelmére , mellyen eleintén talán csak logikáját 
próbálgatta. Ő azt vitatta, hogy igazságos a spanyolok által az indi
ánok ellen indított harcz, s hogy emezeknek alájok kell vetni magu
kat az előbbieknek, mert a hatalom mindig azt illeti, ki többet tud. 
Az indiai királyi tanács megtiltotta az értekezés közzétételét, mert 
el!)re látta az abból szülemlendett botrányt és rosz következménye
ket j azonban a kil·ály akkoriban Bécsben olly udvarban időzvén, 

melly mit sem tudott egy különbözö nép eszméi és szükségleteiről, 
Sepulvedának sikerült oda vinni a dolgot, hogy megengedtetett volna 
már neki munk~ját sajtó alá bocsátani, ha Las lJasas meg nem érke
zik s minden módot fel nem használ megakadályozására. Sepulveda 
felhasználva a sajtó által Rómában élvezett szabadságot, ott ~ette 

közzé munkáját, s bár betiltatott, egész országban elterjesztette, sőt 
ldvona\Ot is csinált abból a szegénység és köznép részére. 

Las Casas egy apologiát bocsátott ki ellene j a császát· pedig 
1551-ben nyilvános vitatkozást rendelt a fölött Valladolidban, hol 
Sepulveda theologusok és jogtudósok előtt hosszú beszédben ipar
kodott megmutatni, hogy nem csak s:z:abad, de kötelesség is az indiá· 
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nak ellen harczot indítani, ha egyéb bűnök nem volna, már csak , 
azért is, mert nem keresztények. Ervei a lehető legkeresettebbek, s 
embertelen álokoskodását azon látszattal köpenyczi, mintha Spanyol
or~zág királyainak emlékét akarná védeni, kik e vállalatot megin~di

tották. Mert az igazságtalanságnak természetében fekszik, hogy miu
tán cselekedeteiben rosz útra tért, az értelmet is elhomályositja, s ki
forgatja önmagukból az eszméket, hogy igazolja magát. A fáradhat
lan Las Casas összegezte ' ellenfele állításait, s mint az illy viták 
természete hozza magával, észokok, tekintélyek, syllogismusokkal 
küzdött i=lzok ellen. S it t már mindazon érvek előfOt·dulnak, mellyek
kel ez ügy napjainkig védetett vagy ostromoltatott; ugyanő az 
uralmi jogczimeket fejtegette, s kimutatni igyekezett, hogy a bata
lom, melly egyedül az anyagi erők felsőbbségén alapszik, nem egyéb 
mint zsarnokság. 

Szóval ~ jogtudósok a bevégzett tényekböl, vagyis az anyagi 
és politikai érdekekből szát·maztatták le a jogot, .Las Casas pedig 
mint theologus egy más jogót tartott szem előtt, melly elsöbb és fel
söbb a tényeknéL De bá r küzd ellenök, soha sem lépi át a szaretet 
határát, és ~oba nem hallatja a harag szavát. "Esküszöm lsten, az ö 
angyalai, az örök ország szentjei, s mindazon emberek előtt, kik 
most élnek és éln i fognak, hogy semmiféle személyes érdek nem su
gallotta gondolataimat, hanem egyedül a király, a spanyolok és in
diánok lelki üd vé re eztHoznak azok. Mert meg vagyok győződve, hogy 
c negyvenöt év alatt a ro~z kormányzás, a zsarnokság és kegyetlen
kedések~ miket a hatalom Amerikában Spanyolország királyának ne
vében iizött és üz, több mint tizenöt millio, religio nélküli indiánt 
pusztított el." Bizonyára nagyitja a dolgot; mindazáltal állithatta 
ezt azok ellenében, kiknek érdekökben állott meghazudtolni őt. 

V. Károly a gyarmatok részére törvényeket hozott (L e yes 
n u e v a s 1542), mellyek nem adják meg a benszülöttek szabadságát, 
hanem jobbításokat czéloznak, s a magáno8ok szeszélyét a korona 
védnöki tekintélyével váltják fel. Ezek szerint a. fel osztások,_ mely
lyek bizonyos mértékeu túl mentek, megszorfttattak; az ültetvényes 
halála után, annak javai a koronára szállottak ; nem engedtettek köz
hivatalnokoknak és egyháziaknak indiánok, 8 felmentettek a szemé
lyes szolgálattól, ha megfizették a megszabott adót; községek voltak 
alapitandók, mellyekben maguk által választott tisztviselők ( cazikák) 
alatt állottak; Mexico és Peruban két alkirály kezelendette a pol
gári és katonai ügyeket; Mexico és Limában két törvényszék volt 
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felállitd.ndó, melly helyeken azután érsekség és egyetemek alapíttat
ta~~:. II. Fülöp késöbb beviüe ·az inquisitiót. 

A rendeletekben nem volt fukar a spanyol udvar, csak aztán 
lett ·volna ereje és akarata azok életbeléptetésére. A bóditók minden
féle nemzetiségü gyülevész nép 'ol tak, kik nem tudtákJ mi az enge
delmesség; s miként azok, kikkel a király a szerenceétlen Olaszor
szágot elárasztotta, s kiket nem volt képes többé visszatartani, fel
szabadítva hitték magokat az ö nevében Róma, Flórencz és Siena 
gyötrésére: úgy ezek is, miután megh.Jditották Amerikát, sajá.t eszök 
szerint akartak járni, a nem igen tartottak a spanyol kormánytól, j ill 
tudván, hogy szüksége van rájok uralma renntartása végett. 

Las Casas mint chiapai püspök meghagyta papjainak, hogy ne 
oldozzák fel azokat, kik nem akarják elfogadni a rabszolgákért ajlln
lott váltságdíjat, melly rendelkezés egy mexicói zsinat által is meg• 
erősíttetett. Es sohasem mondott le azon hizelgő reményről , hogy 
egyedül az evangelium által hóditja meg Amerikát, a fölfedezandi az 
arany folyókat, kogy kielégítse a hóditók kapzsiságát és gyümölcsö
zövé tegye a földet. S valóban Guatemalában iiJy módon egy, negy· 
vennyolcz mérföldnyi (leg he) hosszu és huszonhét mérföld széles
ségű földterületet hóditoft meg. 

, A négerek. 
Es mégis e szent ember emlékét azzal akarják megfertöztetni, 

h,ogy egy rettenetes igazságtalanság eszméjét tulajdonitják neki! 
Atalános ugyanis a vélemény, melly ezerint ö könnyíteni akarván 
indiánjai sorsán, az afrikai négerekkali kereskedést ajánlotta, s ez 
által azon kegyetlen sebet ütötte. volna, melly még most is vérzik, 
s melly olly nagy befolyáseal volt és leend a magukat müvelteknek 
hánytorgató népek jelleme és sorsára. 

Kimutattuk már, bogy ez időben még nem volt kiirtva Európá
ból a rabszolgaság; s az akkori felfogás ezerint a bálványimádók és 
mahomedánok, mint az ördög szolgái joggal kárhoztathattak rabszol
gaságra. A négerekkali kereskedés, kiket az aethiopiaiak, abyaai
nok és sudaniak az Atlanti-tenger és Nigritia közti népek közöl hord
tak , igen régi. A earthagóisk evez/:1 legényekül használták /:Iket 
gályáikon, s Asdrubalról tudjuk, hogy egyetlen napon öt ezret vásá-

. roJt össz~. Különösen pedig a Fezanban lakott garamantok vadász
tak e ezerencsétlen barlanglakókra (trogloditae) ugyanazon földeken, 
hol most .utódaik, a tuarikok és tibbok keresik öket az egyiptomi és 
konstantinápolyi törökök részére. 

A kereszténység behozatala, s a kereskedelem megszak11dása 
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felfüggesztette egy idi:lre ez iszonyú kereskedést; de az islammal ujra 
feléledt s a berberség arabjai látták el rabszolgákkal egész Európát. 
Az afrikai partok kifürkéll'zésének egyik legbethatósabb indok~ a 
rabszolgák szerzése volt, kik igen nagy áron keltek el vásárainkon. 
A bölcsészek alábbvaló fajuaknak állitották öket ; a theolognsok azt 
olvasták a Bibliában, hogy Cham utódai örökös szolgaságra kárhoz
tattak; a politikusok olly szinben tüntették fel a rabszolgákat, mint 
ba.lll.lra itélt gonosztevi:lket, kiket fi:lnökeik jobbnak látnak eladni; 
s Katholikus Ferdinand, ki pedig körül volt véve jámbor és tudós 
emberekkel , nyugalmas mórokat raboltatott el és állittatott vá
sárra 1). 

Alig hogy fölfedeztetett Amerika, oda kezdték öket szállítani, 
s Haitiban már jóval, legalább hét évvel elöbb használtattak (1517), 
rnintsem Las Casas azon indítványt tette volna, hogy a benszülöttek 
sorsának enyhítése tekintetéből, engedtessék meg a gyarmatosoknak 
a· feketék bevitele. Mert, bármennyire tagadják is némellyek 2), 
bizonyos, hogy a chiapai ajtatos püspök, nem sugallotta ugyan a· né
ger-kereskedést, de azon nézetét nyilvánitotta, miszerint kevésbbé 
gyilkoló lenne Amerikának négerek általi müveltetése. S ebben 
igaza volt, mcrt a benszülöttek sok helyen elpusztultak, mig ellenben 
a négerek ugyanazon helyeken javulásnak indultak ; továbbá na
gyitva adattak elő a szenvedések, miket Aethiopia forró égalja alatt 
ki kelle állaniok, nem vévén figyelembe, hogy az nekik megazokott 
hazájok, s igy még jót véltek velök tenni, ha Amerikába átvitetnek, 
hol, s különösen Hispaniolában, mint erösitették, a legjobb egészség
nek örvendettek, úgy hogy, mint. Herrera mondja "ha csak fel nem 
akasztatnak, soha meg nem halnak, s olly jól tenyésznek rnint a 
narancs ok." Miután Las Casas neve igazolni látszott ez igazságta
lanságot, növekedett az emberhús-kereskedés, rnelly igen nagy hasz
not hajtott. Ximenes bíbornok tiltotta azt kormányzósága alatt, de 
Juau de Selvaggio, a király különben szennytelen jellemű cancellárja, 
semmi tilost nem látott abban, s ugy találta, hogy egy néger munkája 

•) Zuniga. világosao mondja., hogy Sevilla. már Columbvs elött b!lvében volt 
ll ra.bsEolgákoak : Avia anoa que deade los Puertos de Andaluzia ae frequeRtava 
na~~egacion a laa ooataa de Afi'ica y Guinea, de donde se traian eaclavoa, de que 
ya abundava Mta ciudad. . . Eran en Sevill11 loa Negroa tl·atadoa con gran benigni
dad, desele al tiempo de el rey don Henrique Tercera et~. Annalea de Sevilla. p. 
378. 374. 

2) Mint p. o. Gergely pÜRpöl< LaA Casas dics~retében , melly Mem. de 
l' Institut de France, mor, et pol. cúmü muoka. IV. ltötetében van bcszüve. 
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felér négy indiánéval. A pénzvágyó V. Károly a flandriaiakat jogo
sitotta fel ·a spanyol gyarmatoknak rabszolgákkali ellátására 1 kik 
kevéssel azután huszonötezer ducatért megengedték a genuaiakna.k, 
hogy négyezer négert .vihessenek Guineaból Amerikába. 1522-ben 
decz. 26-ik éjén don Diego Colombo munkahclyiségeiböl husz néger 
megszökött, kik másokkal egyE'sülvén gyilkolták a spanyolokat, s 
megtámadtatván, ellenálltak, mignem a túlnyomó szám által legyő
zettek. Ez volt az első hekatombe; de háromszáz évnek kellett le
folyni, mig ez égbekiáltó igazságtalanságért, ugyanott, hol az kezde
tét vette, boszút állhattak. 

Az egyház ellenezte e kereskedést. Már II. Pius 1462. okt. 
7 -én egy bull át bocsátott ki a portugalok ellen, kik Guinea nj meg
tértjeit rabszolgákká tették ; III. Pál pedig, ki az ördög találmányR.
nak nyilvánitotta azon állitást, hogy az indianak rabszol~aságra kár
hoztathatnak, 1537. máj. 29-én a toledói érsekhez irt, roszalván a 
neger-kereskedést. ~A mrgtestesült bölcseség (igy ir), melly sem 
meg nem csalathatik, sem minket meg nem csalhat, elküldvén apos
tolait az evangelium hirdetéRe végett, meghagyta nekik,. hogy tanit
sanak minden népeket s különbség nélktil mindenkinek vigyék meg 
a világosságot, mert mindenki képes annalt elfogadására. De az emberi
nem régi ellensége, melly ellenzt'íje minden jónak; s mindannak mi az 
embert üdvre vezeth<'ti, hogy megakadályozza az evangeliumnak egész 
világo ni hirdetését, egy, napjainkig ismeretlen eszközt talált ki. Mert 
egynémolly birvágyó emberek, kik szüntelen arra gondolnak, mint 
tegyenek eleget vágyuk nak, az ördög gonoszságának szalgálnak esz
közül, meg akarván akadályozni, ha l~hetséges lenne, nehogy az egy
ház kebeléhe fogadja Kelet és Nyugat népeit, mellyeket nem rég 
kezdUnk i11merni. Az indiánok a hazugság e mesterei ezerint úgy 
tekintendők és kezelendők .mint vadl\llatok, és rabszolgaságra vannak 
rendeltetve, részint mert hit nélkül élnek, részint mert nem képesek 
annak elfogadására. Nem téveszthetvén szem elöl, hogy Jézus Krisz
tus helytartója vagyunk, s hogy képviselnünk kell öt azon állásban, 
mellybe az isteni könyörület érdemünk nélkül helyezett, semmit sem 
mulasztandunk el, hogy a jó pásztor aklába gyüjtsük nyájának min
den eltévedt juhait. Az indianak sem kevésbbé méltók figyelmünkre, 
ök is ollysn emberek lévén mint mi; s nem csak képesek, előleges 
oktatás után, a hit elfogadására, hanern rnint tudjuk dicséretesen .is 
gyakorolj~k a kere-ztény ajtatosságot. Hogy tehát kellő igazság 
szolgáltassék nekik, s lehetőleg elháríttassanak a megtérés ök utjában 
álló akadályok, kinyilatkm:tatjuk, miszerint az indiánok, mint min-
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den más népek, bár még nincsenek megkeresztelve, természeti sza
badt~águk és javaik élvezetében hagyandók j hogy senkinek nincs 
joga zavarni és nyugtalanitani öket mindabban, amit az lsten bökezü
ségéböl bírnak, ki mind en ember ura és atyja; s hogy mindaz, ki 
ellenkezőleg tenne, az isteni és emberi törvények kárhoztató ítéletét 
vonná magára. Intjük továbbá mindazon hivHket, kik indiánok vagy 
más népekkel érintkeznek, hogy részint az evangelium hirdetése, 
részint bizalmas oktatás, részint jó példa által mindnyájokat katho
lika szent hitünknek megnyerni igyekezzenek." 

A pápa ezen felszólalása visszhangra talált utódain6o1 egész XVI. 
Gergelyig, ki átalában eltiltotta a néger-ker<'lskedést 1). A Sorbonne, 
megkérdeztetvén szabad-e négereket Afrikából kihurczolni, megve
hetik-e a gyarmatosok Hket a nélkül, hogy származásukról tudomást · 
szereznének, és milly elégtételre köteleztetnek az adók és vevök, 
úgy felelt a mint várni lehetett. 

De az érdek mást tanácsolt a királyok és magánosoknak , kik 
a rabszolgákat csak nyerászkadési eszközökül tekintették, s csak 
annyi kiméletet tanueitottak irányukban, a mennyi okvetlenül szük· 
séges volt, hogy el ne veszítsék a megvételökbe fektetett tökét. A 
spanyolok 1532-ben visszaezerazték a ftandriaiaknak engedett egyed
ármágot; II. Fülöp 1580 ban a genuaiakra ruházta azt j késöbb egy 
társulatra ment át, melly roppantúl meggazdagodott abból; V. Fülöp 
tizenkét évre a francziáknak engedte ; Anglia az utrechti béke fol
tételeiben harmincz évre kérte azt. Ezek bB! látszik; hogy egész 
Európa jogosnak ismerte el e kereskedést. Erzsébet azon nevetséges 
kikötéssel engedte meg az angoloknak, hogy erőszak nélkül ezerez
tessenek a rabszolgák j XII I. Lajos az indiai franczia gyarmatokat 
jogositotta fel arra; hasonlóan tettek a kisebb hatalmak is. 

Első idBkben e kereskedés Afrika nagy vesztesége nélkül üzet
hetett, tekintve, hogy csak a partokon vásárra kiállitottak vétettek 
meg: de hozzászokván a gyarmatok, s növekedvén a szükséglet, a 
kapzsiság módot talált benne, hogy a belső tartományokban is va
dá.Mtattak, s nyerészkedtek velök. Az afrikai fBnökök, midön látták, 
milly kapós ez árúczikk, nem csak a vétkeseket és rabokat, hanem az 

1) VIII. OrbÍ\.n 1639 april 22-én megpa•·ancsolta, hogy a négerek ne fosz
tassanak meg szabadságukt61, s ne távolitassanak el hazájok, nejeik és gyerme
keiktili j XIV. Benedek 1741 dPcz. 20-án megújitottll. e tilalmat Brarilia püspö
keihez intézett bullájában j VII. Pius segitette korbelieinek il néger-kereekedés 
eltarlédre irányzott törekvését; XIV. Gergely eltiltott" azt 1839 decz. 3-án. 
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ártatlanokat is t'ladták. Az európai rosz bánásmód elsö gyümölcse 
az afrikaiak elsatnyulása volt, mit aztán elég szemtelenül arra hasz
náltak, hogy embertelenaégők ezen következményével mentegették 
eljárásokat. Kiragadtatván nyugalmas kunyhóikból, hol esetlegesen 
jóakaratolag megvendégelték az európait, ki talán épen elárulni ment 
öket 1), összefüzve vezettettek a pusztából a partokboz, terhelve az 
élelmiszerekkel, mikböl nagyon szüken mérték ki részöket. A meg
vételi dij igen csekély lehetett, mivel sokan elszöktek, sokan pedig 
az úton, s még többen a tengeren vesztek el. Mert az e ezéh-a készi
tett hajók alsó részében összazsúfolva, elzárva öt-hat hónapig is nyo
morogtak, mig a kellö szám ki nem egészíttetett. Azután utnak in
díttatva, a vonal ( egyenlitö) alatt meglepték a betegségek, miket a 
hitvány élelem és léghiány is nagyon elömozditottak, s százonként kel· 
lett öket a tengerbe dobálni. Ha a beállott szélcsend, meghosszab
bitván utjokat, szükké tette az élelmet, vagy vihar támadt, vizbe 
hányták ez árúkat, kik pedig szintúgy emberek voltak, s halhatatlan 
lélekkel, hazával és családdal bírtak. A himlö gyakran az egész 
szállitmányt semmivé tette, s illyenkor a kereskedő vigasztalhatlan 
volt, nem azért hogy olly sok emberélet veszett el, hanem mert vál
lalata meghiusult. 

Mint irigyelhették az elveszettek sorsát azok, kik Amerika.ba 
megérkeztek! A kiszállásnál már mitsem tudtak magukról, s inkább 
hasonlitottak hullákhoz mint élő emberekhez. Itt bélyeget sütöttek 
rájok, mcgnyirták, megkenték, s bövebb táplálékban részeltették, 
hogy jól nézzenek ki a vásáron, hol eladatván, a jó Isten tudja, merre 
vették utjokat urok parancsára, kinek önkényére volt bizva életök, 
miután már megfizetett érettök. A régibb rabszolgák beoktatták 
ujabb társaikat a munkába; a protestaosoknál szót sem váltottak 
velök a vallásról ; de a katholikus hitküldérek igyekeztek öket meg
téríteni, bármennyire nem tetszett is az uraiknak, kik illy esetben 
kénytelenek voltak nyugalmat engedni nekik ünnepnapokon, s tisz
telni némileg a keresztény jelleget. 

Félmeztelenül, kenyéren és szalonnán szüken tartva- 1 éjelre, 
miután egész nap bányákban, malmokban, egészségtel~n dologhá
zakban 1 s a legterhesebb ültetvényekben kifáradtak, földalatti üre-

1) Mungo Park vendégei igy énekeltek; "a s~elek ~úgnak, patakban ömlil[ 
11.11. eső; jöu a ezegány fehór, s fH.ink alatt vonja meg mag6.t. Niocs neki aoyjR, 
ki tejet Wltsön számára, nincft nője, ki elkészltse Iisztjét. Könyörület a Slilegény 
ft>Mr iránt l 



gckbe zárva, tudallanság és ágyasságban tengetik ny umm últ életöket. 
Mindazáltal nem vesztik el természetes vidámságukat, kedvellik 
a tánczot, koczkajátékot, énekelnek és verseket rögtönöznek. Heve
sen szeretnek és íaemzenek; de a terhes szolgálatok miatt, miknek 
a nök alá vannak vetve, igen sok magzat id ö előtt jő világra, -tokat 
pedig magok az anyák ölnek meg, hogy megkiméljék a rettenetes 
jövőtöl, vagy hogy boszuságot okozzanak uroknak. Kik felnevel
kednek, igen sz eretik szülőiket, s közmondássá vált köztök: "Ü11s 
engem, de ne mondj roszat anyámról. u Szenvedéseik közepette azon 
hit tartja fenn öket, hogy haláluk után a nagy vizeken tulra mennek, 
hol viszont látják hazájukat és rokonaikat, kikre mindig vágygyal 
gondolnak az idegen ég alatt ; ekként rájok nézve ünnep a halál, az 
irigyelt haldokló körül összegyülnek a testvérek , szerenesés utat 
kivánnak neki, s üdvözlik általa barátaikat és rokonaikat 1) 

Különösen az angoloknál részesültek rosz bánásmódban, kik 
azt tartották, hogy: "ez emberek ravaszok, és nincs őszinte akarat
jok keresztényekké lenni,. s ba megkeresztelkednek, ezt csak azért 
teszik, mert jobb bánásmódot reménylenek; egyszersmind veszélye
sek is, wert háromszor annyian vannak mint a fehérek ; gonoszak, 
mert ollykor az ültetményeket is felgyujt ják. u Ugyanazért nincs olly 
embertelenség, mit rajtok el nem követtek ; nem elégedvén meg 
azzal, hogy biztonságuk okáért erődöket építettek, szorgosan elkülö-

1) Egy szemtanu igy Ir: Sept a Lnit patatea et un pen d' eau ~taient la 
nonrriture que les eselaves de Saint-Domingne recevaient de lenrs maitres. Ils 
se levaieut la nuit pour aller marroner quelques vivres, et, lorsqu'ils etaient dé
converts ' ils etaieut fouettés. Que de fois j'ai vu, a l' heure du déjefiner, lea 
négres ne pas avoir une patate, et rester Hans manger ! Cela arríve sur presque 
toutes les habitations a sucre, lorsqne les pi~ces des vivres ne donnent pas en 
abondance, et alora les negres souffrent pendant quelqucs mois . • . • . On eon
<(oit A peine que les gouvernenrs, qui ~taieut distingnéa pll.l' leur naissance et par 
la doneeur de le ur Cllractere, aient souffert les crimes atroces que l' on commettait. 
On a vu un Canuleux ainé, un Latoison-Labonle, qui de sang froid faisaient jeter 
des eselaves dans des foumaises, dana des chandieres bouillantes, ou qui les fai,aient 
enterrer vifs et dabout , ayant seuJemont la téte hors de terre , et les lassaient 
périr de cette maniere. . . • Sur l' habitation Vandrenil et Duras, un eartain pro
cureur ne sortait jamais sans avoir dana sa poche des clous et un petit marteau, 
avec lesquels il clonait les noires par l' oreille a un poteau placé dans la cour. 
S'il y avait eu des inspectPurs de culture, tous ces crimes ne seraient pas arrivés, 
non piu~ que lee chfttimeuts de cinqueats coups de fouet, distribnés par deux 
commandeurs ensemble, et souvent renouvelás le lendemain, j usqu' A ce que le 
negres mourút dans un cachot, ou il pouvait a peine entrer. - Malenfant, Des 
colcmies fran~aisea et pa1·tlculierement de B aint· Dominuue. 
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nözték az egy nemzetbelieket, s a leg:súlyosabb büntetésekkel illet· 
ték, ki közülök fegyverhez ruert nyulni j megfosztották öket az élet 
azon édességeitöl, mellyeket a francziáknál élveznek j jóakaratú 
érzelem helyett kevélységet csepegtettek beléjök, miért is a régie b· 
bek nem rokonszenveztek az ujonczokkal, miként ez a francziáknál 
történt, hol többnyire az öregebb rabezolgák végezték a ket·esztatyai 
tisztet a hitujonczok megkeresztelésénél ; ha valamellyik hibázott, 
lábait a czukor malom hengerei közé tett~k s lassanként törették 
össze. 

1788-ban ki lön mutatva, hogy a britt nyugati lndiákban négy
százt!zezer rabszolga volt, s az angolok minden évben harminczezret 
vásároltak Afrika partjain, kikből tízezret saját szUk~:~égökre fordítot
tak, a többieket pedig ismét cladták, mi áltnl a nemzeti kézmüvek
beni kivitel nyolczszázezer, a bevitel pedig egymillió s négyszázezer 
font sterlinggel szaporodott. Liverpool, e kereskedés főhelye, 173ü-
70-ig kétezer négerszállitó hajót küldött ki, mellyek Afrika partja
iról háromszáz negyvennégyezer rabszolgát ,·ittek az Antillákbn ; s 
1789-1819-ig szintéu az angolok Cubába háromszázezret szállitot· 
tak, kik közöl ötvenezer az utban veszett el. Jamaikában, e század 
elején kétezer ötszáz fehér mellett kilenczvenezer rabszolgát számi
tottak •). A négerek közöl, miként iólvetették, évenként ötszáztóli 
hal meg, és igy minden huszadik évben megujíttatnak. Föltéve tehát, 
hogy a két Amerikában három millió van, Afrikából egy század alatt 
tizenöt millió hurczoltatoU el, nem számítva az átszállitásban elve
szetteket. 

A hitküldérek nem szüntek meg érdekökben beszélni 1 s ha 
egyebet nem tehettek, legalább enyhitették szenvedéseiket. Feledhet
lenné tette magát mint négerek barátja a cataloniai Claver jezsuita, 

1) Jamaikába 1702· tili 1776-ig 497,736 n~ ger szállittatot.t. San Domingo 
nap16ja szerint (III. köt. 16 lap) 1736-ben egy n~ger f~rfi Ara llOO,,egy nM 1000 
l ira volt; 1738-1744 a f~rfiak 1200, a nllk 1100; 1761-ben a f~rfiak 1600, a n6k 
UOO !irán keltek ; kés6bb 1600-rll is emelkedett áruk. 1767-1674- k~tszlr.zhet

venn~gy n~ger-szállit6 hajó Guinea partjair61 79,000, tehlr.t évenk~nt 11,000-nél 
tl5bbet vitt át. 

Azután 1783 beviteltek vR.gy eladattal' 9,370, l 6,660,000 lirdrt. 
" 1784 23,025, 43,602,000 

" 1785 21,762, 43,634-,000 
" 1786 27,648, 64,420,000 
" 1787 30,839, 60,663,000 
" 1788 29,506, 61,936,000 " 
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ki midöu letette ezerzetesi fogadalmát, igy irta alá magát "p é t e r a 
négerek örökös szolgája." Köteleztetve e külön fogadalom 
által, Carthagenában, melly város akkor a néger-kereskedés főhelye 
volt, elég aikaimat talált szeretete gyakorlására. A mint egy hajó 
megérkeze.tt, rögtön kétszersülttel, pálinkával, s más erösítő szhek
kel sietett eléje, s igyekezett a négereket azon rögeszmétől megsza
báditani, mintha arra volnának rendeltetve, hogy zsírjukat a hajóknál 
kátrány gyanánt használják s vérökkel a vitorlákat fe11sék, biztatván 
öket, hogy a rabszolgaság égi szabadságra nyithat nekik utat. Meg
keresztelte az utban született kisdedeket; ápolta, kitisztogatta, or
vgsolta, táplálta a betegeket, a más régibb rabszolgákat vivén magá
val, tolmácsoku,l használta öket, hogy magához édesgesse az igazság
talanság és kétségbeesés miatt elvadúlt eme szegény lelkeket. Nem 
hagyta el öket többé nyomorult búvhelyeiken ; e dögleletes lég köze
pett oltárt alakított, s a ezeretet és kegyelem szavát hangoztatta e 
nép elött, melly csak fenyegetéseket azokott hallani. 

De annyira megazokták már az emberek e gonoszságot, hogy 
sem bölcsészek, sem egyetemek nem emeltek többé ellene szót; ki
nek kedve lett volna is azt tenni, úgy tekitette ez intézményt, mint 
szükséges roszat , s csak enyhítésére gondolt. A quakerek voltak 
elsők, kik roszalták a Fox, Woolman, Pen felszabadították tulajdon 
rabszolgáikat, melly példát utánozva követőik foltétlenül kötelezték 
magukat (1727), hogy nem tartanak többé rabszolgákat, és sajtó 
utján harczoltak a néger-kereskedés ellen, s ezek felszabaditásá.t ille
tőleg ekkor kezdödött egy kis mozgalom. Felmerült ez ügy az an
gol parlamentben is, s Sidmouth, Wellesley és másokban lelkes pár
toJókra talált (1751); Granville Sharp három éven át tanulmányozta 
hazAja törvényeit, hogy e rendetlen halomból érveket gyüjtsön az 
ember-kereskedés törvény általi megtiltására. Az érdek azonban 
ellenállt a bölcsészetnek, miként előbb a religiónak, s Anglia éven
~ént harminczezret vásárolt 1 kiknek egyharmadát Nyugat-Indiába 
küldte, a többit pedig eladta. E kereskedésből Bristol és Liverpool 
tizenkét-tizenöt, a kincstár hat millió hasznot húzott. Kellett-e ennél 
nyomósabb ellenvetés? ! 

Francziaországban az encyclopediaták , s különöscn Raynal, 
haragos és dagályos bölcselettel ostromolták azt, melly a szivhez 
szólott, a nélkül hogy elMrithatta volna az akadályokat, miket az 
ész mutatott fel az eredményben 1). Mert természetök a nagyszerü 

') Voltaire egy, Nante,ban hi~onyos Michaud által kiállitott né~erszé.llitó 
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iga~ságtalanságoknak, hogy szükségesekké teszik magukat, miként 
a repkény a házra nézve, mellynek megrongálta falait, s magát az 
orvosszert is méreggé változtatják át, melylyel orvosoini akarnak. 
Behizonyult ez, midön a nemzeti gyülés 1792 febr. 4-én szabadok~ 
nak nyilvánitotta a franczia gyarmatok négereit, buzditván öket, 
hogy fegyert fogjanak az angolok ellen. A vát•atlan felhivás jelszó 
volt a gyilkolásra j San Domingo négerei leölték a gyarmatosokat, 
miböl. azon irtó háboru keletkezett, melly több vérbe került mint 
maga a kereskedés 1) j miért is sok helyen kisebb rosznak látszott 
a rabszolgaság fentartása, s Bonaparte azon igérettel volt kénytelen 
megnyugtatui az ültetvényescket, hogy nem fog az eltöröltetni. 

Ovatosabban ját•tak el , azért is szerencsésebbek voltak az 
angolok. A liverpooli Roscoe töt·ténész 1781-ben szót emelt e vér
vásár ellen. Clarkson 'l'amás és Wilberforce Vilmos buzgó mctho
dista, ékesszólásukkal, vagyonuk kal, életökkel küzdöttek ez ügy 
mellett; s amaz élete egyedüli feladata ul tüzte azt; a másik pedig 
az "Afrik a i 'l' á r su l a t o t" alapitotta, mellynek rendeltetése 
volt a közvéleményt e czélra elkészíteni, s függetlenül· a politikai 
eszméktlll érni azt el. Egész világgal ö.;szeköttetésben állt, hogy 
megtérítse San Domingat és Australasiat, s folytonosan megujitotta 
az angol parlamentben a rabszolgaság eltörlésének indítványát. 
1792-ben keresztül ·is ment az az alsó-házban, de a conservativ jel
lemű felsö-ház visszav etette. Fox, elnyervén a ministeri tárczát, 

hajóra szóló ötezer !irás részvényt vett s igy ir ahhoz : "Osztozom ön örömé
ben a C0'119o hajó szerenesés sikerén, melly épen alkalmas idllhen érkezett Af
rika partjaira , hogy annyi ezerencsétlen négert megmentsen a haláltól. Tudom 
hogy a négerek az ön hajóin emberies és szelíd bánásmódban része~ülnek, miért 
is örvendek, hogy jó üzletel csináltam, s egy u Hal jó cselekedetet vittem véghez.~ 
Tanítványa, ·bát· nem bámulója, Mably, egy jogi munkában igy ir: "J'ai dit 

dans les éditions précédentu de cet ouv1·age, que nous négligeons un des plUB grandll 
avantages que nous o.ffi·e la venle des Négres; que pluaieurs Etata maaquent d'/wm. 

111ea pour la culture des terres et le tra1Jail des manujactu1·es ; que lea plua peuples 

m.émes n' ayant point ceUe heureuse abondance a: habitant8 qui produit les talents et 

qui lea C'MOIU'age, les princea devraient permetere a leUI'S BUjela d' ac.'J,eter des eaclavea 
en A.J,·ique, et de :l en aervir en Europe. Je me t·etracte , et je conviena que ce 

rrwyen serait inauffiaant pour peupler des pays ou le nombre des hommea diminue 
de jour m jour. • . . On a cru que je proposaia de violer lea loix de la nature en 
proposant d' etablir l'uaage des eselaves en Europe:. maia ne les t~iole-t-on point cea 
loix saintes dan8 lea Etat8, O'U quelquea citoyens poaaédent tout, et .ou lea autres 

n' ont rien 1 (Le drolt public de l' Europe. Párizs 1790. II. kötet. 394 lap). 
Nehéz megegyeztetni annyi ízet.leméget annyi embertelenséggel. 

1) Lásd XVIII. könyvünket. 

XIV. 10 
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1806 jun. 6-án kijelentette, hogy védeni fogja a nége1·ek szabadsá
gát j mi valóban el is fogadtatott száztizennégy szóval tizenöt elle
nében, s a felsö-ház sem vetette vissza. Az 1808. év elsö napja tüze
tdt ki, mellyen az angol hajókon meg kellett szünni a négerkereske
désnek; azután 1811 máj. 4 én tizennégy évi száműzetés és kény
szermunka büntetés szabatott azokra, kik e kereskedésben részt 
vennének j 1824.mat·cz. 31 én periig Canning egy szinvonalra álli
totta azt a tengeri rablással. 

Azokt·a nézve, kik már Amerikában voltak, 1823-ban egy tör
vényt hit·dotett ki a parlaritent 1 melly szerint a rabszolga családo
kat nem volt szabad eladni, sem elválasztani, a korbács büntetés na
ponkénti huszonöt csapásra szorittatott, s vasámap nyugalom enged
tetett nekik. E rendeletekből is látszik, milly iszonyú helyzetben vol
tak, s ha e rcn'dszabályt a korona gyarmatainak el kellett is fogad
niok, de Jamaik a, a Bermudák és mások, mellyok régi törvények sze· 
rint kormányoztattak, visszavetették azt, s a nők irányában sem 
akartak felhagyni a korbácsolással, sem azt nP.m engedték, hogy a 
négerek megválthassák magokat. 

Az 1814-ki békében alkudozások folytattattak a végMI, hogy a 
hatalmak közmegegyezéssel mindeníitt el tiltsák a néger-kereskedést j 
melly megegyezés ha létre jött voiM, kitünő helyet biztositott volna 
e fejedelmi gyűlésnek az emberiség történelmében, mig igy csak a 
zsarnokság könyveiben van feljegyezve. Castlereagh kieszközölte 
XVIII. Lajos igét·etét j Anglia hét millió ötszázezer frank kárpótlást 
biztositott Porbtgalia részére. Midön 1818-ban Európa fejedelmei 
Aachenbe gyültek, hogy megvizsgálják, meddig terjedhet a leigázott 
nép tiirelmének határa, Clúkson is megjelent ott, hogy e fejedelmek 
legnemesbjének figyeimét Afrika és Ameril;;a szenvedöire fordítsa. 
Oko&kodtak is o fölött sokat, dc a féltékenység és részletes érdekek 
megakadályozták az általánosan óhajtott sikert, s a seb roszabbúlni 
látazott a gyógytapasz alatt. 1797 után abritt haj bk évenként hetven
ezer, a hollandiak tízezer négert hurczoltak el j s e példát Spanyol
ország, Pot-tugalia és Franczitwrszág is kiivctték. 1 826-ban a San
Malói l( ikötí5ben tizenkét-tizenöt négerszállit6 hajó fordult meg; 
Marscilieben is több illy haj b készittetett; Nantesből pedig tizenöt 
szállott tengerre j s egy czirkáló angol hajb, melly e kereskedés aka
dályozására volt kirendelve, ugyanez évben elfogta az Orpheus an
gol corvettet1 mellyen négyszáz meglánczolt néger találtatott. A ke
resztény erkölcsök terjesztése czéljából Párizsban megalakúlt társu
Jat ez évi jan. 9-én tartott ülésében Stael úr borzasztó képét adta a 
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négerek szenvedéseinek, s na,gy benyomást tett a jelenlevöhe, midön 
a N an tesböJ hozatott nngymennyiségii lánczokat, hol azok a négerek 
részére készíttettek, ugy szintén azon durván kovácsolt roppant vas
rudat elömutatta, melylyel kéthónapi útjok alatt e szerencsétlcnek 
lábai szorittattak le, igy kellvén sinlődniök a vérhas és hányás által 
megromlott ragályos légkörben, 

Angolország mindent megmozdított e kereskedés eltörlésére; 
de e nemzet minden alkalommal kitüntetett hajlama, mellynél fogva 
a rejtélyes politika mesterfogásaival uralkodóvá akarja magát tenni 
a többiek felett, azon gyanút keltette, hogy e nemes törekvésében is 
egész más indok vezérli, mint a puszta általános emberszeretet; attól 
tartottak, hogy a vizsgálati jogot a vetélytársak hajóinak elnyomására 
fogja használni, s a négerkeresltedés eltörlésével indiai gyarmatainak 
növekedését akarja előmozdítani, mellyek nem négerek, hanem más
féle rabszolgákkal voltak ellátva. Az őszinte hála érzelmével említ
jük meg a Londonban 1839-ben alakúlt társulatot, mellynek czélja a 
négerkereskedés ldh·tása, s Afrikának Fowel Buxton Tamás terve 
szcrinti polgárositása volt. E társaság három gőzhajót küldött ki 
azon meghagyással, hogy felmenvén a Quorra folyón szerzéídéseket 
kössenek a fönökökkel ez istentelen kereskedéti megakadályozása 
végett, s az emberiesség és müveltség eszméit hintsék ott el. 

Ezek mindenesetre a leghathatósabb eszközök; de jóllehet ezen 
emberbaráti társaság okmányaiban azt olvassuk, hogy kilenczszáz
negyvenezer font sterlinget költöttek a rabszolgák megváltására, s 
háromszázharminczezret az elfogott néger-rablók felett itélö törvény
székek fentartásáraJ ide nem számítva ama költséget, mibe az angol 
kormánynak a sok őrhajó tartása került, s azon husz milliót, mellyet 
a rabszolgaságnak minden angol gyarmatokbani eltörlése után a 
tulajdonosoknak fizetett: mindezek daczára 1838· ban még nagyobb 
mértékben űzetett e kereskedés, különösen a portugalok által, ugy 
hogy évenként százötven ezerre lehet tenni azok számát, kik Ameri
kában, s ötvenezerre azokét, kik a roahomedán vásárokon árusitattak 
el 1). Nagy lépés volt e kereskedés eltörlésére a tunisi beynek azon, 

l) Em" ismertetéseket Buxtonnak a rabszolgas:\gr61 irt művébéH kölcsönzörn. 
Szerinte Bz!z négerért , kik életben és használhat6 állapotban érkeznek meg a 
váaárl6hoz, 146 kell feláldozni az úton, kik betegségek s a vadászat követltez
tében vesznek E'i ; ugy hogy Afrika illy m6don évenként 475,000 személytéli fosz
tatik meg. Az 1831-ben lefoglalt Oriatina spanyol brigantina 348 rabszolgát vitt, 
kik l<özöl ]32 hnlt meg az ú:on himlöben. Mida spanyol brigg 1!530-ban 662 

10* 
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1842-iki kiáltványa, mellyben szabadoknak nyilatkoztatta az ország
lása alatt születendett rabszolga-gyermekeket; melly példát a maroe
cói császár is követte. 

A néger typus valtozása nngyon észrevehető. Midön Afrikából 
• .> 

a gyarmatokba áttétetnek, hátuk meggörbült, arczuk és szájuk ki-
álló : de már egy néger férfi és nötöl származott gyermeken ele
nyésznek vagy kevésbbé feltünök e jellegek, megközelitik a fehér 
kinyomatot, s majdnem csupán a szin és hajzat marad meg. Mindaz
által a gyarmatosokban mélycn gyökerezett a négerek iránti ellen
szenv, s ép olly nagy megkiiliinböztetés tapnsztalható a fehérek és 
szinesek, mint. .11z indiai lcasztok kiizt. Bizonyos szolgálatok a nége
reknek vannak fentartva, s a fehér szolga alatt is állanak feketék. 
kikkel azt viteti véghez, mit nálunk li maga végezne; a törvények 
tiltják nekik, bármilly gazdagok legyenek, a kocsi és bizonyos ruhák 
használatát; a szokás clkiiliinzi ilkct a kávé-, szin- és egyházakban j 
szóval ugy bánnak velök mintha egész más tcrmészctü emberek vol
nának, s ez eljárás igazoláRa- vagy kimentéRclll gonosz indulalukra 
hivatkoznak. Tagadhatlan, miszcrint minden ürügyet felhasználnak, 
hogy betegeknek hitessék el magulcat, s a legémelyltöbb orvosságo
kat is készek beszedni, csakhogy henyélhessenek j mohón ragadják 
meg az alkalmAt hossz~tsnn táplált és kegyetlen hoszújok töltésére j 
s a mikor szerét tehetik, lei!lzszák magokat: fle van-.e joga az euró-

személyt szállitot.t, melly sz>\m :l6!J-I'e fogyott. A Je·utte Hstelle., iildöztetvén togy 
angol hajó által, 12 rahMzolgM horrlókba zlunt •lobklt. a tengerbe. Mint számitják, 
e kereskedés apo;. hasznot hajt. A7.on 1'1\hs?.olgklt RZIÍ.mR, kik 1828-tól 37-ig 
megszBbA.rlitatt.Bk rBblóiktól, 56,000 , B?.A.Z ~ven ként 5600-ra ment. A következő 
évf.izedben egész 47-ig, m·nt monrljl\k, 635,000 néger vitetett Cuba éA Bri\Biliába, 
kik közöl c~ak 50,000 RzabarlittRtott meg R négerrRlllÓ hajókróL Illy c~ekély 

eredménye van R. sok kiarlksnak·! 
A négerP-k Azáma , kik most Amerikáh1111 éR az Antillákban , szolga vagy 

szabarl állapotban vannak, követkozö : 

Az Egyesiilt-Áll>~moklum . 
Br~tsiliábRn 

~Rn Dolningc)ban 
Az angol gyRrmatokbRn 

Spanyol 
Jo'ranczia 
Holland, elán, svéd gyarmatokban 
Mexicc\b11n fiA R rléli köztársRAIÍ.gokban 

a,ooo,ooo 
:!,700,000 

800,000 
800,000 
700,000 
2ö0,000 
100,00(1 

500,000 
9,850,000 
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painak kárhoztatni öket e vétkek miatt, mellycknek ö maga az 
oka? 

Senki sem iszonyodik tehát, midön vásárra látja kiállitva a né
gert vagy maga túlad rajta: a most is akadnak keresztények és ltöz
társaságiak, kik, mint hajdan Cato, apró tudatlan néger gyermekeket 
vásárolnak, hogy kinevelvén drágábban adhasslik el ; mások a csizma
·készités, szabóság vagy kocsisságra betanitott rabszolgákat bérbe 
adják, némellyek pedig szabadon engedik menni négerjöket munka 
keresés végett, föltéve, hogy este a megegyezés ·szerint egy vagy két 
piaaztert vigyen haza. 

Még rosz~,~obb dolguk van azoknak, kik egy tSzivtelen felügyelő 

öt·szemei alatt, ki csak k01·bácscsal méltúztatik magát velök megér
tetni, a mezöket müvelik. Este oda dobja nekik a kenyeröket és sza
lonnájokat, azutáu pedig csopot·tosan bezát:ja öket, hogy deszkán tölt
sék az éjt. A legkisebb vétség esetében roppant súlyú lánczokba 
verik lábaikat vagy csipöjüket, vagy pedig kat:jaiknál fogva fára 
függesztetvén megostot·oztatnak, s huszonnégy ót·áig illy helyzetben 
hagyatnak. Ollykor n/ikkel, ollykot· terhesekkel bánnak igy, s talán 
épen azok, kik teherbe ejtették. Házasságuk ágyasság; a nük sze
mérme árúba bocsáttatik vagy bérbe adatik, s a gyet·mekekre nem 
igen tordit több gondot az úr, mint a bornyúlna vagy csikókt-a. Né
melly helyeken a koruu\nynak fogházai vagyis füldalatti üregei van
nak, hová a vetketlek vagy makacsok kiildetnek hóhéraik kiséreté
ben, kik minden reggP.l szabályszerilleg bizonyos számú csapásokat 
mernek rájok, mi hihetöleg javitú clj•it·ásnak czimeztetik. Csoda-e 
aztán, ha a hajthatatlan szilárdságu s rettenthetlen Látorságu négerek 
dühe az őrjöngésig mligáztatik illy Lánásu•úd által? Minel kegyet
lenebbül bánik velök urok, annál kevésbbé dolgoznak'; megátalkod
nak lustaságukban ; a meHett csak hely s id ö re várnak, hogy boszút 
állhassanak ; s ha máskép uem tehetik, megölik magultat, csakhogy 
megkárositsák uroltat a.zon háromezet· frank erejeig, mellyet érettök 
fi:.lletett. 

A törvények nélilileg enyhiteni igyekeztek szenvcdéseiket, de 
a rabszolgák nem tudják azt, s az úrnak nem igen jut eszébe értesi· 
teni öket arról; az elnyomás, mellyben gyermekségöktől fogva tar
tatnak, ~lhiteti velök, hogy alábbvaló természetiiek, hogy szenvedés 
és engedelmességre születtek, s az erkölcsi félelem, mellyben felnöt
tek, nem engedi, hogy fogalmat szerezzenek magoknak a jogokról. 
Csak a túlságig vitt kinzás lázitja fel öket; illyenkor aztán az er
dőkbe menekiilvén harczot inditanuk a fehérek ellen, gyilkolnak1 
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gyujtogatnak, mérgeznek. A fehérek sem maradnak adósok; betani
tott ebeket használnak ldkutatásukra, mellyek ha feltalálják, sz~t
marczangolják öket. 

Illy elnyomás alatt nehezen fejlödbetik olly erőteljes akarat, 
melly képesítse őket arra, hogy felismerjék és megfussák a ho-Sszu 
pályát, me !ly a szab:xdságra vezet, s hogy egy disznócskából vagy 
egy kosárnyi tojásból annyit rakjanal{ félre, mennyi megváltásukra 
elég lenne. Ha túlfeszített munka, vagy aprólékos gazdálkodás által 
sikerül nekik a kivánt összeget meg~zerezni, a törvény kötelezi a tu
lajdonost a váltságbér elfogadására: a nők gyakran I'Omlottságukkal 
csinálják azt ki. Ekkor szabadság-levelet nyernek, mellyet mindig 
magokkal hordanak, hogy szükség esetén felmutathassák; a legtöb
ben nem veszik igénybe, hanem tovább is azoigálják urokat, s halá
lukkor gyermekeiknek hagyják azt. 

Egyébiránt a franczia és angol parlamentekben e tárgyról folyt 
nyilvános vitákból kitiint, hogy sokkal bonyolúltabb e feladat, mint
sem ehő tekintetre látszik ; hogy a nagy igazságtalanságok meg
szüntetésére nem elég azokat eltörölteknek nyilvánitani; s hogy jó 
érzelem és ernberbaráti szeretet adhatnak ugyan lökést, de nem elég
ségesek a legczélszeriibb és óvatosabb eszközök sugallására t). 

l) A négerek történetében egy különös eseménynyel talfllkozunk. Az 1850-ki 
törvény, melly egyike a legiszony{Ihhaknak, mik valaha törvényhozótól kikeriil

tek, arra kötelezte nz Egyesült-Államokat, hogy a szökevény rabszolgákat, min
den tekintet. nélkiíl az idői eléviilésre, s a nélltűl hogy a kivánt szökevényt ki
hallgatnák, a tulajdonos cgyszerii felhivására, kölcsönösen kiszolgáltassák. A j.l 
érzelmiíek uti\lattnl forMtltak el az államférfiaktól, kik blinrészeseivé siilyedtek a 
pénzembereinelL Ez icHlben, 1851 nyarán, je!ent meg Washington naplója, melly
nek fiiggelékeihcn szivrehatólng rajzoltatik egy, ora korbácsolása alatt kimúlt 
néger lH•lflla. ÁtaJános tetszésben részesiilvén, a ~zerzö egész regénynyé bövit.i ~ 
ldadja. Újra nyomatik; nagy zRjt üt, s százötvenezer példá.ny !tel el bel öle, mi
elött az Atlanti-tengeren innen ismeretes lett volna. Egy angol irodalmi vililal 
kozó ldsszedi Idaelás t kisérel meg, nem hivén, hogy érdol•eltséget költhetnének 
Eurapában olly szenvedések, mellyelt itt ismeretleneit; s ime a legnagyobb kelet
nek örvend; a kiadó egy húuap alatt naponitént tizezer mflsulatot ad el; rögtön 
rninden nyelvre átfordittatik, egyetliit Pál'izsl.Hm 72, németben 12, holland nyel
ven két kiadá, t ért; igy ment ez tovflbb spanyol, dfln, fl:mdriai, örmény, magyar, 
olasz nyelven; s rnind ez kilencz h 6 napra a megjelenés utfln. Dr limlik készíttet
tek belöle; a pflpa által eJtiitatott azon megtflmaclások miatt , mellyek abban ez 
idei ~zokás szcrint au nal{ vilflgi hatalma ellen intéztettek. Pár év múlva el halL 
gattak vele; s most már , ha nem mondanárn, sokan tal{m ki sem talfllná.k, hogy 

Beecker Stowe Henrika "Tamáa bátya kunyhójá"-ra cz~lzok. 



BETEDIK FEJEZET. 

Mexic6I). 

A Grijalva által fölfedezett földön meseszerü dolgok voltak 
láthatók, mellyek aztán még mesésebb szinben rajzoltattak az utnzók 
által ; miért is Diego Velasquez, C u ba kormányzój a, feltette magá
ban kipuhatolni az igazat. De nélkülözvén a kellő bátorl!lágot és te
hetséget, e vállalat végréhajtásával egy merész és nem megvetendő 
képességü egyént vélt megbízandónak, ki megelégedvén bizonyos 
jutalommal, másnak hagyná annak előnyeit és dicsUségét. 

1) Uortes levelei 1519, 20, 22, 2i-hiil, az ehö kiaul\tlau, a többiek Gry
naeus, N01J1U orbi-a (Basel 1632), és Ramasio Delle navigazioni e viaggi (Velencze 
1660) czimü munkákban találhat6k. 

Gomara, Hispania victrix. - Hi11too·ia de la11 IndiU6. Mediua del Campo 
!563. 

D' Acosta , Hi,tm·ia natural y moral <le l<.a Indiaa. Sevilla l 690. 
Torquemada, Monm·quia indiuna con cl origen y guerraa de loa Indioa oc

cidentale8, de 8a8 poblacicn!e§ , descubrimento , conquiita , convet·siott, y otra8 C08aa 
maravillo8a.a etc. Savilla 1614, 6 köt. A Mexicó régiségeit tárgyal6 muukák között 
ez a legteljesebb, de kevés itészet és izléssel találkozunk benue. 

De Solis , Hist. ile la r.onquista del Mexico, pohlucion y pmg1·esaos de la 
Amet-ica aeptentrional. 

RobertBon, Histcn·y of A·merir.u.. London 1787. 
_ Oln1gero, Storia unt·ica dP./. Me.,,,ico (egés>. a váro~ elfoglalá,;{Lig). Cesen11 

1780-81, jeles mü. 
Humboldt, Essni poz.itiqu~ sw· le 1·oyaurne tle la Nouvelle-Espagne. Páris 

.1811. - Voyage aux regietns equinoxiales ,zu Nouveau Continent. 
Description of the t"!tÍna of an ancient city <l·iscovm·ed nea1· Palenque in the 

kingdom of Guatemala. i·a IIJlanish America. London 1822. 
Antiquities of Mexico, r.omprising fac-similes of ancient mexicun paintinga and 

hieroglyphiea prese1·ved in the ... librat-y of Paris, Berlin, Dreaden; in the imp
librat-y of Vienna; in the Vatican libl'al'!J; in the /Jo,·gian Museutn at Rome; in the 
libl'ary of the Institute.~ at Bologna ; arul in the Spain ; by M. Dupaix ; with their 
•·espectives scaies of measurement. and accompanying deac:riptions , the whole illus
fmted by many valuables man!tsm·ipta, by A. !glio, London 1830 7 voL - E rnü 
lord Kingshourough bl.lkezliség~böl nyomatott ki. A franczia akaderniának birto
kAban levi.! pélrl{my tizennyolcz ezer lirára becHültetik. 

l.. Lenolr , Antiquités mP-xicninea: t•elation de trois expeditions du capitaine 
Dupaix, ordonnées en 18fl5-(l-7 pout· lu recherche dea antiquilés du pltys ele .... 
suivie d~ un parnilele de cea nwnum.enta cwec ceux de l' E_gypte, ae l 'Indaalan et <111. 

reste de l' ancien monrle. PAris 1836. 
W. Prescott. fli.vlm·_,, of Ottl mn.qu.fl-•1 n.f Mexir", N<·wyork J ~4 il. 
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(Jortes t'e•·dlnáml. 
Cortes Ferdinand, éstremadurai .1.\ledelin-ben, elökelö nemes 

dc igeu 11zegény házból született (1485), sa jogi pályára nyert alapos 
kiképeztetést, ,mellyet azonb~n csakhamar a katonaival cserélt fel. 
Vonzatva az Uj-világról keringett hírek csábszavai által, tizenkilencz 
éves korában Hispaniolába ment, s ugyanazon Velasquezzel ~észt 
vett a cubai hadjáratban, melly alkalommal személyes bátorsága, ki
tartása és szivmegnyerii nyiltaága által tilntette ki magát. Mindaz
által harminczhárom éves koráig nem tudott kiemelkedni a kalando· 
rok tömegéből, kik Amerikába vállalkozási lovagiasságból tódultak, 
a mikor végre, a kormány meghallván, hogy Grijalva fölfedezte Uj
Spanyolországot, hálátlanságának szokásos rendszerénél fogva, új 
egyént keresett, kit a hóditással megbizzon. Cortes megválasztatván 
(1518), alkalmat talált állhatatossága és me1·észsége kifejtésére, melly 
tulajdonok birtokában ő a leggyengébb eszközökkel a legnagyobb
szerü dolgokat vitte véghez. Tiz, legnagyobb részt födetlen hajóval, 
hat-hétszáz emberrel, tizennyolcz, roppant áron vásárolt lóval, tizen
három puskával, tizennégy apró ágyúval, egy kereszttel, mcllyen e 
szavak voltak olvashatók "E jelben fogsz győzni", s azon 
reménynyel, hogy megtériti és kirabolja a bálványimádókat, 
indúlt ő el (nov. 18) olly birodalom meghóditására 1 melly sokkal 
nagyobb kiterjedésü, mint Sándoré volt. Alig hogy útra kelt, az ál
tala kitüntetett lelkesül ts ég félelmet gerjesztett a kormányzóban, ki 
parancsot adott feltartóztatása vagy visszatérítésére; de Cortes meg 
tudta nyerni övéinek bizalmát, miért is daczára a cselszövényeknek 
folytatta útját, azon tudatta!, hogy vagy sikert kell aratnia, vagy 
mint áruló fog elitéltetni. 

A Tezcuco és Chaleo tavak körül, kétezer kétszáz meternyi 
magasságbau a tcngerszine felett, tehát magasabban mint a mi Alpe
seink sok csúcsa, s mint majdnem minden lakott hely, A n a h u a c 
nevü (tengerek közötti föld) terjedelmes v.ölgy nyúlik el; központja 
ez a mexicói biroda.lomnak, rnelly az Atlanti és Csendes-tenger kö· 
zött az északi szélesség 14-ik fokától a 21-ik fokig terjedt. E földön 
különbözö nyelvü és természetil népek laktak, kiknek eredetét ho· 
rnály fedi ugyan, dc az bizonyos, hogy régiek voltak. Az első év
könyvirók által összegyüjtött, s az aztekok történelmében lerakott 
hagyományok szerint, e helyen Krisztus után 544-ben a jobb fold és 
égalj lferesése végett útra kelt toltekek telepedtek le, kik nyolcz 
király alatt egész 1052· ig maradtak ott. E nép, rnelly az itteni ben
szillöttek közt körülbelül olly állást foglalt el, mellyet a pelasgok a 



- 153 

régi görögök irányában, képzett volt, ápolta a müvészeteket s JO 
kormány-formának örvendett. Meghonosította a tengeri, gyapot és 
más basznos növények· tenyésztését; értett az érczöntés és drága kö
vek kikészítéséhez; jártas lévén a csillagászatban, új naptárt vitt be; 
Quetzalcoatl isten tiszteletére Cholula, Papantla és Teotihuacanban 
az égi-tájak ezerint gúlákat emelt, s TuJa fővárost építette, hol Ue
mazin csillagász 708- ban egy encyclopediafélét készitett, melly nem
zete történeimét, hitregetamit, naptárát és törvényeit foglalta ma
gában. 

Az ész és emlékek azt bizonyítják, hogy Mexicó már jóval az
előtt müvelt volt, s a toltekek talán nem tettek egyebet, mint össze
szedték a régi müveltség gyümölcseit, vagy tovább fejlesztették azt. 
~liként a hagyomány folytatólag beszéli, örvendetes haladásuknak 
egy rettenetes szárazság vágta be ntját, melly elpusztította az orszá
got és a lakók legnagyobb részét : a többivel a dögvész bánt el, a 
kevés megmaradottak pedig Yucatan és Goatimala szomszédos népei· 
vel olvadtak össze, ezek között hintvén el müveltségök magvait. 

Egy század múlva (1170) ez elpusztúlt földre, szintén északról, 
a durvább, üregekben lakó, vadászatból élő csiscsimekek érkeztek, 
kik mindazáltal nemesek és pórnépre osztattak, király által kormá· 
uyoztattak, a a napot imádták. Letelepedvén itt, jobb életmódhoz 
szoktak, a foldmüvelés és szövésre adták magokat. Csalogattatva e 
föld szépsége által, hét más törzs is követte öket, mellyek közöl a 
müveltebb tlascal-ok és acolhu·k összeházasodván hatalomra vergőd
tek, több uralkodó házat alapítottak, s Anahuacban telepedvén le 
t>zép városokat alapítottak, s meghódoltatták a többi népeket. E biro
dalom benlakóira azaz a nemzetek ez összletére, ugy látszik, legjob
ban rá illik a nahualtek elnevezés. 

Honnan jöttek e népek? nem tudom ; de figyelemre méltó, 
hogy mindez, egymást követő betörések azon időre esnek, midön a 
Kin-ek, chinai uralkodó házának bukása zavarokba döntötte keleti 
Ázsiát; hogy mindnyájan ugyanazon részről jöttek, hasonló szójárás 
és isteni tisztelettel birtak ; s hogy sok emeletü és tökéletesen az ég· 
tájak ezerint gúlákat épitettek: melly összevágó körülmények semmi 
esetre sem tulajdonithatök a véletlennek. 

E t~rzsek leguevezetesebbje, az aztekok, egy jóslat következ. 
tében kelvén útra, 1244-bcn jelent meg a "v i z ek n é l." E szegény 
és tétlen nép csak az útban jött rá a tüz használatára, két darab fá
nak egyináshozi dörzsölésa által nyervén azt. Uitzilopotli istenöket 
egy durva faragYányú fa-bálványkép áh1·ázolta, mellynek emberáldo-
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zatokat mutatta.k be. Eleintén az acolhu-k uralma alá estek, de al
kalmuk nyilván saját erejök megismerésére, lerázták a szolgaság 
igáját, s azon helyen, hol esetlegesen egy sast vettek észre ·a mint 
körmei köz t kigyó va l repült fel 1), Tenochtitla.n nevű várost épitet
tek (1325), mellyet az európaiak Mexi istenröl, ki e gyarmatban tisz
teltetett, Mexicónak neveztek el. Itt éltek ők szegényesen, de ha
ladva av. ipat·ban, mire istenök papjai által oktattattak, kik ember
áldozatokat mutattak be bálványuknak. Húsz neme~> kormányozta 
öket, mignem Anahuac több i népeinek példájára ök is királyt válasz
tottak (1352), allamukat jobban rendezték, s szöni és épitkezni 
kezdtek. 

Nem találván ét·dekesnek e királyok kormányeseményeit rész
letezni, csak azt jegyezzük meg, hogy harcz és nagyravágyásból nö
velték a mexicói birodalmat, leigázván a szomszéd városokat és 
államokat. Ahuitzotl (1482) egy nagy templom (t e o c a ll i) épité
sére elégséges kész anyagot talált, melly templomon ö négy évig 
dolgoztatott, s ez idö alatt annyi háborút viselt, hogy annak fölszen
telése alkalmával egy, hatvanezer fogolyból álló menetet vezetett, 
kiket az istennek áldozott fel. V állalataiban jobb keze t' olt unokája, 
Montezuma 2)1 ki bátorsága által érdemelte meg a trónt, mellyen di
csőségesen ült, midön a spanyolok megérkeztek, százkilenczvennégy 
évvel később, hogy Mexikó építtetett, és százhatvannal, hogy a bü·o
dalom fóvárosává tétetett. 

Erkölcsök. 
A mexicóiak szép, olajszínű, ritka szakállú , tömött, sima haj· 

zatú, egészséges, hosszúéletű, komoly, higgadt, házias emberek vol
tak ; gyermekeiket otthon vagy köziskolákban, hol mint álli~ják, jó 
irányú és szabad szellemű erkölcstan adatott elő, gondosan neveltet
ték. Ruházatuk az ágyékukat övező maxtlatl, s a vállukról lefüggö 
tilmaitiból állott; a nök állásuknak megfelelő szövetekböl készült, 
s övezettöllefutó cucitl-ot viseltek 1 nyiretlen hajzatukba tollakat, 
aranyat, drága köveket tűztek; ugyan ez ékszereket orruk, füleik és 
kAzcsuklóikon is azokták hordani; otthon azonban diszitetlenül jártak. 
Az aztekok, tavaikon úszó kerteket alakitottak ; késöbb a földmű· 
velésbe is belejöttek, de állatok segélye és eke nélkül gyakorolták 
azt; a szomszédos hegyek patakait csatornák által vezették le ültet
vényeikre, mellyek leginkább tengeri, cacao, chia, bors és pizángfá-

1) Kési,bb az Í1j J,irorlalom ezim.,réiil ft)ga<ltatott el. 

') Mochteut:oma, ~zigoriÍ t'u·. 
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ból állottak, mellynek törzse szép gerendákat, rostos levelei ruhane
mtieket és köteleket szolgilltatna.k, nedve bor és méz, tövisei tük 
gyanánt használtatnak. Nagy állataik nem voltak, de & kisebb házi ál
latokat szorgalmasan ápolták parkjaik vagy udvaraikban. Otthonos 
volt· náluk a bibor-bogár, mellyre ép olly nagy gondot forditottak, 
mint nálunk a selyembogárra. 

A szükség vagy fényűzés által igényelt egy mcsterség scm hi· 
ányzott Mexicóban; a különféle mesterembereknek különbözö város
oegyedek jelöltettek ki lakhelyül; voltak itt igen ügyes al·anymüve
sek, szabók, szövők, festők. A sp11.nyolokat bámulat fogta el épit
ményeik, ruetszvényeik, drága kő, aranymüveik és szöveteik láttára, 
s Cortes igy irt V. K:h·olyhoz: "Nagy halmaz arany, ezüstön kívül, 
olly becses ékszerészi apróságokat is adtak a:jándékha, hogy sajnál
tam összeolvasztani, hanem mintegy százezer ducato értékűt Felség
tek részére tettem félre ; szépségök bámulandó, s kétlem, hogy va
laha fejedelem illyenek birtokában lett volna. Hozzátehotem, hogy 
mindazt, mit a föld és viz elöállit, Montezuma !{irály madár tollakban, 
drága kövekben, arany és ezüstben utánoztatta, még pedig olly tö
kelylyel, hogy az ember természete~eknek hinné. Bár sok illy csc
csebecsét adtak Felségtek részére, mindazáltal még többeket is ké
szíttettem a bensziilöttek által az általam rajzolt minták szerint, külö
nösen pedig kereszteket, szentek ábrll.it, nyaklánczokat; s mintbogy 
a Felségteket illető ötöd meghaladta a száz márkát, az itteni arany
művesek által tányérokat 1 ivóedényeket, kanalakat dolgoztattam 
abból, s mindezekben bámulandó pontossággal utánozták rajzaimat." 
Elkészített szinekkel nemcsak tényeket kifejező, hanem a szókat is 
lekötö festményeket képeztek; mert képbetüveli írásban, melly nem 
kevésbbé rejtélyes mint az egyiptomiaké, jegyezték fel nemzeti ese
ményeiket; s telt levéltárak pusztitattak el a spanyolok hanyagsága 
vagy vakbuzgalma által. Máskor ismét díszítésül használták a szi
neket, s kagylók és a legszebb szinü madarak tollaiból mozaikokat 
szerkesztcttek. Ez utobbi müvészet különösen virágzott e népnél, 
s az istenek, ruéltósági jelvények, szönyegek és mannyezetek diszi· 
tésére' használták azt fel. A taraskok megőrizték e szakbani ügyes
ségöket, s most is bámulandó képeket alkotnak az ezerféle tollakból, 
mellyek ~émellye olly kicsiny mint a gömböstű feje; e képeknek 
mostanában érczlemez azoigál alapúl, mig a spanyolok előtt pizángfa 
levelet használtak e czélra. 

V á~áraik mindenféle termékekkel hővelked tek, s pénz gyanánt 
cacaobabot, gyapotszövet darabokat, aranyporral telt nádal{at, réz 
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vagy czinlemezeket hssználtak. A kereskedés könnyitése végett a 
kormány jó rendben tartotta az útakat és fonadék-hidakat. A vásár
tér közepén pompás épület emelkedett, mellyben tíz-tizenkét biró 
székeit, kik elintézték a támadt vitás ügyeket j más hivatalnokok 
pedig az eladók közt jártak kel telt, vizsgálván az árúkat, mértékeket 
és súlyokat. A bünösök részé1·e fogluízak léteztek, s külön hivatal
nokok voltak rendelve a nemesek letartóztatására; mind olly dolgok 
miket nem igen lehetne várni a vadaktóL A kincstári me8terfogások 
sem voltak nálok isme1·etlenek j igy, fogyasztási adót kellett fizetni az 
élelmi szel'ektöl, mit a város kapuinál ereszke alatt álló vásárbirák 
szedtek be; a vizosztók csónakokon mentek a hid alá, honnan meg
szabott díjért, í.ík eresztgették csatornákon a vizet. H ernand ez, 
ll. Fülöp orvosa, a mexicóiak ismereteinek kifürkészésével bizatván 
meg, az ottani orvosok ezerkétszáz gyógyfüvet, kétszáznál több ma
dárfajt, azonkivül állatokat és ásványokat i!!rnertcttek meg vele, mely · 
lyeket ök mind tulajdon neveken neveztek és használtak a gyógyí
tásnáL 

E népek különbözö nyelveket beszéltek, mellyek közöl legis
mertebb volt az aztekoké. Hiányzanak abból a b, d, f, g, r, s betük. 
mindazáltal igen gazdag a fönevek és kicsinyitö szókban, az elvont 
eszméket is képes kifejezni, s több fönév b öl könnyedén alkot egyet, 
nagy elönyére a földirati és természet-tudományoknak, mellyekben 
a tulajdon nevet a fajnévvel, a minöség vagy használat kifejezését 
a ezokások megnevezésével kötheti össze. Sok, illy nyelven szerkesz
tett, s egyik nemzedékröl a másikra szóbelileg hagyományozott be
szédek és költemények forogtak köztök1 mellyekben búskomoly gon
dolatok, s halálróli elmélkedések voltak az uralkodók. Kedvöket lel
ték a zenében, még inkább a tánczban, mi vallási sze1·tartás volt 
nálok ; s rendkivüli képességet f~jtettek ki az ügyességet vagy erőt 
igénylő játékokban. 

"Quetzalcoatl templomának előcsarnokában (beszéli Acosta) 
egy harmincz négyszög lábnyi, szépen kifehéritett, ízlésteljesen el
rendezett, lombak és virágzó ágakkal díszített szinpad állott. Hogy 
az ünnepélyességeknek megfelelőbbé tétessék, köröskörül szép virág 
és toll-fonadékkal fedett ivek emeltettek, mellyeken itt-ott, az ország
ban található legfeltünöbb madarak, nyúlak, egyéb szem1·e kellemes 
állatocskák, és sok más gyönyörködtetlí tárgyak voltak felaggatva. 
Étkezés után ideszakott gyülekezni a város és vidék népe. Az elő
adások tréfásak voltak; a szinészek ugy tettették magukat rnintha 
siketek, meghültek, sánták, vakok, kificzamodott tagúak voltak s 
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azért jöttek volna, hogy gyógyúlást és üdvöt kérjenek az Istentől. A 
siketek helytelenül feleltek, a meghültek rettenetesen prllszköitek, a 
sánták biczegtek, s mindenik saját bajáról beszélt. A nép nagyokat 
nevetett rajtok. Ismét mások jöttek elö, egyik bogárnak, másik va
rangyos békának, a harmadik gyiknak, és igy tovább öltözve, s ta
lálkozván, kölcsönösen elmondák egymásnak tulAjdonságaikat, min
denik magának követelve a többiek feletti felsőbbséget i e versengé
sek s az 2.\akok mozdúlatai jól mulattatták a népet, annál is inkább, 
mert társalgásuk igen elmés, tréfás és élezteljes volt. Majd néhány 
templomi gyermek jelent meg lepkék, s külfönféle fajú és szinü ma
darak képében, s felmásztak az e czélb61 ott felállitott fákra, a papok 
pedig fúvó csövekböl földgolyókat lőttek rájok, mi e tettetett álla
tocskáknak ezerféle arczfintorításokra és tréfára adott alkalmat. Ez 
előadások után nagyszerü táncz rendeztetett 1 mellyben minden szi
nész részt vett." 

Mindazáltal a mexicói nép inkább komoly és elmélkcdö volt ; 
nálok azon családi események, mellyck máshol örömmel iinnepeltet
nek, fájdalmas érzelmeket, panaszos hangokat keltettek i az új szü- · 
lötthöz igy szóltak: "Szenvcdni jöttél a világra, szenvedj tehát és 
türj." - A tan i tás, mit az atya hivatalosan adott gyermekének, igy 
hangzott: "Készülj a betegségekre és csapásokra, mellyeket az Isten 
mindennap rád bocsáthat, mert e világban folytonosan csak szenved
nünk kell." Menyegzö előtt a jegyesek böjt és bünbánat végett négy, 
némelly helyeken húsz napra vonultak magányba, s midön az oltár
hoz járultak, a pap egy, különfóle szinii, igen finom anyagból készült 
lepellel boritotta be iiket, mcllynek kiizcpén csontváz volt ábrázolva, 
hogy figyelmeztesse öket, miszerint a házasság csak a halállal vég
ződik. 

A figyer/nekek kiilönhség nélkül ki;zösen, mig a leányok any
jok őrszemei alatt elkülönztitt lakosztályokban neveltettek. A vallás 
mindenre kiterjeszkcdett. A papjaik által hirdetett erkölcstan és val
lási gyakorlatok az imáde.ág, böjt, alamizsnálkodás, aszülök és főnö
kök tisztelete s a felebaráti szeretet körül forogtak, ugy hogy a hit
téritöknek az atya által gyermekeiknek adott tanácsok mintájában 
semmit sem kellett valtozbl.tniok, hanem m;ak az istenek nevét fel
cserélni1>k az Istenével. 

A hazugságban megátalkodott gyermekeknek ajkaik furattak 
át i a javíthatlan bünösök rabszolgaságra kárhoztattak. A fönökök 
gyermekei a királyokéivall(özösen a templomban, a köznépéi pedig 
~atom1i köziskol~kban neveltettek, millyen minden törzsnek volt egy· 
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S ez iskolákban nem tudományokkal fárasztattak, hanem a földet 
müveiték, fát vágtak és hordtak , a templom és községök részére 
szQlgá.latokat tettek, s önkezüleg szerezték meg élelmöket. Szüken 
éltek, keveset aludtak, nedves szobák vagy nyilt csarnokokban hj.l
tak, hogy megazokják a harcz kellemetlenségeit j szünidö kevés en
gedtetett nekik, melly alatt atyjoknak voltak segélyére , honnan 
aztán kiki vitt magával valamicskét az iskolai község részére. Illy 
módon éltek, mig meg nem nősültek. 

E nevelés inkább türéshez szoktatta öket, mintsem ellenállási 
erőt és uátorságot fejtett volna ki bennök. Hat mexicói munkája 
alig ért fel egy spanyoléval j a hideget nem birták elviselni; s en
gedelmességből készek voltak ugyan nekimenni a halálnak, de azzal 
öntudatosan szembeszállani nem volt bátorságuk. 

Kormimyalak. 
Kormányformájok egy nagy, az európaitól nem igen különbözö 

hübérrendszer volt, de a papság sem abban sem az életben nem ké
pezett külön rendet. A hóditó nemzet állitotla ki a királyt, fönökö-

- ket és katonákat; a leigázott, gyarmatosok- és parasztokká tétetett ; 
e kettő között állottak a városok lakói, a kézmüvesek és kereskedők. 
A rabszolgák száma igen nagy volt. A nemesség nem képezett ki
záró kasztot; sőt mindenki beléphetett abba harczi érdemeiért; s 
nem tartatott megalázónak a földmiivelés. Voltak a mieink módjára 
szervezett lovagi rendjeik is, és senki sem viselhetett bizonyos öltö
nyöket és ékszereket, lia csak előírott módon érdemet nem_ szerzett 
arra. Harczosaiknál lovagi eszmékkel is találkozunk ; igy az azte
kok, midön harczban voltak a tlaskalokkal, megszorult ellenfeleiknek 

-cacao babot, gyapotot, sót küldtek, anélkül azonban, hogy e miatt 
kevésbbé elkeseredetten harczoltak volna ellenök. 

A birodalmat a mexicói, tezcucoi, és tacubai három szövetke
zett állam képezte, mellyek mindenike saját királylyal, örökösödési 
joggal, nemességgel, és tulajdon hóditmányokkal birt 1). ÁtaJános 
háborúk alkalmával Mexicót illette a v ezényilit szerep j mint szintén 
a beiktatási jog is, ha a két államban kihalt az uralkodó család; ha 
pedig Mexicóban halt ki, az utód megválasztásához a két király 
jóváhagyása volt kikérendö. Egyébiránt függetlenek voltak egy-

1) Mellllzve a uagyitásokat, Montezmna birodalma tizenhatezer négyszög 
mérfc;)det (leghe) te1 t, s f'Hv~rosa luiromsz~zezer lakost sz~ml~lt. De e nem épen 
tulságos kiterjedésü föld e. legváltozatosabb éghajlatok alatt fekiidt, s következés
képell a legkülönfélébb termékeket állitotta eW. 
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mástól, kivéve, hogy közüsen osztották fel a közösen meghódított 
földek jövedelmeit. A koronát csak férfiak örökölhették, s azok is 
nem születési rend, hanem képesség szerint j ugyanez állt a neme
sek örökségeire is, kiknek vitás ügyeit a király döntötte el. 

A trónörökös Tlascalában két, Samugosában hét évi magány
ban töltött bünbánatnak vettetett alá, melly bünbánat hasonlitott a 
büntetéshez. Tlascalában napközben csak a puszta földön ült, este 
pedig egy gyékényt vittek neki, mellyröl éjenként Wbbször fel kel
lett kelnie imádság végett j alig hogy elszenderült, a mellé állitott 
örök hosszu tövisekkel szurkálták mondván: "Ne aludjál, hanem 
gondoskodjál alattvalóidról; nem azért lépsz a trónra, hogy nyuga
lomnak add magadat j az álomnak kerülni kell szemeidet, mellyek 
arra vannak rendeltetve, hogy mindig nyitva legyenek és őrködje

nek a nép java felett. u E s~igorú vezeklés nagyszerü ltnnepélylyel, 
s a nép részéről határtalan tisztelet-nyilvánításokkal végződött. Fel
avatás alkalmával a választott legelőször a templomba vezettetett, 
hol a papok intő beszédet tartván hozzá, két palástot öltöttek rá, 
rnellyek egyike égszinkék, a másik fekete s halálfőt és csontokat. 
ábrázoló hímzésekkel ellátolt volt, ana emlékeztetvén öt, hogy neki 
is csak úgy meg kell halni mint minden más embernek. Miután a 
fönökök tisztelgését és ajándékait elfogadta volna, a templommal 
összeköttetésben állt magános szobákba vezettetett, hol négy napot 
böjt és imádságbAn kellett töltenie. Nómelly helyen, mikor e szobák
ból kibocsáttatott, a nép bántalmazásainak tétetett ki, melly ollykor 
nem csl\k szóval, hanem kézzelfoghatólag is megkisérlette türeimét j 
s a királynak mindezt hallgatagon, mozdulatlanul kellett elszenved
nie. A koronázás utAn nP.m mertek töbhé arczára tekinteni, s a fel
ségárulók kegyetlen büntetéseknek vettettek alá. Ünnepélyes alkal
makkor a királyhoz a papok és országnagyok, a királynéhoz elökelö 
nők szoktak beszédeket intézni, mellyek azonban nem aljas hizelgé
sekböl, hanem erkölcsi leczkékből állottak 1) 

A császár fö uralma alatt sok fejedelem kormányzott, kik el
mozdithatlanok voltak, föltéve, hogy eleget tettek beiktatási kötele· 
zettségeiknek j s némellyik közölök olly nagy" hatalomrnal bi.J.:.t, hogy 
százezer embert volt képes fegyver alá szólítani. A négy fBbb feje
delem választotta a királyt az uralkodó családból. 

Igazságügy. 
A törvénykezési, mint szintén minden katonai és polgá1·i bata-

1) Alou~o Zmit>< !Pfnrdilot.t 11eh;\ny illy brs'-édet. 
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lom forrása a király, ki daczára a hűbéri rendszernek kényút• volt; 
mart a királyi javak, akár államjak akár h?bériek voltak légyen is 
azok, elidegcnithetlenül az övéi maradtak. Allandósitottan rendezett 
volt a tisztviselök rangfokozata, s szabályos a törvények kihirdetése 
a tartományokban. Egy kezdetleges müveltségü államban ·~ birói 
intézmények sokkal fontosabbak, mint a törvényhozóiak j már pedig 
itt a törvénykezési ügykezelésnek jól szabályozott folyamata volt, s 
bizonyitéki rendszeren alapúlt. A városok és tartományokban rendes 
birák vizsgálták meg a kevésbbé fontos peres ügyeket, s megkisér
lették kibékíteni a feleket. Bünfenyitő esetekben elfogatták a vét
keseket, s csak miután előbb fefolyatták a pert, küldték azt fel a 
fővárosi törvényszékhez. Ez kétannyi személyzetből állott mint a 
tat·tományiak; minden tartomány két egyént választott abba, kik 
élethossziglan vi8elték hivatalukat, s jutalmúl földekut kaptak hű
bérbe. E törvényszék, különbség nélkül a személyek vagy ügyekre 
nézve, mindenkinek s minden !lap nyitva állott; továbbá minden 
negyedik hónapban tizenkét egymást kövcW napon tartattak ülések, 
mellyekben a király elnöklete alatt összeült tizenkét biró intézte el 
a bonyolultabb első folyamodásu \'agy felehhezett ügyeket, s mon
dott itéletet a bünö~>ökre. 

Egy tezcucói biró, ki a pór rovására a nemesnek kedvezett, 
felakasztatott Egy tlascalai fónök, ki sok város és alattvalók ura 
volt, házasságtörés miatt halállal büntettetett; sőt királyok fiai és 
leányai is jártak igy. Az illynemii vétségekérti kivégzés az udvari 
dámák a a legnemesebb házak leányainak jelenlétében hajtatott 
végre 1). A halálbüntetéssel igen pazarul bántak, s megjegyezzük, 
hogy a történetíró is életével lakolt, ha valamit hamisan adott volna 
elő. De hát mi a hamisság a kényúri kormány alatt ( 

Minden kerületben népösszeírási táblákra jegyeztettek fel a 
polgárok létszámának változásai. Futárok és pósták könnyítették a 
közlekedést a fővárossaL 

Hadligy. 
Fegyverrel alapított, s fegyverrel fenntartolt állam lévén, nagy 

gondot kellett forditania a katonai rendre. Minden fegyverfogható 
egyén katonáskodásra köteleztetett 1 s minden hűbérúr bizonyos 
számu legénységet szolgáltatott, mellynek ö maga állt élére- Ugyau
ezt tették a szövetségesek is. Montezuma három katonai rendet ala
pitott: a hcrczegekét, melly legfőbb volt j a sas és tigris rendet, 

') Zarlta, tos --109. lap. 
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mcllyck lovagjai a nevezett állatok képeivel különböztettek meg, 
s közülök ne,·eztettek a tisztek a hadsereg -részére. Jl,egyvereik, mik 
gyapot-vért, füzfa fonadéku paizs, parittya s az ellenség megfogá
sára szolgáló hálóból állottak, csak magukhoz hasonlók ellen voltak 
használhatók. A lovasok a1·any, réz f~gyvcrekct, allati alakú sisakot, 
ltlíélü szablyát, érczhegyü lándsát, s föleg hajító dárdát használtak, 
mellyet bámulandó ügyet~séggel tudtak dobni, s egy zsinór segélyé
vel rántottak vissza. Nem szükség mondanunk, hogy hadrendez-és 
és szabályos mozdulatokról nútsem tudtak j a legfőbb katonai erény 
a bátorság· volt. Fözászlójultat , melly egy jaguárra lecsapó sast 
ábrázolt, a fővezér vitte j a többi zll.szlók tisztek vállaihoz, s pedig 
olly azorosan köttettek, hogy csak életöltkel együtt lehetett azokat 
eh·enni. Voltak harc:~~i zene eszközeik is ; midön a fővezér jelt adott, 
átalános kiáltásban törtek ki, s dtthösen rohantak az ellenségre. 

f'öldblrtok. 
A birodalom földei a korona, nemesi rend, községek (calpulli) 

és templomok közt voltak fclosztva, s az átalános- mérnöki térképe
ken különféle szineltkel különböztcttek meg. A kamarai földelt leg
nagyobb rész ét az azokon lakott nemcseknek szokta átengedni a 
király, kik neki hódolatuk jeléül némi virágok, gyümölcsök, tollak
kal adóztak ; továbbá kötelességök volt fenntartani kerületökben a 
királyi kerteket és palotákat, s kisérni a királyt, midőn nyilvános 
helyeken megj elen t: az illy uradalmak t e q p a n p o u h q u i-knak 
neveztettek. Más birtokok (t e c a ll i) élethossziglan adományoztat
tak azon uemeseknek, kik valameily tartományban a királyi és köz
ségi földek müvelésérc ügyeltek, B beszedték az adókat: egynémely" 
lyek pedig szabadembereknek adattak bérbe, vagy parasztok által 
müveltettek. P i l a ll i-knak neveztettek a nemesek azon családi 
javai, mellyek az azokhoz lekötött szolgá.kkal együtt voltak átszár
maztathatók, s szabad tetszés sze1·int eladathattak, vagy felosztathat
tak a fiúlt között, tekintet nélkül az elsöszülöttségi jogra. Ez intéz
kedés felaprózta az egyet~ck javait, mig a királytól függök osztatla
nút és túlsúlyban maradtak. 

Mindezen javak adómentesok voltak. A polgári és katonai hi
vatalok a nemcsséget illették. Hogy valaki Tlaseala, Chiolula. és 
Huexotzincó-ban hivatalba juthatott légyen, nem volt elég sziileté&é
nél fogv~- nemesnek lenni, hanem szigorú vizsgát kellett kiállania1 s 
csak ha azon keresztül esett, iktattatott be ünnepélyesen. 

Mi a köznépet illeti, minden tartomány több kerületre volt fel
osztva, mellyek vároRaikkal együtt véve c a l p u ll i-knak neveztet-

XlV. ll 
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tek, s bizonyos földteriilet jelültetett ki élelmezésökre. A községek 
nem hasonlítottak az európaiakhoz, hanem inkább törzsek voltak, 
mellyek egy bizonyos területen letelepedett hódító családoktól szár
maztak. Az eredeti népesség nem vettetett magánosok hatalma ahi, 
hanem egy politikai m·alomtól függött, miért is szabad volt, s habár 
a tulajdonjog egészben véve a községet illE'tte, mindazáltal minden 
egyes részére bizonyos mennyiségü föld volt kijelölve, mellyet másra 
ruházhatott át. A községben semmiféle idegen nem szet·ezhetett bir· 
tokot, s ha valaki máshová költözött át, elvesztette vagyonát. A sze
gény ifjunak, h11 megnösiilt, egy darab földet adtak. Minden kerii · 
letben jókora kiterjedésli és közösen miivelt fölrl tartatott fel, melly
nek jövedelméböl a kit·ályt illető adót fizették, miért is harczföldnek 
neveztetett 1\Z. Az ujonan meghódított földeken meghagyták a bcn
!lzülötteknek törvényeiket, főnökeiket és törvényszékeiket j de fel· 
tartottak egy rész fölrlet, mellyet a legyőzöttek munkáltak a győ
zök jayára. 

Atalában tehát nemesek és köznépre, azaz gazdagok és szegé
nyekre, fönökök és munkásokra osztattak, melly osztályok mindeni
kében különbözö fokozatok voltak. A király alatt állottak először a 
hübérurak (t e c t e c u t z i n) 1 kik egy a királytól kapott kerületet 
(te Cl\ ll i) birtak j azután a calpulii-k főnökei, ldk ugyanazon eal
pulli-kból, hihetőleg cazika csah\rlMl választRttak 1) j hat·madik he
lyen következtek a nemes származásu p i l c i-k ; ezek azonban 
semmi m·alom vagy tekintélylyel nem bh·tak, hanem közülök válasz
tattak a.z url var i tiRztviselök s a király javadalmasai, ki iránt kato
nai szalgálatra köteleztettek; egycrliil ezek képesíttettek a mélt6sá
gok és bizonyos rlíszítmények viselésére, s rninrlen adök és terhekWl 
mentek voltak. A kör.népböl némellyek, ha nem Í8 feltétlen tulaj
doni joggal birt családi javakkal, tle örökösödés által átszármaztat
ható bit·tokokkal rendelkeztek j ezek miívelték' a földet, s az adót 
a harcz-Fiilrl termékeivel fizették, mellyet munkálni tartoztak. A cal
pulli kban elszórt kereskedők és milvészek a köznépi osztályhoz tar· 
toztak, a mennyiben árílk vagy miivészi munkákban arlózniok kel
lett j annyiban pedig közeledtek a nemesi rendhez, hogy nem dolgoz
ták a harcz-földet, s hogy gazdagságukkal előjogokra tettek szert. 
Egynémelly, ezektől kiilönböző szabadok néhány évre valameily ki
rályi földterületet vettek ki bérbe. 

1) A cazik~t AzÓ Ataláb•m umt j11lent, legyen az egy orsv.ág, tm·tomány, 
község, uradalom vagy mRg-án-birtok m·a. Znritán kiviil 14stl még Torqnf'mn<lát, 
Cl11vigerl•t ~th. 
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Sokkal alantabb fokon álltak a gyarmatosok, kik földbirtok és 
polgári állás néiÍ(üliek lévén, csak a termés azon részét kapták, mely
lyet urok adott nekik (thalmaites, magueyes, rnacehu
a l es): hihetőleg a leigázott népfajtól származtak; de abban külön
biiztek a mi robotosainktól, hogy a föliitteki joghatóságot a király 
gyakorolta, ki, ha a szükség úgy hozta magával, fegyverre szólít
hatta iíket. Használatukra egy erkölcstanítási formula létezett, rnelly 
kiilönbözött a nemesek, városiak, ket·eskedök és müvészek részére 
készittettől: abban az atya igy szólt gyermekéhez: -- "Ne szünj 
meg annak szolgálni1 kié vagy, mig meg nem érdemled kegyeit," s a fiú 
igy felelt: - "Atyám, én egy nyomorult macehualo vagyok, ki sze
gény házban, ru ás szolg:Uatában él." A rabszolgák igen számosak 
voltak, de birtak némi jogokkal ; szerezhettek birtokokat, s. egy 
rabszolganő szabad férfitől szabad gyermekeket szült; uraik sem 
adhatták el öket szeszélyök szerint. 

Igen sok politikai eseménynek kellett közbejöni, mig a hatalom 
és nemesség ezen fokozatai kifcjlödtek ; nemeily országok olly nagy 
haladást tettek, hogy elérték a köztársasági kormáyformát. 

\:auh. 
A l(atonai erö~zak, s a téritök buzgalma annyira kioltatták a 

mexicói vallást, hogy csak keveset tudunk s mondhatunk rnost már 
arról. Teotl, a jó isten, ellentéte volt a rosz Tlecatecolototlnak, s 
jutalmazott és büntetett a más világon, vagy állatokba vándoroltatta 
át a lelkeket. Egyéb, furcsa alakokban ábrázolt istenségeik a külön
féle ténykedések élére állittattak. Uitzilopotli, a nap személyesitése 
s feje a Mexi által vezényelt gyarmatnak, Önmaga mondolta tisz
teletét, melly leborulásokban, bőjt és illatáldozatokban állott; háború 
alkalmával a csatatér közepén állittatott fel, s minden az ö intésétől 
függött. Az általa vezérelt népek, egy jóslat követkP.ztében hosz
szú útra kelvén, mindaddig folytatták azt, mig ö meg nem állapodott 
az igéret földén; s ennek emlékére évenként mexicói vesta szüzek 
által hordoztatott körül, miként a zsidók és egyiptomiaknál a frigy
szekrény. 

A t e o c a ll i-k vagy t e o p a n-ok - Isten háza, helye -
nagyszerű, a babiloniai Bel templomhoz hasonlóan, csiliagiiszi és gú
tai arányokban rendezett, s gazdag jövedelmekkel ellátott épületek 
voltak, mellyekben kertek, források, paplakok és fegyvertárak is ta
láltattak ; középen, fénymázas téglákból vagy roppant kötömegek
höl rakott oszloptalapzaton egy csonka gúla emelkedett, mellynek 
tetőjére lepcsií vezetett. E gúla sík felületén torony alakú kápolnák 

11:1< 
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voltak óriási bálványképekkel és :1. szent tiizzel, s nz áldozó p:~p 

e helyen roppant néptömeg által volt látható, midlín az áldozatokat 
megölte s letaszította a lépcsőn. A gúla belseje temetkező helyül 
szolgált a királyok és országnagyok nak, s az egész épület, a jerusa· 
lemi templom módjára, meg volt erősítve, ugy hogy Cortes ostro
molni kénytelenittetett abban a fellázadt roexicói népet. 

A pnpuk száma igen nagy volt, s egyedül a mexicói főtemplom
ban ölezer tett szolgálatot, kiknek főbbjei herczegi házakból válasz· 
tattak, s különös jelvényekkel ldilönböztettek meg. A főpap bele 
egyezése kikéretett a hábomt·a, s ö maga is részt vett abban az elfí
kelöbb országnagyo~kal 1). Mig valaki viselte a papi hivatalt, melly 
nem öt·ökiis, jaj volt neki, ha a magáén kivül más nőt érintett, vagy 
lustaságból elhanyagolta hivatalát! és soha sem volt szabad kilép-

1) Fra Saltilgnu ismertet ''<lliinl< egy imát., 111<'llybeu a mcxicóink isteniik 
•egélyét kérik ki ellenségeik ellen : 

.Igen eouberies éR segítui kész nr, lllthatinn és tapiuthutlau ,.é,ielmezö, 
kine!< bölc;e~ége áltnl kormányoztatnnk, kineit urnlma alutt éliiuk; um n harczok
nak, uagy hllhon'1 l<észííl ; a harcz istene feluyit.ja száját, éheu \'Illi, ~ a harcz. 
bsm ldmÍilandók vérét oloajtja. A Nap és a Föld istl•ne, ld 'l'latccntli-nak nevez. 
t.etik, gyönyörködni almrnalt; ét~lt é~ italt !<ivánnak aclui az é~ és alvilág iste. 
neinek, s azok hít~át és vérét tálahmdják eléjök, kik meghalnalt c hao·czbnn. Az 
ég és alvilág istenei m(u· sz4mitják, !<il< fognak ltöziiliiult gyözui, kik meggyö
>:etni ; kilt ölrudrwk, l<ilt ölettetnek meg; kiknek vére ~zolgálnnd itnlúl és húsa 
ét.eliil. Dc nem tudják azt n sziilölt 1 ltiknck gyermekei meg fognalt h!llni ; nem 
tndjá.k rokonaik és hozzhtartozl•il'; nem hulják az ;myllk, kiJ, kislwntklmn nevel· 
ték és szoptattkk öl<et. 

"Eszkör.öl<l, oh úr, hogy a harczbau elvc8:o:eudií nemesek kegyesen fogad· 
t,assauak a Nap é~ l<'öld által, ldk miu<ieuek atyjai és anyjai, s kil' szerctettelje,; 
sziv\ el bírnak. Te nem esaltad meg üket azzal, hogy elhllllgattad, wi t teszcRz, 
és hogy halálnkat l<iváuod a harczban, mert igaz az, miszet·int azért kiildlccl le 
öl<ot ide, hogy tÁpl4lják a Napot és Pöldet húsu],kal ,·,s vérükkel. 

Oh igeu emberies Ítr, ura a loarczoknal<, mindcncl< fejedelme, 1\J ki Tcz. 
<'atlipoc:o\ omk nevezlele l, iáthatlun és tapiulhatlan i~ten, l1érüuk tégerl, hogy azok, 
k•ket e barczb:tn nwgbalni engedsz, szeretct és tisztelottel fogndtassauak be a 
Nap házáha; kériinl,, hogy ott közel foglnlhassHUnk iilé;t n Látnt.ldiOz , azaz 
Quitzi~;>gu;•guatzin, Ymaeuhcatzin, Thacavopatzin, Yatlilcuechuvac, Ylmitlenuic éR 
Chavaguetziuhez , s mindazokhoz, kilt hüsioseu estek cl 11. csatfo.Lan. Örökk.; öc. 
vendeznek azok, s Rv.iiutelen dicsénekeket zengedezve maga,ztalják a Napot, ami 
nmnkat, s szivják és szagolják az izlés és szaglásra nézve legkellctnesebb virá
~ok édességeit, llly öröm várja a harczbau bR.tran elesetteket, igy ré,zegednek 
meg & gyönyöröktHI; nem emlékeznek többé visszn a nap és o.íj, az idő vagy 
évekre, mert hntalmuk é~ gazd;uáguknak uinc• v/3g.,, és solut.~em lot:rvudnak <'i 
o. v:ráguk, nwllyekuel< illatát ,zivjálc 
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niök a templommal Öf!Sz~kötött fényes paplakok falai közöl. Az Isten 
~zolgálatára s a szent tllz ápolására niík t·endeltettek, de a véres 
áldozatoknál nem voltak jelen. A szcrzetes-rcndek scm hiányoztak; 
egy kiiliinösen Centeott i::~tcnniíuek volt szentelve, me Ilynek tagjai 
csak hatvanat meghaladott és özvegy fúdiak lehettek, kik tanács
csal szolgáltalt, s a tiirténeteltet it·ták mrg, mellyeket aztán a föpap
h(,z küld tek át kiizzététel végett. A t l a 111 a c a z q n i-k szigoman 
sanyargatták magokat, s tiivissel okozott scbciltLc m~dszálkákat szur
káltak. 

Ez embertelen biinbánati cselekrnéPyck által megszokott vad
s!..got aztán a nálok divatos embm·-áldozatoknál gyakorolták, rnely
lyek a legnagyobb kegyetlenkedét;ek közt vitettek véghez. Az á.ldo
zatok húsát étkiil használták vagy eladták. A chiolulai gúla tet~jén 
a lég istenének, Quetzalcoatl-nak szentelt oltúr emelkedett, ki mint 
ősz és szakállas ember, H egy vallásfelel{ezet főpapja, törvényhozója 
és főnöke ábn\zoltatott, melly felekezetnél a legszigorúbb bünbánati 
gyakorlatok divatoztak, ugymint az ajkak és fülek átfúrása, s tes
tölmek ag.ave töviseklteli szurkálása. Ü alatta Anahunc aranykorát 
élte, mignem a nagy szellem Tczeatlipoca bizonyos itnlt nyujtott 
neld, melly a halhatatlansággal egyetemben vágyat csepegtetett bele 
távol földek rülkeresésére. Chioluláha érkezvén, ennek lakói megki
nálták öt a kormánynyal, mit elfogadván, azon liúsz év alatt, mellyet 
küztök töltött, megtanitotta öket az ét·cz-iintésre, bevitte a nyolcz
vannapi böjtöt, a tolteki év közbeszurását, s rá vette, hogy békében 
éljene!{, s az istenségnek csak a gyümölcsök zsengéit mutassák be 
áldozatul: azután eltünt, megigérvén, hogy ismét vissza fog térni 
boldog állapotjuk mcgujitása végett. 

Az aztekok, netnl{ülönben mint az indiáno)(, a v il ágnak idöszakon
Itinti megsemmisülése és isméti megujulásáha hittek, a térnek" tulajdo
nítván, mi egyetiül az idiínek látszik tulajdonitandónak. Ok négy 
kort különböztcttek meg, mellyek mindenike saját nap által vezérel
tetett. Első volt a v i z ö, melly négyezernyolcz évig tartott, s egy 
átaJános vizözönnel végződött, mellyben az emberekkel egyiitt a nap 
is elveszett. Másodi!( a föl d kora, melly ötezerkétszázhat évt·e 
terjedvén, egészen az óriásoknak heves földrengések általi megsem
misítéséig tartott, a mikor a második nap is kialudt. Harmadik a 
négyezertiz évre nyult sz é l kor, mellynek egy forgószél vetett 
véget a harmadik nappal és emberekkel együtt. Az emberi faj mind
ez alkalmaklwr ~llatokká változott át, mellyck kiállották e nagy 
változásokat, s min(lig csak egy pár ember mentrtett meg fajnk meg-
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ujitása végett. A folyó t ü z kor, melly nyolczszázötven évvel azelőtt 
kezdődött, s mellynek egyedül vannak meg évkönyvei, átaJános gyú
ladás által fogja végét érni ; s minthogy ez hitök szerint századaik 
egyikének vé%én lenne bekövetkezendő , mi nálok ötvenkét évből 
állott, nagy félelem fogta el őket a századok végének közeledtéveL 

Illyenkor átalános volt a szomoruság; kioltatott a szent tűz; 
folytonos imában töltötték idejöket a papok i széttépték az emberek 
ruháikat, összetörték értékes bútoraikat, ngave levél álcza alá rejtet
ték arczukat, s különös borzadálylyal nézték a terhes nőket, kikről 
azt hitték, hogy a nagy felfordulás alkalmával tigrisekké változnak, 
s gonosz szellemekkel egyesülvén, a férfiakon boszulandják meg ma
gokat. Az utolsó nnp estéjén papjaik az istf'nek ruháiba öltöa.ve, 
roppant néptömeg kiséretében az Uíxacecatl hegyre mentck ki, s 
csendben várták annak csuesán a végzetes pcrczet, mellyben a ple 
jadák az égboltozat fele utját el voltak érendölt. A mint e csillagok 
átmentek a délvonalon, áldozójuk egy foglyot ölt le s tüzet élesztett 
a máglya meggyujtása végett, mellyen az áldozatnak el kellett éget
tetnie. ÁtaJános örömkiáltás tudatta a távolabb levőkkel, hogy el
mult a veszedelem; mások égő fáklyákkal futottak, hogy feleleve
nitsék a szent tüzet; megkettőztetett az ujongá'!, midtín a nap a lát
határon kicsillámlott; az istenek visszatértek szentélycikbe, az asz
szonyok hAzaikba i megujitották az öltönyöket, s tizenhárom napig 
ünnepeltek, kicsinosítván a templomokat, falakat, háziPszkiizöket. 

Az európaiak nem kevéssé bámultak, midő n a keresztényeké
ihez hasonló szartartásokat, ugymint: vigiliákat, böjtöket, fülgyó
nást •) s valami Eucharistia félét találtak nálok, mi ember-vérbe 
mártott kenyérből állott. 

l) Sahagun magiirizte egy intés töredékét, mellyet egy mexic6i pap tar
tott a biinbán6hoz: 

"Testvér, te ~gy, sok veszély, faradság és iszonyt okozó helyre jutottál ; 
egy feneketlen mélység az, mellyböl hegyed szikla nyúlik ld ; ki egyszer abba 
bele esik soha sem jön ki többé. Olly helyre jntottál, hol ezer háló van egy
más mellé kifeszitve, s nem tehet az ember egy lépést sem a nélkül, hogy vala
meilyikbe meg ne fog6djék ; azonkivül kúthoz hasonló mély gödrök vannak ott, 
s te a foly6 ílrvényébe vetetted mv.gadat, s a tilrökbe estél, honnan nem lehet 
kis:t:abadulni. A te vétkeid ezek, mik állatokhoz is hr1aonlithatók, mellyek a 
lelket ugy mint a. teiltet ölik, szaggatják. Vajjon nem hallgattad-e el valamellyikét 
e súlyos, iszonyú és szégyenlendö bünöknelt, mellyek mar tudva vannak az ég
ben, földön, fiild alatt, a megfertöztetik a földet annak véghatáráig. 

n Te megjelentél a mi legkegyesebb urunk , a mindenek védöje elött, kit 
megsértettél, kinek felhivtad haragját, a ki holnap vagy késöbl) kisz61it e?. .t)et-
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ldii!;Zftmitás. 

A uaptárak, ruellyek ünnepeiket szabályozták, a mexiCOI mü
veltség legtigyelemi'e méltóbb emlékei közé tartoznak, s főleg egy 
nagy bazalt szikla által ismerkedtünk meg velök, melly 1790-ben a 
régi teocalli romjai közöl került elö. Az aztekok nap-éve háromszáz
hatvanöt nappalból állott, ~ tizennyolcz húsz-liúsz napos hónapra 
osztatott; a fdmaradt öt kiegészitö napok n em o n t em i-k azaz 
haszontalanoknak neveztettek. A nappalt a nap keltétől számítják, 
s nyolcz idiiközi·e osztják, mellyek : kelet, nyugat, dél, éjfél, s az 
ezek közé e~:~ö 11égy névtelen. A hónapban négy idiiszakot külön
biiztetnek meg, mellyek kezdeté11 miuden község vásárt szokott tar
tani: úgy l:Hszik, hu~;y a hétnapos hét az Ujvilág egy népénél sew 
volt ismeretes 1). Tizenhárom év tett egy t l a l p i ll i-nek nevezett 
év kört, négy illyen egy x i u hm o l p i ll i-t, s két illyen egy c e h u
e t i l i z t l i-t vagyis egy öreg kort. A papok által használt szertar
tási naptár egy sorozatát képezi a tizenhárom napos idöszakoknak, 
mcllyek a hold é b r e n l é t é t és á lm á t követik ; huszonnyolcz 
illy idöszak képez egy polgári évet, s azon felül egy napot, melly 
minden tizenharmadik évben egy idlh;zakká növén ki magát, össze
hozta a szertartási évet a polgá1·ival. 

Bámulandó a ha~onlatosság, melly a mexicóiak s keleti Ázsia 
uémelly népeinek, p. o. a japánok naptára közt észlelhető, melly 
hasonlatosságot Humboldt vette észre, s melly nem tulajdonitható a 
véletlennek, mert semmi természet-tiineményen nem alapszik. Azon
kivül e nagy tuuós ltimutatja, hogy a mexicói napok nevei meg
egyeznek az állatkör kelet-ázsiai jegyeivel ~), s hogy végre Tibet 
és Mexicó figyelemre méltl'r hasonlatosságokat mntatnak fel egyházi 

böJ s az alvilág átnláuos lakhelyérc kül!lend, hol atyád és 11nyú.d tartózkodru1k, 

~ hol a szorn<)]'Ú lak istene és istennője tú.tottszA.jjal n\.rn11k, készell téged 8 

minilazt, mi a. világhan volt., szétszaggatni. 
,.ZAI'ILdékul azt mondom neked, hogy tisztited meg házadat a tisztátalan

sitg és szeméttöl, tisztítsd meg magadat j keress egy rabszolgát, hogy feláldozd 
azt az isteneknek ; adj ünnepet a föuököknek, s énekeljék azok az Úr dicséretét. 
llíínbánatot is kell tartanod egy évig vugy tovllhb munkálkodvlln az Úr Iu\zá
han. Ott vért fog•z magadból eresv.teni, s aloe tövisekkel sznrl<álanrlod ma
gadat j ; hog·y tökéletes bünbú.natot tarts házasságtörésed s más vétkedért, na
ponként l<ét ízben szitrod At. tcste<l érdkeny részeit hegyes fával, egyszer ftile

cl.et, másszor nyelvedet." 
1 ) Bailly más véleményen van, rle Humbol•lt megczáfolja öt. 

') Vne., des Cordili~res. vol. Il. l'· a. 
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hierarchiájokat, vallásos gyülekezeteik mennyiségét, bünbánatuk 
szigorát és körmenetcik rendét illetőleg. 

Mindcn hónaphan mozgó és állandó ünnepeket ültek, mellyek 
nemkülönben mint a magán élet egyéb, vérnélkül ritkán végzett 
szertartásai, kegyetlenségekkel fertőztettek meg. A halottakat~, s 
velök együtt gyakran nejeiket és szolgáil{at is megégették. Miért is 
e vallásban a régi egészen szelid, s az ~ vé1·es tisztelet látszik egy
mással küzdeni; süt még emlékeztek az idöre, midön az els<l ember
áldozatok mutattattak Le isteniiknek; némelly helyeken megőrizték 
a mezei istenek szelid tiszteletét, biztosan hivén, hogy egykor kiszo
ritandja az a kegyetlen áldozatokat. 

Honnan e kegyetlen szertartüsok egy n.épnél, melly egyéb in
tézményeiben olly közel üll a chinaiakhoz? A papok szoros egyesü
lése a nemes harczosokkal eszközölte, hogy a birodalom terjedésével 
a gyilkos tisztelet is lábra kapott, mig ellenben Peruban .Manco
Capae utódai, az ö törvP.nyeik, kasztohai felosztásuk, és szerzetesi 
kényuralmuk által békés vallást honositottak meg. 

Azonban e nép, melly olly előre haladt ismeretekkel birt a Cl:lil
lagászatban, hogy ismerte az égi testek fényfogyatkozásának igazi 
okát, a föld évi körforgását s tökéletesebb naptárnak volt birtoká
ban mint a római, nem használt pénzt, súlyol<at, mértékeket, vasat, 
tejet, teherhordó állatokat; igen tökéletlenek voltak kereskedelmi 
szerzödései, megelégedvén a hec;;ület- sz•',ba helyezett bizalommal; 
a vétkek inkább kárhoztatás mint megvetés tárgyát képezték ; a 
részegesnek lerontották házát, megnyírták baját; ugyanezt tették a 
hanyag vagy csaló hivatalnokokkHI, s mindazokkal, kiket rangjuktól 
meg akartak fosztani. 

Szi•JIIllii "····~;ze· h· l.:. 
Az utánzási miivészetben igen alant fuiwil állottak, ~ennni fo

galmuk nem lévén az emberi teBt arányairól; öt fönyi magas törpe 
alak, roppant nagy on, csúcsos fö küliínhöztetik meg a hősiiket és 
istenel•et; az istenek, minthogy vérRzomjasol' voltak, súirnyHlakok
ban ábrázoltattak, s illyeneknek képzelte azokat a nép, rnert a hie
roglyphek által is változatlanul igy jellegeztettek; de nem ábrázol
ták öket sok fővel és ke~ekkel mint Indiában. Az elsii hóditás alkal
mával harminczezer, agyagból képzett bálványképet romboltak szét 
a téritök ; e képek készítése két sajtó által eszközöltetett, rnellyek 
egyike az elö, másika a hátsó részt alakította. A féldombor müveken 
az emberi alakok különös jellege az igen éles arczszöglet, minek 
l<iivetl•eztében alig van homlokuk. A szildákon óriási állatok, a 
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tartományok, mellyeknek e sziklák határul szolgáltak, czimerei, katonai 
diadal-jelvények, csaták, jelképek, s föleg hieroglyphek találhatók be
metszve. Mexicó hóditáfl elötti tervrajza, melly a :1álok használt festett 
papír ivek egyikén maradt fel, bizonyítja, mllly jól értettek a földmérés 
és helyiráshoz. Szines mázzal bevont edényeik, mellyek keveset kU
lönböznek az els ö hetruszk edenyektöl, olly finomak s könnyedek, 
hogy esztergályozottaknak mondaná az ember. Mexicóban egy aztek 
papnö bazaltból késziilt mellképe találtatott, m ellynek feje Isis a más 
egyiptomi szobrok módjára van diszitve. S Egyiptomra emlékeztet
nek a lépcsökkel ellátott gulák, a festett ladákba zárt mumiák, a 
képbetüveli festészet használata, az esztendő végéhez, mint Memphis
ben, hozzáadatni szokott öt szökö nap; mig egyéb intézményeik 
Tibetből szát·mazottaknak volnának mondhatók 1). 

A főváros teacalli-ja leromboltatott a hóditás után, de megvan
nak a legrégiebbek. Mexic6 völgyében emelkednek Tcotihuncan 
gúlái; s a Nap és Holdnak szentelt két föbb, apróbbak által környez
tetik, mellyek elrendezésénél ugy látszik az ut diszitése tartatott 
szem elött. A két nagyobb egyike iitvenöt, a másik negyvennégy 
méternyire emelkedik függöleges irányban, s az első alapja száz. 
nyolcz méternyi széle~; a többie)(, mellyek alig nyolcz-kilencz mé
ternyi magasságuak, mint mondjál(, temetkezési helyekül szalgáltak 
a törzsföknek. A szobrok romba döntflttek a hódítók kapzsisága s 
Zumaragá püspöknek buzgósága által. l\Iintegy félszázaddal ezelőtt 

egynémelly vadászok fölfedezték Pt>pantla tinennyolcz méternyi ma
gas guláját; nagy darab faragott kiivekböl álló talapzata huszonöt 
méternyi széles, három lépc~ö vezet tetlijére, :,; mindenféle fülkék és 
képbetüirásokkal van ékitve 2)-

A chiolulai, mclly égetetlen tóglákbúl egy kopl'u· silwn kétezer 
kétszáz méternyit·c emelkedik a tenger szinc felett, négy emeletből 
áll, s csak ötvermégy méternyi magas, de talapzatának minden oldala 
négyszáz harminczkilencz méterre, tehát kétszer annyira terjed mint 
Cheops egyiptomi gúlájaó. A hagyomány 'lzerint a vizözönből egye
dül megmenekült hét egyén épitette azt, de felbőszülvén az istenek 
ez épület miatt, melly az eget vala érintendő, mennyköveikkel suj-

') Nem rég Uhrle Gottfrid M{~rtun, ki húsz évig lakott Mexicóban, nagy
mennybégü régi~égeket bozott e földről Hei(lelbergl\ba ; többek közt ötvenkét, 
égett földliöl készitett római, görög, eg·yiptomi és indiai istenségek ábrAival ellá
tott edényt, mellyek nagyon hasonlitanak a hetruszk edényekhez. 

') Lá~(l ~ ltr;11yv végén " ,J<'elvilágosit.ó jrgyzctelt'-et H) f~lntt. 
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tották, s igy bevégzetlen maradt. Olly hagyomány, melly a hóditókat 
a noéi vízözönre és Bábeire emlékeztette. Most ennek csúcsán a 
Miasszonyunk temploma áll, melly a világon legmagasabb, · s meilyet 
a bensztilöttek ép olly ajtatossággal látogatnak mint hajdan a ,ke· 
gyetlen nemzeti isteneket. 

Xochicalcoban van a v i r á g o k h á z a, egy öriási bástyához 
hasonló földhányás, mellynek sík felülete het venkét méternyi széles 
és nyolczvanhat méternyi hosszu; közpon l ján egy öt lépcsöjti, egészen 
mcsterileg egyközény-alakban lüfaragott, s vakolat nélkül össze
illesztett kövekből álló gúla emelkedik. ltt-ott hiet·oglyphelt, kro
kodilok, s kezöket keresztbc téve ülií em Le r alaltjai vannak bele 
vésve. 

t»nleuke. 
A mult százat! köz~pén Mitla a hultak városa, ,:s Caluacau a 

puszták városa, melly hibásan nevezletik Paleuke-nek, roppant nagy 
s eredeti müvészettel emelt épületek romjait tát·ta elénk. Anton del 
Rio és Alonso de Caldet·on 1787-Len megbizattak kifürkészésökkel. 
Palenke romjai körülbelül nyolcz mérföldnyi (leghe) tért foglalnak 
el; de a kúszó növények annyira ellepték, hogy harminczöt hét alatt 
tűz és fejsze által alig tizenöt épületet birtak rnegtisztitani. IV. Ká
roly Spanyolország királya 18U5-ben egy bizottmányt küldött oda 
Dupaix kapLány vezéride alatt, ki kellő fogalmat aliott egy elve
szett nép eme mat·aJványairól, voltak itt szenL es polgári épületek, 
erödök, utak, hidak, gátak, vizvezetékck, igen téres földalatti íveze
tek, ugyszintén metszvenyek, féldombormüvel<, hieroglyphck, czi
merek, égetett föl1leuények, bálvány alakocsl<ák, ~ mindenféle házi
eszközök köböl vagy érczbül. 

A legrégibb épületek roppant tömegekben vágott darázs é!; 
bánya-kövekböl készültek, mint szintén az igen téres földalatti jár
dák által szeideit temetkező helyek is, mellyek fölött szikla vagy 
tégla rétegekben kúpalakú siremlekek emelkedtek, s ollykor az 
egyiptomiak módjára, valódi gúlai magasságot értek el. A legfigye
lemreméltóbb épület egy tizennyolcz méternyi magas földhányásan 
fekszik; belseje, mellyen góth vagy inkább mór ízlés ömlik el, hosz
szában kilenczvenegy, szélességében ötvenöt, magasságában kilencz 
métert számlál; központján egy minden emeletnél összébb menö to
rony emelkedik, mellynek igen magasnak kellett lenni. Köröskörül 
gúlák, vizvezetékek, földalatti jánlák, eröditmények és sirok talál
tatnak. A lejtös, vas oxidumot tat·talmazó ragaszszal bevont, négy
szög tért záró, magas széles kapul~kal, ablak gyanánt nyill\.';okkal 
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ellátott s emelkedett helyeken felnyúló falak nélkülözik a zárakat, 
ácsmunkákat és boltozatokat j bár ez utóbbiak a siremlékek és föld
alatti járdákban találtatnak; téglát nem használtak j a templomok 
födöttek. Az épületek oszlopokkal, koronázó párkányok, gipsz me
daillonok és torz alakokkal pazarúl vannak diszitve. A féklombor
müvek temetési szertartásukat ábrázolták, a mint a megholt, fegy
vereivel, s mindazzal együtt, mi neki életében kedves volt, a mág
lyára helyezt et ett, leölctvén a !izo Igál{ és szolganök, s önkénytesen 
feláldozván magukat nejei. Más templomi féldomborművek 1 ugy 
látszik, a felszentelés sze•·tarhísait állitják elil. 

Különüs meglepetést okozott egy festmény, mellyen a hiero
glyphek közt az egyiptomi metszvényeken olly gyakran elöforduló 
kék szarvasbogár s a 1' jegy tünnek fel ; nemkülönben egy üagy 
latin kereszt, mellynek csúcsán kakas alal{ áll, szárail·ól pedig ösz
szetekergetett pálma-féle fiigg le j a nagyobb kereszt közepében egy 
másik keresztecske van, mellynek szá1·ai lótus virágban végzödnek j 

jobb oldalon egy pap virág-edényt nyujt. a ]{m·esztnek, balról pedig, 
fején egyiptomi szabása tiarát viselö nö, !ótus levelekre fektetett kis
dedet mutat be annak. 

Palenke romjai megszüntek a legbámulamlóbbak lenni, miután 
Yucatan és Ytzatlanéi fölfedeztel tek. Itt az epületek egés1.en esi
szolt kövekből állanak, s a legkisebb is, melly egy, felül síkban elte
rülő, száz lépcsiínyi mngaslaton fekszik, huszonnégy rnéternyi hosszú, 
s öt méternyi magas ; a diszitések és hieroglyphek pedig ázsiai pa
zarsággal lepnek el mindent. Szemben e gúlával a nagy piacz terül 
el, rnellyet négy nagyszerU ··~pület diszit, s bemetszett állatalakokat 
előtüntető négyszög kövekkel van burkolva; s minthogy minden 
huszadik évben helyeztetett el egy-egy illyen kö, e város építésének 
ideje kétezer évnél elöbbre teendő 1). 

Mexicó épületeit illetőleg uj, közép és öskort különböztetnek 
meg, s az elsöbe az aztek nép, e birodalom alapitájának emlékeit, 
a másodikba a toltekek s más népekéit, mellyek a VI. század fele 
jöttek Anahuncba, a harmadikba pedig Palenke, Guatimala és Yuca
tan emlékezetet meghaladó s mintegy háromezer eves emlékeit so
rozzák 1 mellyek jellege az egyszerűség, komolyság és szilárdság. 
Illy városokat csak nagy nép épithetett: de hogy nem hagyott hát 
magáról emléket? ha kiirtatott, a kiirtáknak meg kellett volna öriz
niök e nagy <liadal cmlékét j már pedig a hóditás idejében senki sem 

l! Leil·ja ezt Valdeck 1t .föltl.imti ICÍI'.vulat }elenlé.vPhen 1836. oktoh. 
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tudott Mitla. vagy Palenke létezéséről. Olly rejtély ez, mellynek 
megfejtése végett ezerféle rendszert állitottak fel, s ollyanak is akad
tak, kik vizözön elöttieknek tartották azokat. 

Midön az európaiak megérke:dek (1519. marez.), a mexicólak 
bámulva látták kit~zállani partjaikon e félelmes idegeneket, kiket 
fegyverzetük, lovaik, pnskáik és ágyúik miatt égből leszállott iste
neknek hittek. Sokan a helyszínére jövén, lerajzolták a látottakat 
s értesitésképen az udvarnak küldték meg rajzaikat. Montezuma, 
ki szerény, de egyszersmind méltós::l.gos magaviseleteét·t választatott 
ldrálylyá, alig hogy trónra lépett., modort változtatott, s palotajába 
zárkozván fénynyel vette magát körül, s rémuralmat gyakorlott. Aj
tatossága gyakori háborúkra ösztönözte, hogy sziikét ne lássa az is
teneknek bemutatni szokott emberáldozatoknalc Ez id/iben egyik 
tengertől a másikig harmincz hatalmas cazika felett uralkodott, s 
kitünő rendet tartott a kormányzatban. A nemcsek és bátrak ré
szére diszitményekről gondoskodott; egy várost azok számára tar
tott fel, kik a ltorona szolgálatában iíszültck meg; test és szellem 
képző iskolálmt épittetctt, mellyek közt az iijak, a mínt katonai, papi 
vagy hivatalnoki pályám késziiitek, tetszés szerint választhattak. 
Igen szigorú lévén, nem türte az ellenállítst, eltávolitotta az ndvartól, 
kik nemesek nem voltak, leigázta a tartományokat, s l\[echoacan, 
Tepeaca és Tlaseala meghóditását is czélul tiizte ki magána](, hogy 
az i:1tenek meg ne fogyatkozzanak többé az áldozatokban. 

E három ország független maradt, jóllehet a birodalom egész 
Gualimala és Yncatan határáig tetjedt. Monteznma Wle telhetiHeg 
harczolt ellenük, de igen heves ellenállásr·a talált, s a vcr·eségek, mi
ket szenvedett, alább szállitották a nap fia hatalmáróli véleményt, ~ 

szövetségeseket készitettek az cnrópaiaknak. 
Eh·émülve ezek megérkeztén, Montczuma mindcn áron ki akarta 

kerülni az idegennek látogatását, ki magát követnek,csekély hadseregét 
pedig kíséretnek adta ki. Montezuma gazdag ajándékokat, igen finom 
gyapot ruhákat, pompás természetes szinü tollforgóltat, drága érczü 
becses és uj müvü fegyvereket, két nagy tálat, mellyek egyik~ amny, 
a másik ezüst volt s dombor metszvényckbcn a mexieói századot és 
évet tüntették elö ; továbbá drága köveket, nyakékeket, gyöngyöket, 
aranyból formált állatokat, roppant darab arany rudakat és arany 
port kUldöU neki, mellyek csak méginkább felingct·eltél( a birvágyat 
és kiváncsiságot. 

Cortes kijelentette, mi!lzerint az illem nem engedi, hogy a leg
nagyobb kít·ály kiivetc kihallgatatlanul küldcssék vissza , hogy 
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továhá az igazság cltmjesztése végett jövén, kötelességének tartja 
hirdetni azt, s mf'gdönteni a bálványokat. E vakmerő ember vissza 
nem rettenve a kétszázezer embertől, mennyit Montezuma, mint 
mondták, fegyver alá szólithatott, e bit·odalom meghódoltatására gon
dolt. l\iialatt igy alkudtak, V i ll a r i c a d e V e r a C r u z váro!lt 
épitette, melly név az akkori idök két jelszavát fejezi ki, mi pénz 
és vallás volt; s tu inthogy V elasquez öt még mindig mint pártütő és 
felhatalmazás nélkttli embert teltintette, Cortes Spanyolország kirá
lyának nevében egy fejedelmi tanácsot alakitott, s ennek kezébe 
tette le a hatalmat, rá hagyván, hogy válaszsza a legméltóbbat. A 
király nevében ö választatván meg hadvezérré és kormányzóvá, mi
után elöbb a hajókat, hogy övéit a vis:;zatérés és Spanyolországot az 
ö visszahivhatásának t·eményétöl megfol<zsza, elégette, A néhány a 
Montezuma zsarnoksága miatt elkeseredett cazikát megnyert volna 
magának, ötszáz fegyvercssel, hat ágyúval és tizenöt lóval útra ke!t. 

A hegyek közt feküdt tla>:calai köztársaság, melly az egész 
országból választott követek kamarája által kormányoztatott s melly 
ellenállt a mexicóialmak, békét kénytelenittelvén kérni, barátja lett 
:t spanyolokuak, s kiiudulási pontul szolgált nagyobb hódításokra. 
Egy ajándékba kapott indiann ö, kit Cortes donna Marina néven 
megkereszteltctvén, él<esszölúsa és alkuJozásainak tolmácsává tett, 
s kinek tanáesával gyakmn élt, többet használt neki mint egy egész 
had~-;ercg. 

Cortest a hóditok közt hazája lovagi eszméinek némi maradvá
nya különbözteti meg; teljes meggyőződés és türelmetlenséggel, 
állhatatos egész a maltacsságig, szereti a gnzdagságot de méginkább 
a dicsUséget; ollykor kegyetlen, dc ne111 természeti ösztönböl; kész 
szenvcdést m~rni valakire, rle nem zá1ja cl szivét a nemes könyör
érzct elött. Et·tesitéseiben világos és vonzó, bár katonás és müve
lctlen ruodorban adja elő tapasztalatait. - Azonban mig ö szép sze
rével igyekezett megnyerni az indiánokat, l(atonái mindenféle bán
talmal(kal illették üket. Azután ii maga is elkezdte rombolni a bál
dnyokat; s az által, hogy l< eresztényekké akart tenni olly embe
reket, kik mitsem tudtak arról, maga ellen ingerelte a cazikákat, kik 
cWbh jö indulattal viseltettek it·ányában. 'l'lascalában is le akarta 
már dön,teni a balványokat, midön Bartolomeo de Olmeda atya ki
mutatta neki, hogy a vallásnak vas általi tct:jesztését scm kötelesség 
nem parancsolja, scm a politika nem javasolja. Fájdalom, nagyon 
is elfeledték ezt a hódítók! 

A megfélemlett Montezuma a helyett, hogy fegyvert fogott 
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volna, ármánykodni kezdett; de e tekintetben is túltettek raj
ta a spanyolok. Ezek Chiolulában udvariasan fogantattak ; de a 
gyanakodó Cortes elfogatott néhány papot, s azon vallomá;;t csikarta 
ki tőlök, hogy a szives látás csak tettetett volt s elvégezték az ide· 
genek kiirtását; miért is a felbőszült spanyolok megkezdték a'mé
szárlást, és tovább folytatták ntjokat. 

S ime egyszer csak Tezcuco nagy kiterjedésü tava tárult el
bájolt szemeik elé, mellyen keresztül három mesterségesen késziilt 
nt vezetett, közepén úszó kertek, körülötte nép~s városok látszottak i 
~'gy szigeten pedig, melly a szárazfölddel a tavon keresztul vezetií 
s burkolt ut által volt összekötve, Mexicó emelkedett ki, melly tizenöt 
mérföldnyi (miglia) területen hetvenezer házat, piaczokat, igen széles 
utczákat, megszámlálhatlan kereskecW boltokat, ligeteket, tavakat, 
és ötvenezer gondola által hasgatott hajózható csatornákat foglalt 
magában. A spanyolok elbámultak az itt látott müveltségen, gaz
dagságokon és saját vakmerőségükön i Monteznma pedig zavarba 
hoza tv a erkölcs i felsöbbségök által, s látva, hogy sike1·etlenek mamd
tak elövigyázati rendszabályai, megkettőztette az imákat és ember
áldozatokat, az istenek hamgját hivén jelentkezni azon csodás dol
gokban, mellyek minclen oldalról tudomására juttattak. Nem odáz
hatván el tovább az európaiak kellemetlen látogatását; legalább meg
nyemi hitte öket azzal, hogy egész fényében eléjök ment (nov. 9.). 
Ezer nemes nyitotta meg a menetct egyenruhában, ezek után három 
hírnök ment , kiket ismét több száz nemes követett. Monte
zuma, kinek arczara egy alattvalója sem bátorkodott volna tekinteni, 
zöld tollakból két~zült napernyő által védetve, arany lemezekkel be
vont gyalog hintóban vitette magát j vállait drága kövek, arnny és 
eztisttel boritott köpeny födte : meztelen teste egyedií.li dísze arany 
volt j kétszáz gazdagon öltözött herezeg követte öt. A császár min
denképen igyekezett kimutatni baráti érzelmeit a Nap ezer.. fiai iránt, 
Cortes pedig biztositotta öt, miszerint nem azért jött, hogy valamit 
elvegyen tőle , hanem hogy mrgszilárditsa a szövetséget és lábra 
állitsa a vallást. 

Ha valóban igy történt volna, milly javára szolgált volna az 
emberi nemnek! S milly l~tvány tárulandott elénk, ha Európa mü
vészetei e természetes müveltségbe oltattak, s egymast kölcsönösen 
segitették volna! De mindez hazugság volt, s Cortes csak· altatni 
akarta Montezumát álnok igéreteivel, ki ép ugy meg volt lepetve ez 
ujonan érkezettek, mint a mi királyaink lettek volna egy repiilö had· 
sereg által. 
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A n•exicói templom, hat é,·vel elöbb mintsem Colurubus Ame
rikát érintette, a régiek mintájára, egy mesteJ·ségesen készitett halom 
tágas fensikjának közepén épült. Vastag kőfalak által környezett 
eliiudvarból, roailyeken összetekergőzött kigyöalakok voltak bevésve, 
nagyszerü lépcsözeten tágas kápolnába lehetett jutni, melly előtt egy 
dombtér terült el, hol karókba szúrt ember-koponyák voltak láthatók, 
mellyek minden nagyobb iinnepélyességek alkalmával megujittattak, 
s mint mondják, százharminczt>zerre ment számuk. A templomnak a 
világ négy része felé irányzott négy kapuja ugyanannyi dombtérre 
nyilt, mellyek mindenikén négy óriási szobor emelkedett. Köröskö
rül a papok !akai feküdtek, s olly tért zl!rtak be, mdlyen tízezer 
Pm ber végezhette a szertartásos tánczot; középen pedig ötvennégy 
méter magas, s alapjában kilenczvenhét méternyi széles csonka gúla 
pompázott, mellynek egyik oldalán, miml~n emeletben százhusz fok
kal biró lépcsö vezetett fel. Mexitlo isten, kinek az áldozatok szivei 
mutattattak be, borzasztóan szigoru ember alakjában, kezében kí
gyókkal és mennykövekkel ábrázoltatott, s födve volt jelképes r~jzok
kal ; két öblös márvány verlerbcn (iriztetett nagy gonddal a $Zent tűz; 
"' a kiilönféle lcápolnnkban a kép:r.elhetii legnagyobb fény volt ki
rejtve. 

Montezumának i~en terjedelmes, !Iok összeragasztott házakból 
álló, köböl és mészszel épitett palotili voltalc, s a Cortes részére át
engedett nyolezezer személyt fogadhatott be. A esászár a gyászos 
palotába vonnit vissza, mellyben minrlen fekete és iszonytató, s gyér 
volt a vi-lágosság. Nem hiányzottak n kéjpaloták sem, s a többek 
közt, mint mondják, egy egészen ragadozó, a másik szelid s a leg
ritkább maflarakkal volt tele. Igen téres, s egy darab márványból 
késztilt oszlopok által tartott esamokokból kertekbe nyilt kijárás, 
hol a fák és vizek alkalmas mcnhelyet nyujtottak a kiilönféle madár
fajoknak, mellyekrc háromsz::ír. ember iigyelt fel, s szedte össze kép
alkotásl·a használt tollaikat. Ugyanott gyógyfüveket is tenyésztet
tek, s ingyen szolgáltak azokkal a szenvedöknek. 

Montezuma két csalurna által vezettette a kertek öntözése és a 
város kényelmére sziikségcs vizmen.oyiséget. Két fegyvertárban ké
szültek és tartattak a fegyverek; testörség iírizte a palota harmincz 
udvanit; a belsli termekben felváltva az egész nemesi rend tett szol
gálatot. ÍGnUyi vérbíil származott két királynén kivül, sok ágyaso
kat is tartott. A kihallgatáfl ritka volt és nagy szartartással ment 
veghez. Ollykor nyilvánosan, de mindíg egyedül ebédelt, s kétszáz 
tal ételt is szolgáltak fel nel;;i, mellyek küzöl kedve szerint vála~ztott, 
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a többit pedig a testö•·ség nemesei közt osztotta ;;zét; néha az étke
zés alatt zenészek vagy bobóczok játszottak. Daczára e nagy fény
üzés s a két, három hadsereg tartása álta-l igénybe vett roppant ki
adásoknak, még félre is tudott tenni: olly sok bejött az ércz és sli 
bányákból, s méginkább az adókból, núnden birtokos termékeitek, 
s minden mcsterember kézmüveinek egy harmadát tartozván be 
adni. 

Cortes mindent akarván látni, a templom magaslatairól szem
lelte meg a várost, s ·elborzadt, midőn az emberáldozatok maradvá
nyait_ megpillantotta. Montezuma türelemmel hallgatta végig e ka
tona darabos leczkéit, azután pedig leborult istenei előtt, hogy meg· 
engesztelje a hallott káromlások miatti haragját. Cortesnek első 

gondja volt a számára kijelölt palotában megerősíteni magát 1 hol 
szüntelen azon törte fejét, mint hódíthassa meg e földet, mellynek 
gazdagságai mindinkább ingerelték birvágyát. E közben egy mexi
cói hadvezér megtámadta Vera Cruzt, s bár visszaveretett, több spa
nyolt megölt, egyet pedig elfogott, mellynek levágott fejét körülhor
dozták a birodalomban, szitva a nemzeti gyiilöletet, s eloszlatván a 
páni félelmet annak megmutatásával, hogy ez idegenek is csak ha
landó)(. 

Belátta C01·tes1 milly sokat árthatna neki, ha a varázs meg
töretnék, miért is olly lépésre határozta magát, mellyet a jó siker 
sem menthet ki a val<meréíség vádja alól ; ugyanis Montezurua palo
tájába menvén, saját lakába hurczolta iít el, s itt ngy rendelkezett 
vele a mint akart: a győztes tábornok elevenen megégettetett, mint 
szintén mindazok, kik a spanyolok sérthetlenségét illetőleg kételyö 
ket nyilvánították. A meglánczolt Montezuma, kit s minden alatt
valóit kimondhatlan iszony fogott el e báná5mód miatt, kénytelenit
tetett magát V. Károly vasalijának elismerni, s temérdek drága kö
veken kivül hatszázezer márka tiszta aranyat adni. Vallása meg
változtatására azonban nem birtáll rávenni; mindazáltal az ember
áldozatok hetiitatván a Bold. Szüz és szentek képeivel cseréltettek 
fel templomaikban a lwponyák halmazai. 

Montezuma azt várta, hogy Cortes most már a szerzödés sze
rint fog eljárni ; de ez a helyett Spanyolország uralmát hirdette ki 
s a felmerült kiadások födözésére ismét aranyat követelt 1). E köz-

l) De Solis (kit, jóllehet émelyt !tölt olvusóiban szokásos d11gályossága ál
tal, Voltair nem tudom mi okb61 dicsérctekkel halmoz) hősének szinpadi szav!\
kat. ~s tényeket tulajrlonit, mellyek világo~an máR hősöktől kölesönöztettek; bt< 
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ben Narvaeznek egy hadsereg élén megérkezés~t veszi hirill, ki 
azért ment 1 hogy megfoszsza öt kormányzósága és szabadságától. 
Cortes merészen ellene szegülvén, a mexicóiaknak a testvérharcz lát
ványát nyujtja, s legyőzvén vctélytársát, zászlói alatt kényszeriti azt 
szolgálni. Növekedvén bátorsága és hatalma, az egész birodalom 
meghóditására gondol: de távollétében vezére Alvarado egy ünnep 
alkalmával meglepi az összegyülekezett mexicóiakat, s legyilkolja 
öket. Szikra volt ez a lőpor aknába. A nemesek fogaikat csikorgat
ták Montezuma elaljasodásának láttára j a nép nemzeti bántalmazta
tásai, a papok szertr.rtásaik megfertőztetése miatt dühöngtek: felM
szülvén fegyvert fognalt, megrohanják a palotát; Montezuma, ki le
csendesíteni igyekszik öket, mint gyáva bántalmaztatik, sőt sebet is 
kap, miért is övéi által megvettetve látván magát sziv fájelaimában 
hal meg. 

Elvesztvén e becses zálogot, s minden oldalról körüllévén véve, 
a spanyolok szükségesnek látták a visszavonulást. De midön a ta
von keresztiil vezetö uton akarták volna azt végrehajtatni, a mexicó
iak nagyobb bizalommal támadták meg öket, jól tudván, hogy a Nap 
fiai éjjel nem fognak atyjok által segittetni j s a spanyolok nehány 
legbátrabb em bereik et, minden lovaikat, tüzérségi eszközeiket, és 
kincseiket elvesztették j a foglyok az istenek kiengesztelése végett 
felálcloz !attak. Miután a legfárasztóbb menetben áthatoltak volna a 
azoros uton, akkor ismét egy jól rendezett hadsereg állt velök szembe. 
Csak Cortes állhatatolisága és h!StoJ·sága okozta, hogy végkép el nem 
vesztek i ö ugyanis, mielött övéi a veszély egész nagyságát beláthat
ták volna, az ellenségrP tiir, s tudván Montezumától, milly fontossá
got tulajdonitottak a mexicóiak zászlójuknak , egymaga az ellen 
rohan, elveszi azt, s azzal együtt a győzelmct is megny01·i (juJ. 7). 

Rögtön Tlascalába vonul vissza, s a helyett, hogy megmaradt 
kevés embereinek biztosságba helyezéllére gondolna, lelkesittetve a 
Szentlélek által, emberekot kiild szét liíszcr és vállalkozók szei'Zé
sc végett, kik nem is késtek e gazdagságáról elhíresült földre si
etni. Nyolczezer tlascalai rabszolgának kellett vállon czipelni a ha
jók építéséhez szükséges fákat 1 mellyek hirtelen összeállittatván, 
szétszórták a mexicóiak durva csónakait. Ekkor Cortes megszakí
totta a :yizvezetékeket j s bár Guatimozin, Montezuma unokája és 

igaz~ágtalauságot v:.gy oktalan"ágot követ el, /lz t azon egytizerii észre\ étellel 
vo11ja kétségbe , hogy uem egyeztethető meg Cortes ismert jó jelleme és voliti

kájával. -

XIV. 12 
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utóda, több csatában megvet·te iít; bár sok spanyol öletett le a tcoc:~l
likban áldozatul, s a szent dob szózatára ismét feléledt a harczi lel
kesülés, de az éhség elesigázta a mexicóiakat, s a körülfekvő törzsek 
hátat forditottak nekik. 

Ötszáz spanyolt, hat darab ágyút s néhány tlascált szedvén 
össze, Cortes, Krisztusban és sz. Jakabban bizva, ismét megtámadja 
(l 521 aug. 13.) a Guatimozin által fegyvereit és árulás ellen rettent
hetlenül védett Mexicót; sok vér árán be is veszi azt, s családjával 
együtt fogolylyá teszi az ifiu császárt. "A csatorná-k (mondja Diaz 
Bernard szemtanu), piaczok, utczák annyira tele voltak hullákkal és 
embcrfökkel, mi!lzerint egy lépést sem tehetett az ember a nélkiil, 
hogy rajtok ne járt volna. Olvastam Jerusalem pusztulását, de nem 
tudom, hogy ott illy öldöklés vitetett volna véghez." Az életben ma
radottak éhség által gyötörtetve, czivakodtak a szemét dombon talált 
hutlndékokon, s ha fegyver által százezeren vesztek el, az éhség és 
betegségek bizonyosan elpusztitottak ötvenezeret. A zsákmány meg
mérhetlen volt, ugy hogy ekkor valóban teljesülni látszottak a spa
nyolok arany álmai. De hová lett Montezuma kincse? sokan Cortest 
gyanusitatták annak elrablásával; de ö Guatimozinra tudta e gyanút 
háritani, ki daczára a neki tett biztonsági igéretnek, lassu tiiz által 
kinoztatott, hogy fölfedezze. Midön ministerének, ki oldala mellett 
ugyanazon módon gyötörtetett, jajkiáltásait hallotta volna, igy szólt 
ahoz Guatimozin "Hát én talán virág ágyon nyugszom?" 

Első hóditás volt ez, melylyel a spanyolok dicsekedhettek, s 
melly az európai fegyverek és fegyelem felsőbbségét kitüntctte. Cor
tes nem csak gyarmatot alapított, hanem egy hatalmas, hires és meg
mérhetlen gazdagságu birodalmat hódított meg; vállalatairóli értesi
tése elhallgattatta a spanyol udvarnál roszakaróit és sok kalandort 
és indiánt csoportositott köriilte össze, ugy hogy kétszázezernyi had
sereggel rendelkezett, s V, Károly Guaxacá-t mint marquiságat 
ajándékozta neki, továbbá Mexicó kotmányzója és főkapitányának 
czimével diszítette fel. 

Mint illyen rendezni kezdte hóditmányait; uj városokat épitett, 
uj rendszabályokat léptetett életbe, uj mesterségeket vitt be. Csapa
tokat küldött szét az ország kiismerése végett, mellyck elfogadták 
a lakosok hódolatát, s aranyat gyüjtöttek. Alvarado négyszáz mér
földnyi (leg he) ismeretlen földet járt be, s egész Guatimalaig hatolt, 
hol San-Jagot alapította. Higueras és Honduras becses érczhányá
iról vévén tudomást, s egyszersmind a déli tenger felé vezető átjá
rást reménylvén fölfedczhetni, Cortes Cristaforo de Oli vezérlete alatt 
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egy ~;ereget inditott ulnnk j 1le Oli fellázadt ellene, mi annál kimy
nyebben sikerült neki, mert csapatai elégedetlenek voltak, miután 
a talált arany nem felelt meg a várakozásnak 1 s a benszülöttek 
mindeoütt élénk ellenállást tanusítottak, lelkesittetvén a meztelen 
és festett n/ik által, kik boszorkányoknak tartattak, pedig hi\snök 
voltak. 

Cortes hadsereget vezetett a lázadó ellen ( 1522). Egy cazika 
által neki ajándékozott térkép segélyével roppant kiterjedésü járat
lan és setét erdőségeken keresztül vévén utját, miután mintegy ezer 
mérföldet (miglia) megtett volna, Honduraaba érkezett, megölte De 
Olit , s engedelmességre szaritotta a gyarmatot. Azon félelemből, 

nehogy a mexicóiak használva baleseteit1 fellázadjanak 1 e hadjárat 
alatt felakasztatta a már megkeresztelkedett Guatimozint 1). 

Cortes a régi főváros romjain ujat építtetett, és pedig ugyan
azon indiánok erejével, kik által leromboltatta amazt j az uj épít
kezésben ö a t·égi vonalakat követte, de a csatornákat behányatta, s 
Mexicó most a világ legszebb városainak ogyike, százhatvanezer la
kossal. Itteni megtelepedés végett castiliaiakat szólitott fel ; V. 
Károlytól pedig papokat kért, egyszertieket és jólelküeket; orvosok 
és ügyvédek nem kellettek neki, mert mint mondta, amazok a he
lyett, hogy a régieket orvo~olnák ujabb nyavalyákat vinnének he, 
emezek meg perlekedési betegséggel árasztanák el az országot. "Spa
nyolország minden növényei (írja V. Károlyhoz) bámulandóan te
nyésznek e földön. Itt nem fogjuk elhanyagoini a földmüvelést, s 
kiirtani a lakosokat, mint a szigetcken történt. A szomoru tapasz
talás kell hogy avatosabbakká tegyen bennünket. Kérem felségedet, 
parancsolja meg a sevillai c o n t r a c t a c i o n háznak, hogy semmi
féle hajó ne evezhessen ide bizonyos mennyis égü növény és magok 
nélkül." 

S valóban az európai növények sikerrel tenyésztettek e földön, 
melly rendkivül termékeny lenne, ha több esö járna. Midön a spa
nyoloknak azon jó eszméj ök támadt, hogy lecsapolják a Tezcuco 
tavat, melly most már nem érinti a várost, igen nagy hasznot húz-

') 1836 oktl>b. 22-én halt meg New-Orleansban don Marsilio de Teme!, 
Montezum~ utolsó gr6t]a , ki lefmy ágon egyenesen Mexic6 utolsó caá.szárát61 
s:oármazott. Ö Spaayolországnalt volt grandja , honnan szabadelvüsége miatt 
sd.müzetvén, Mexic61.Ja ment. Itt politikai forradulomban vett részt, miért ia 

New-Orleanal.Jtl kényt~leuiltctctt mcnel<űlni; s a mcxicói kormány mindvégig 
uyugdijt fizetetL neki. 

12* 
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hattak volna abból, ha egyidejilleg az öntözésről is e!ih·e gundoskod
tak volna. Továbbá arra is gondolniok kellett volna, hogy az uj ál
lam formái és állapotai a régieket lehetöleg megközelitsék j s úgy 
látszik, meg is fordult ez V. Károly eszében, mert 1553-ban pontos 
értesítést kivánt ez uj államról, s most is megvan a válasz, mellyet 
erre Zurita adott 1), s melly fö vezérfonalul szolgált nekünk e biro
dalom állapotának lerajzolásában. Zurita igen alkalmas volt e fel· 
adatra, mert ö mint hivatalnok és bölcsész majdnem miuden uj hó
ditmányt bejárt, s a legjobb tanukka!, ugymint öreg benlakók és té
ritökkel beszélt, s pedig akkor1 midön még minden eleven emléke
zetben volt. Kimutatja ö, milly igazságtalanul számittattak Mexicó 
népei a barbárok közé, s jó erkölcseiket ellentétbe állítja a c o r r e
g i d o r ok és e n c o m me n d e r ok vagyis azok kegyetlenségei vel, 
kikre Spanyolország a földeket lakóikkal együtt bizta, hogy fel
ügyeljenek a hit terjesztése és fentartására 2). Hatalmas érvet húz 
ö magának Cortesnek vallomásaiból is, ki minden lépten nyomon 
bámulatát fejezi ki a mexicóiaknál talált rend, ipar és épületek felett, 
jólehet a spanyoloknak érdekökben állott durvák, neveletlenek 8 a 
müvelödésre képteleneknek tüntetni fel öket, hogy kiment8ék amaz 
égbekiáltó igazságtalanságot, melylycl irányukban a nép és termé
szet jogait mcgsértették. 

Mi nem akatjuk magunkat a mexicóiak müveltségének magasz
talóiul feltolni, sőt inkább olly tulajdonokat találunk abban, mellyek 
elaggott népeknél tapasztalhatók, s távol állanak az uj népek egy
szerü nyiltságából. De nagy igazságtalanság volt e népet barbárnak, 
müvelödésre képtelennek nyilatkoztatni, 8 a tudatlan hódítók em
berttJlen birvágyának dobni oda zsákmányul. Bzek felosztották ma
gok közt a földeket és embereket, kik bányák müvelésére kénysze
rittetvén, hulláikkal födték be az oda vezető utakat; a legkisebb en
gedetlenség lázadásnak vétetett, s úgy büntettetett. Elnyomásukra 
a vadságon kivül ügyészi rava!lz fogásokat is használtak a spanyo
lok: igy p. o. bánya munkákra kárhoztattak a részegesek, s magok 
a spanyolok szolgáltattak nekik a1·ra alltaimat j a hanyag gyarmatos 

1) Rappo1·1 sw· ln d~Oáentes classes des citefa de la Nouvelle Espa,qne, pu
blié pout· la premiére fois en fmn~ais pat· M. Teruaux Compllns-

') Frater Bernardino de Sahagun is, kit már idé~tünk, s kinek "Uj Spa
nyolo!·8~dg egyetemes története" c~imü muokájll VII-ik kötetét képe~i llz emlitett 
Antiquitiés of Mexico-nak, negyvenöt évig élt a mexicoiak kö~t, s mint több 
mások , ö is belátta, hogy szilárd megtérések csal[ ugy es~közö:hetöl[, lill az 
clöhbi hitágm~atok éR Rzokáaol<ról alapos iHmeretek gyiijtetnE'k. 
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javai lefoglaltattak, pedig magok akadályozták a munkában, szemé
lyes szolgálatokkal terhelvén öket, csRkhogy iii·ügyet találjanak bir
tokaik elvételére. Azután eltiltattak az olajfák és szölő müvAlésétöl, 
s fejenként négy reált kellett fizetniök, hogy misét hallgathassanak. 
Csoda-e hát, ha a mexicóiak gyülölték uraikat, s visszatartóztatták 
magokat a nőktől, hogy ne nemzzenek nyomor-társakat? 

A győzöknek sem igen ment jobban dolguk, kik közt a legék. 
telenebb bűnök, utálatos önzés, féktelen bírvágy, játék és buja szen
vedély fejlődtek ki. E vétkek aztán a legyi:lzöttekre is elragadtak, 
){ik egyedül saját javukat tartván szem eliíttJ készek voltak máso
kat vádolni be, hogy magokat megmenthessék, s a spanyolok bűn
társaivá aljasodván, kém szerepet vittek, csakhogy megmentsék vagy 
megboszúlják magokat, s meggazdagodhassanak. 

E hibákat nem volt alkalma Cortesnek tapas:~;talniJ ki pedig 
nagy részben maga okozta azokat. A spanyol udvar, régi szokása 
szerintJ irányában is hálátlanság és gyanúval viseltetvén, gyötörte öt; 
miért is váratlanúl nagyszcrü kísérettel érkezett meg Toledóba (1528). 
Az általa kifejtett fény felcsigázta a meghódított földek gazdagságá
róli véleményt, s V. Károly a legnagyobb tisztelet-nyilvánitásokkal fo
gadta a Mst; minllazáltal megcsonkitotta hatalmát, s Mexico alki
rályaúl Antonio de Mendozát szemelte ki: Cortesnak nem maradt 
egyéb, mint vúllalkozó szellemét gyakorolni a fölfed ezések ben. V. 
Károly Uj-Spanyolorsz{tg keleti és nyugati partj ainak, s a sz o r o s 
t i tk á n ak kifürkészesével bizta meg <H, mely két harmad részben 
röviditné meg n hajt'lzást Cadixból keleti Indiákba; ö meg is igérte 
azt s tulajdon költ~égéu Fernando de Grijalvát küldtc el, ld fölfe
dezte California partjait ( t5:~3), me Ily t•észeken aztán négyszáz spa
nyollal és háromszáz feket e r a bs z o l g á v a l maga Curtes foly
tatta a fölfedezéseket ( 1536). 

A mint egyegy uj föld felmerült, a képzeicm oda vitte át ál
mait. Cumana és Caracasban nagyittattak az Orinoco és Rio Negro 
közti földek gazdagaágai; Santa Fe-ben az Andaliquiek missiója, 
Quitóban Macas és Meaxa tartományok l{épezték a beszéd egyedüli 
tárgyát. California a legszebb ég alatt a legszerencsétlenebb föld 
volt; de sok gyöngyöt adott, miért is igen sokan hajóztak oda azok 
halászása, végett, mignem kimerittetv én pusztán hagyatott e félsziget. 
A jezsuiták azonban egynémelly telepítvényeket alapitottak ott, s a 
legjobb értesítésekkel szolgáltak azokt-ól ; kevéssel ezelőtt e föld is 

aranydúsnak ismertetett fel. 
Cortes Uj-Galiziát is kifiirkésztette, mellyet Munez de Guzman 
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fedezett fd észak-nyugaton. Továbbá háromszázezer koronást költött 
egyéb hajókra, mellyeket szigetek felkutatása végett küldött a Csen
des-tengerre. Azt hitte ugyanis, hogy ez ujabb vállalatai által elfojt
hatja. az előbbiek miatt támadt irigységet, s hogy V. Károly nemcsak 
költségeit megtéritendi, hanem talán régi állásába is visszahe~ezi. 
Dc midőn Spanyolországba ment, igen hideg fogadtatásban részesült, 
és tagadó választ kapott. Hiszon elég azoigálatot tett ö, lehettek tc
hát már irányában hálátlanok ! Követte V. Károlyt az algíri hadjá
ratba, dc hajótörést szenvedvén, elvesztette drágaságait, s maga i~ 
úszással menekült meg; a csatában lovát ölték meg alatta; s mind
ezek daczára a császár még csak kihallgatást sem adott neki. Fcl
biísziilve e durva hálátlanságon Cortes egy napon keresztül tört a 
tömegen s a császár kocsijáig nyomúlt, kinek midön kilétét kél'Cleztc 
volnn,igy felelt: - "Én Mexico meghóditója vagyok, én az vagyok, 
ki önnek több tartományt adott, mint mcnnyi várost ősei hagyta~ 

rá." A hatalmasnak nem lehet biintetlcnül szemére hányni hálátlan
ságát ; s V. Károly homályban hagyta öt meghalni Sevillában hatvan 
!(ét éves korában (1547) 1) . 

.M ontezuma és Guatimozin meg lőnek boszúlva: de V. Károly
hoz illett-c azt végrehajtani? 

NYOLCZADIK FEJEZET. 

P e r u. 

A Cortes által aratott siker ujra fölelevenítette a kihaltnak lát
szott kalandos szellemet, s többé semmi remény nem tartatott túl
zottnak, semmi vállalat fölötte vakmerőnek. Mondtuk már, hogy 
Balboa áthatván a Darien földazoroson egy dMre fekvő, érczekben 
igen gazdag népről vett birt. Ez Peru volt ; de a hozzá férhetés Pa~ 
nama telepítvényeiből igen sok nehézséggel ját·t, tekintve a közben 
levő megmérhetlen té1·t, a gyilkos égalj alatti csőszakadásokat s az 
áthatolhatlan crdöségeket. Az oda alkirályúl küldött Pedrarias Da
viia, ki meggyilkoltatta Balboát, az igé1·t kincsek helyett csak nyo-

1
) Vargas Prmce megőrizte Cortes ut6Is6, igen érzékeny hangulatu levelét 

(ultima y aentidiasi1na carta de Cortes) , mellyhen eHladja jogos igényeit a csá
szárnak, Egy titkár ezt írta szélére: Nay que responde?' "Nincs rd semmi vála
szolni való." 
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mart és fáradalrnat talált, s a kényelem-hiány és egészségtelen Ie
vcgö hatszázat pusztított el kalandarai közöl, a többiek pedig a 
helyett, hogy megnyerték volna maguknak, baszantották és fenye
gették a cazikákat. Velasquez sokkal gyávább volt, hogysem a föl
fedezést személyesen vezérelte, és Bakkal irigyebb, hogysem má
sokra bizta volna; miért is több év telt el a nélkül, hogy csak szóba 
is jött volna e vállalat, mig végre Francesco Pizarro, Diego Almagro 
és Fernando Luque vállalkoztak annak kivitelére. Az elsö estrema
durai Truxillóban törvénytelen ágyból született s disznó-pásztornak 
neveltetett, miért is ismeretlenek voltak előtte a családi és emberi
ségi érzelmek j Olaszország harczaiban kegyetlen birt szerzett ma
gának j késöbb Ameril{ába menvén pénzre és földekre tett ott szert. 
Almagro bátor veterán volt ugyan, de nélkülözte azon bizton számító 
tehetséget, melly ezéihoz vezérli a terveket. Luque gazdag egyházi 
s egyszersmind iskolamester szivesen alapitott volna saját részérc 
püspökséget ott, hol mások alkirályságot kerestek. Pizarro tehát 
személye~ bátorságát, a kettő pedig a szükséges eszközöket bocsátot
ták közre; s miután az Úr testének vétele mellett egymás iránt hű
séget és becsületességet esküdtek volna, Pizarro egy hajóval és száz 
tizenkét emberrel útnak indúlt. (1524 nov. 14). 

Épen a legroszabb évszak volt. Partra szállásai közben csak 
macsárokat és keresztültörhetlen erdöket talált;. s bármennyire 
rendületlen maradt is ö föltételciben, a nehézségek és betegségek le
terítették társait, s igy három évi bolyongás után csúfolódások közt 
kellett visszatérniök ; söt Panamában gúnydalokat is költöttek ró
lok, mellyekben Pizarrot rnészárosnak, Almagrot, ki az élelmi sze· 
reket adta, ökör kupecznek, Luquet pedig Bolond Fernandónak ne
vezték el. Pedro de Ios Rios kormányzó eltiltotta az e czélrai tobor
zást, s a megmaradott kevés legénységet is vissza akarta venni. De 
Pizarro nem csüggedt lelkében j kardjával egy vonalat huzván a föl
dön követelte, hogy a kinek nincs reménye az általa igért kincsek
hez, rögtön lépje át. it is lépték azt mimlnyájan tizenkettőt kivéve, 
kikkel Gorgona szigetén a legnagyobb nyomort és fáradalmakat 
állotta ki, mellyek közt még inkább megedződött bátorsága. Végre 
Panamából egy hajót szerezvén, Peruba indult, s húsz nap mulva cl 
is érte a~t (1527). 

Itt mindenféle ipar, kényelem, föld és ember müveltség nyomai 
tüntek elö j miért is észrevevén, hogy nem barbár csordával van 
dolga, s . hogy olly kevesed magával mit sem kezdhet, visszatért a 
kedvező ujsággal. A három vállalkozónak nem voltak már segéd-
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eszközeik, dc volt bátorságuk és kitartáauk; Pizarro Spanyolország
ba ment (1528), hol eget földet igért a kormánynak j meg is hall
gattatott s fökormányzójává s kapitányává neveztetett ki mindazon 
földeknek, mellyeket a Sant-Jago folyamtól délnek kétszázenértold
nyire (leghe) elfoglaland: Cortes, sajátjából némi pénzösszeget adott 
rendelkezésére ; s egynémelly rokonok csatlakoztak hozzá; Luque
nak a jövőben felállítandott püspökség, Almagrónak pedig csak egy 
eröd kormányzósága igértetett, miért ez fel is boszankodott, de csak
hamar kibékülvén megujitották a szövetséget 1). 

Azonban e három embe1· kevés bizalmat keltett, miért is na
gyon nehezen találkoztak iinkénytesek az annyira merényes válla
latra, s csak három hajócskát állithattak ki, százhusz emberrel, kik 
közt harminczhat lovas volt. Mig Almagro segélygyüjtés végett hátra 
maradt, Pizarro utra kelt s tizenhárom nap mulva San Mateo öböl
ben vetett horgonyt (1531 febr.), honnan délnek fordulva egy 1 arany
és ezüstben olly gazdag várost fedezett fel, hogy egyedül ez elég volt 
kisérletök sikerének biztosítására. Egy jó részt rögtön Panama és Ni
caraguába küldött abból, melly igen sok szerencsevadászt vonzott 
hozzá. Most már a főváros felé vette utját, egy nagy hatalom követé
nek adván ki magát, s biztatván azt, hogy a hadsereg és fegyverek 
nem ellenséges szándékra mutatnak. 

E föld a spanyolok által az ott hallott első szóról neveztetett 
Penmak; a benszülöttek elbeszélték, hogy őseik vad életet éltek, 
mignem atyjok, a Nap, könyörülvén rajtok, emberfeletti lényeket 
küldött hozzájok nevelökilL A hagyomány itt a vidékek s8t egyes 
személyek szerint is különbözik ; a legelterjedtebb mégis Manco
Capacot nevezi, ki Coya-Oella nővére s egyszersmind nejével (1100 

1) Az átaJános törtéualmekeu, továbbá Ramusio, Herreru, Gomara, Aeostu 
~tb. gyüjteményein kivül lásd: Verdadera relacion de la conquista del Pel'lt y 
p1·ovincia del Ouaco, llamada la Nueva Oaalill« .... embiada a au rnayiJ8tad po?· 
Francesco de Xeres ... uno de loa prime1·oa conquiatadored. Sevilla 1535. 

Chronica del Pe1·u, que tmcta la demarcacion de sua p1·ovinciaa eto. fecha 
por Pedro de Cieca de Leon, 1553. Mint állitják, ezet· kétszáz márföldet (leghe) 
tett meg gyalog, hogy valami valótlant ne mondjon. 

Aog. de Zarate, Hiatorw del deatntbr-imiento y conquista dé la p1·ovincia del 
Pe1·u. Antwerpen :t555. 

OomentaJ·ioa 1·ealea eacritoa por el inca Garcilasso de la Vega natur·al del 
Ouaco, y capitan de aumayeatad. Az elsö rész, melly 1609 -ben Lissabonban jött 
ki, az iucák eredete, vallása, törvényei , kormánya 1 élete és h6ditmAnyair61, s 
miodarr61 értekezik, mi a spanyololt megérkezte olöt.ti idöb(il rAjok vonatkozik; 
a másik, melly 1616-ban Cordovlll.Jan tétet.ott kri~zé, R folft>rlezésröl s polgárháho
rúkr61 heRzéL 
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felé) északról jött, s Cuzcót, az ország fővárosát, alapitotta; lassan 
lassan meghódította és polgárositotta a körül fekvő népeket, s létet 
adott az Incák törzsének, melly folytonosan országolt ott. 

E mesés hagyományoknál többet érnek az országban nagy 
számmal található s elöbbi müveltségt·öl tanúskodó emlékek. 'l'iaua
nacu-ban paloták, romba dőlt szobrok s roppant szikla darabokból 
álló rév gátak találtattak; Shiucnytu-tó partján harminczöt négyszög 
lábnyi piacz tertilt el két-emeletes házak s egy födött terem által 
kömyezve, melly terem negyvenöt láb hosszú és huszonkét láb szé
les volt, s az egész egy darabból állott j a szobrok száma igen nagy 
volt. A hir ez épületeket szakállos, az ujabbaktól különbözö öltözékü, 
s az Incákat jóval megelllzött embereknek tulajdonitotla. Azt kell
jcn-e hinnünk, hogy megeliízö polgárosultság után ismét vadságba 
sülyedtek? s hogy az ö fajukból keletkeztek a Manco-Capacban 
jelképzett uj civilizátorok? 

Ez utóbbinak könnyedén sikerült a köriílfekvö népeket, kiket 
földmüvelésre és a Nap tiszteletére tanított, társas :életre birni j min
den helység élére egy c u r a c á t állitott, ki azt kormányozná; az 
istennek, ki öt küldte és sugalmazta, s kinek szeplötlen leányok szol
gáltak, templomot emelt. Példájára a peruiak hajukat llajátos módon 
kezdték nyírni, s fejök köriil csavart köteléket és nagy fii.lbevalókat 
\·ettek divatba. Hogy a Nap törzse fertözetlenül megőriztessék, test
vérek közt is köttettek házasságok. Elsőszülött fia ~inchi-Roca poli
tikailag szervezte az országot, s a szomszéu népeket nem fegyverrel 
hanem mint a régi Hacbus vagy a mostani tédtök civilisatio által 
igyekezett meghóditaní ; falukat épittetett s rendezte a közigazgatást. 
Majd harczos, majd békéR utódai kiterjesztették és megszilárditották 
e birodalmat; egészen eltörölték a bálványimádást; nagyszerü épü
letcket emcltettek, s szép utakat készíttettek. 

Egy inca álmában jóslatokat és tanác ;okat kapott egy öreg 
férfitöl, ki az ország azokása ellenére nagy szaltállt, hoHszu ruhát vi
selt, s magát a Nap testvérének mondta és Virnr.ocn-nak nevezte. Ez 
esemény emlékére faragott kövekböJ százhusz lábnyi hosszu és nyolcz
van láb széles templom emeltetett négy ajtóval az égtájak szerint, 
melly egészen födetlen, s a megjelent inca szobrával volt ellátva. 
Egy uj Yiracoca szintén palotákat és városokat építtetett, megszilár
ditotta az ország jó intézményeit s megjósolta1 hogy rövid idö alatt is
meretlen nép fog érkezni, melly megdönti a birodalmat és vallást. 
E hagyományok és jövendölések nem kevés előnyére azoigáltak az 
~uropaialmnk, kik Rzaká.llnk éR r11házatulmál fogva hasonlitván Vi-
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racocához, e néven neveztettek, s eleintén mint az ég küldöttei fo
gadtattak, dc csakhamar mint elkerülhetlen rosz tekintettek és félc
Icm tárgyai lettek. 

E népek mindenike különbözö módon tánczolt s diszitette fejét; 
ünnepélyességek alkalmával körtánczot ját·tak Cuzco nagy piaczán; 
a körben egyszerre háromszáz egyén is volt összefogózva, kik egy
másután a körön belül menvén, kiki saját mi>dja szerint tánczolt és 
énekelte az ineá.k dicséretét. Huana, fia születése napjára, egy arany
lánczot készittetett, melly e kör befoglalására elégséges, hétszáz láb 
hosszu s. olly vastag volt, hogy kétszáz erős férfi csak nehezen birta 
azt el. E lánczról (mellyet a spanyolok ezerettek volna eltulajdoni
tani, de nagy fájdalmukra nem birták megtalálni) az ujszülött Huas
car-nak azaz láncznak neveztetett. 

Ez értesitéseket Garcilasso dc la Vegatól, az incák egy utódától 
veszszük, ki azokat a hóditás után nagyatyja szájából hallotta, s ki a 
hagyomány és babona ábránd képeit az akkor Spanyolországban di
vatos müvészettel nagyitotta és szépitette. Nem törődik azzal, hogy 
az igazat a hamistól megkülönböztesse, mit pedig tehetett volna, mert 
értette a nyelvet, s még akkor sok emlék élt, miket azóta az idő és 
idegen uralom eltörölt. 

Kormány forma. 
Mindazáltal tőle, más egyidejüektől s a fennmaradt emlékekből 

elegendőleg tudjuk, hogy a peruiak a müveltségben jól előhaladt nép 
voltak. Az incák önkényesen kormányoztak 1 mert uralm uk isten· 
uralom volt, s nekik nem engedelmeskedni istentelenségnek tartatott. 
Csak az ő családjukból származottak léphettek hivatalokba és lehet
tek papok; négy helytartó igazgatta az ország négy fő kerületét, 
mindenik mellé egy-egy incákból álló tanács lévén rendelve, melly
nek számot kellett adniok. A második nemesi rendet a curacák ké
pezték, kik a tartományoknak örökösödés utjáni kormányzói voltak, 
s a királynak minden évben aranyat, drága köveket, finom fákat, 
balzsamot, festékeket s más egyéb a közéletben nem használt terméke
keket küldtek ajándékba. A curacák minden két évben Cuzcóba tar
toztak menni számadás végett, s hasonlóan oda küldték elsőszü

lötteiket a nyelv, szokások és törvények ismeretének megszerzéso 
végett. Az uton minden mérföldre (miglio) kunyhók voltak felállitva 
öt vagy hat emberrel, kik egyik kunyhótól a másikig vivén a híreket, 
igen nagy gyorsasággal adták azokat tudtára az udvarnak vagy en
nek részéről a curacáknak. 

A népesség számáról lajstromok vezettettek, s minden tiz, ötven, 
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száz, ötszáz, t•zcr családnak egyegy főnök állt élén, kik hicra1·chiai
lag rendeztetvén el, számolni tartoztak a tőlök függö személyekről. 
A gyerme}( vétségeért az atya i8 bünhödött, miböl családi zsa1·nokság 
szülemlett. A halálbüntetés igen sok vétségre kiterjesztctett. Azon 
vélemény, melly szerint minden vétség az istenség bántalmazásának 
tartatott, besugókká tette öket j a tized-főnök kötelessége volt min
den vétséget feljelenteni. A törvények semmit sem hagytak a birák 
önkényére, kik ha roszúl értelmezték azokat, halállal bünhödtek. 

Erkölcstanuk há1·oru tilalomra szoritkozott: ne lopj, ne henyélj, 
ne hazudj; s mivel azon meggyőződésben voltak, hogy a köz és 
magán szerencsétlenségek bünökből szülemlenek, a titkos vétségeket 
is feljelentették a biráknak j s ha Vegának hinni akarunk, illy rop
pant területen alig fordult elií évenkint egy vétség. Nem csodálkoz
hatunk tehát, ha D' Acosta azt állítja, hogy politil(ai intézmények te
kintetében feljebb álltalt a görögök és t·ómaiaknál. 

Rh·lok-illlapof. 
A Nap, incák és községek voltak az egyedüli birtokosok ; a 

többiek, külön javakkal nem rendelkezvén, minden munkát közösen 
tettek; azonkivül a Nap és incák földjeit is müvelni, mint szintén 
azok palotáit építeni, hidakat, utakat, fegyvereket készíteni, s minden 
előforduló állami dologban segédkezet nyujtani tartoztak. Magok a 
Nap fiai is munkáltak egy mezöt Cuzco mellett, mit ök a föld feletti 
diadalnak neveztek. A földmiivclésben szép előhaladást tettek; a 
homokos és esö által soha nem ért földeket csatornák által öntöztélc, 
a hegyes helyeket pedig védfalacskákkal ótalmazták, s madár-ganéj
jal s a tenger által ki vetett halakkal trágyázták. 

Töi'Vc'nyek. 
A törvényeket illetőleg mély bölcseségöltnek adták jeiét e bar

bár királyok, kik mint D' Acosta mondja, legnagyobb kincs gyanánt 
az alattvalók szeretetét és áldáskivánatait tekintették. A községek 
egy helyhatósági rendelmény által szabályoztattak; egy költségve
tési törvény megtiltotta a drága érczek és kövek használatát, s min
den canton lakóit hónllpjában háromszor hivta össze a curacák elnök
letc alatt tartatni szakott társas étkezések és mulatságokra, mellyck
böl a szegények sem voltak kizárva. A vakok, sánták, némtik, bénák, 
öregek s mindazok, kik nem voltak képesek dolgozni, a köz tárhá
zakból látattak el eleimiszerek és ruhanemüekkel. A tehetetlen öre
geket a községek táplálták, amiért kötelességök volt a madaraktól 
védeni a bevetett földeket. Ki köz vagy magán erény által tüntette 
ki magát, királyi család által készitett ruhákat kapott ajándékba. Öt 
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éves kot·ától kezdve senki sem mentetctt fel a munkától, mindenki 
nek sajátkezüleg kellvén elkészíteni ruháit, házát és földmüvelé~;i esz
közeit; s a házak ajtai nyugalom idején nyitva hagyattak, hogy a 
birák bemehessenek és mindent láthassanak. 

Illy módon akart Peru törvényhozója hatni a tömegre, majdnem 
szet·zdesi fegyelemben tartván azt, miáltal az emberek lelkes gé
pekké tétettek, és kasztokba osztattak, melly~k rnindenike bizonyos 
munkaszakra volt utasítva, s a nélkül hogy valamit tulajdon joggal 
birtak volna, csak a község javára fáradoztak j melly rendszer alkal
mas ugyan nagyszerii és erőt igénylö mnnkált kivitelére, de nem a 
haladás előmozdítására, melly csak az egyéni szabadságból szár
mazhatik. 

Egy ország sem dicsekedhetett sze bb utakkal j de kivéve a 
nagyon alkalmatlan lámát és yuanakot egyéb teherhordó állataik 
nem voltak. A folyók és völgyeken hidakat vertek; ezek ollykor !6-
feszített kötelek ből állottak, mellyeken kosárban szállitották át az 
utasokat. Nemcsak az első hóditás idejében, de még most is bámula
tot keltenek a csatornák, gátak és erődök maradványai, mellyek 
cyclopsi épitkezésü óriás kőhalmok, s roppant nagy és igen magasra 
emelt tömegekből állanak. Azonban a köveket nem tudták négy
szögletesen faragni, hanern csak az alsó részt vájták ki olly formán, 
hogy a másik épen bele illjék, mi igen nehez és unalmas rnunka 
lehetett. 

KUiönösen bámulandó volt a cuzcói eröd, hol képzeletet meg
haladó tömegek hordattak össze és rakattak egymásra egyedül ez
rekre menö emberi karok ereje által. Ismeretlen lévén nálok a tégla, 
rnész, ívezet és ác:;mesterség, sem a tetőt befedni, sem kenyelmet 
szerezni nem voltak képesek. Igen durván véstek ; mindazáltal a sir
jaikban talált edények csinosak és finomak. Az aranyat folyókból 
gyüjtötték, az eziistöt ásták, de csak a füldszinén, s értettek az ércz
öntéshez; a rezet czinnel kevel'ték, s e keverékből készitették a ke
mény anyagok munkálására használt eszközöket. 

Amint egy inca meghalt, lakszobája minden palotában, bútorral 
és rnindennel együtt befalaztatott, s ujat rendeztek az utód számára. 
Hogy az időjárás meg ne zavatja az ünnepélyeket, az incák palotái
hoz ezer meg ezer személy befogadására képes és gerendákkal födött 
termeket ragasztottak. A királyi szobákat édenkertté varázsolták a 
nemes érezek, drága kövek, szőnyegek, ember és állat alakok j az 
edények mindenféle szükségletre arany és ezüstböJ készültek ; kert
jeik és fii1·döik pompásak , asztaluk válogatott volt, bá1· átalápan 
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mértékletcsség uralkodott nálok. A ki1·ály arany székben vitette ma
gát, ha nyilvánosan megjelent, melynek hordása egy bizonyos. tarto
mány lakóinak volt kötelessége vagy előjoga, minden tartomány más 
más szolgálattételrc lévén kötelezve. A vadászati jog csak a királyo
kat, kormányzókat és curacákat illette. 

Hogy a királyi család tagjai az incai méltósngot elnyerhessék, 
tiz éves korukban hat napi böjtöt kellett kiállaniok, melly idö alatt 
csak egy maroknyi tengerit kaptak; ki el nem birta, visszautasittatott, 
ki pedig kiállotta megvendégeltetett; azután a fntás, öklözés, birko
zás, ködobás és nyilazásban, s a legszigorúb fegyelemben kellett pró
bát tenni. Ha bátran túlesctt, az anyák és nővérek sajátkezüteg ké
szitett zsinórokkal rüzték be saruit, azután peclig a császár elé vezet
tetvén, elnyerte a gyapot fejdiszt, s ünnepélyt rendeztek tiszteletére. 
A trónörökös scm vétetett ki e vizsgák alól. 

Sok gyógyszert ismertek, mellyek közöl hálából a chinachinát 
emlitjük. Értettek a csillagászathoz, bár csak a nap, hold és venus 
csillagra szaritották azt; s nyolcz pár tornyot épitettek olly módon, 
hogy a nap, a napfordulás, és éjnapeg·yenlöség idején azok között 
kelt fel. Naptárukról keveset tnrlunk. Q u i q u e-kkel azaz eso
mókra kötött zsinórocskákkal nem csak számoltak, hanem a tények 
cmlékét is megőrizték, a legéleselmiihb értelmezéssel változtatván a 
szineket és fonalakat. 

Az udvarnál vig és szomon~átékok adattak elő; s énekekben 
őriztetett meg a hősök viselt dolgainak emléke, vagy fejeztettek ki az 
érzemények; nem tudván irni nem igen haladhattak elő 1). Minden 

l) Ile ln Vega, hogy lktta•sa, milly édeské~ a quechua nyelv, me !ly H.z 
ny•1iam-val fönyelv volt Peruban, egy, a papok által Máriára készitett dicséneket 
ismertet: Ma-mal-Ica, soo-11tak, nooste-alya, kancha-•·ene, inte-tapas, kul-ya tapaa, 
1.-oil-ya-koona-tapaas; "Én kedves anyám, i(j{, .;, •:~.ép herczegnöm, olly tiindöklö 
vagy mint a nap, holrl és csillagok." 

Dalaikról i• beszél, millyeu p. o.: 

Ua.yla Llap·i 
Pannunqui 
(}fwupituta 

Ga11tusa~ 

ének közt 
Altatlak el 
~;j félkor 
.Jövök el. 

Nápjaiokban a chilii forradalom fóuökei e nyelven szerkesztett kiáltványt 
küldtek a perui fönökökhöz, buzditván öket, hogy keljenek fel Manco-Capac, Yu
panqui és. Pachacutec uevében. Az "redeti Maria Grahamnál "Journal of 1·e/IÍ 
dPn<·e ·in Chile" találhat<'•. 

A ,.Sonvr.ll-. histoi?·e rlu. Pe,·il, pm· la relaJion rl11 pf<,·e Diego de Torres, Páris 



1!10 

tartománynak tulajdon nyelve volt, de lassan lm;san, a mint mcghó
dittattak, a cuzcói megtanúJására kötele:>:tettck. Az ndvarnál külön, 
mások által nem értett nyelvet has~náltak. 

A napnak, mellyet talán csak a mindenható Pachacamac fö
szolgáját'tl tekintettek, vallásos tiszteletet mutattak, s tengeri nydla
kat, lisztet és gyümölcsöket áldoztak. Az annak szentelt ezerötszáz, 
inca családokból választott szüzek, kik klastromba záratva a császá
ron kivül, ki azonban maga is őrizkedett szent magányuk küszöbét 
átlépni, senkit sem láthattak, a legfinomab h munkákkal az isteni 
tiszteletre szükséges dolgok elkészítésével s a szent tüz ápolásával 
foglalkoztak; ha valamellyik közülök szüzesége virágát letöretni 
engedte, elevenen temettetett el, s kiirtatott saját, és biíntársa csa
ládja. Az orszÁgban több zárdák is találtattak, mellyekbe minden 
állapotu leányok felvétettck, ha szépck voltak, s ezek közöl válasz
totta a király ágyasait. 

A napon kívül bálványokat is imádtak, mellyck jóslatokat ad
tak, s igen értékes párnákon nyugvó nagy mctszett köböl vagy olly
kor fából állottak, s tulajdon papokkal és kincsekkel bii·tak. Továbbá 
minden helység köznpén egy kö emelkedett, mellyct védő istenség 
gyanánt tekintettck, s jó és balsor:~ban ahoz folyamodtak. 

A házasságok meghatározott időkben, az inca és curacák aka
ratja szerint, s mindig rokonok vagy egy községbeliek között köt
tettek. A nő, férjhez menetele után, ritkán hagyta el a házat, s fonás 
és szövéssel foglalkozott. A szopós gyermekek elvála!!ztatása családi 
ünnep volt, melly után a legnagyobb szigorral neveltettek. A holtak 
ülö helyzetbe tétettek, s igy zárattak cl minden ruháikkal együtt 
falazott sirok vagy családi sirboltokba, mellyek fölött ollykor domb 
vagy gúla emeltetett. Az incával néha szolgái és kedvencz asszonyai 
is bezárattak; s egy évig tartott a sírás-, zarandoklás- és felajánlá· 
sokban állott nemzeti gyász. 

:Mindazáltal minden tényeik szelídséget lehelnek, s még harczaik 
is a legyőzöttek polgárosítására s a Nap imádóinak szaporítására 
szolgáltak. De, mint Humboldt megjegyzi, Peruban volt ugyan áta
János gazdagság, dc kevés magán jólét; föltétlenül megnyugodtak a 
király rendeletein, de hazaszcretet nem lelkesitette öket; szenvedö
legesen engedelmeskedtek, de nélkülözték a merész vállalatokra meg
kivántaló bátorságot, s az élet bármelly ki>zönyös cselekvényeire is 

1604'' czimii munka 5-ik tupján olvasom, hogy Róm!Llum egy oi:L~~ szerzcl.e~ ILltul 
szerlwsztett nym:tr:L nydvtuo jött ki. 
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kiterjedt rendszellem mallett semmi eszme· gazdagság vagy jellem
nagyság nem találtatott nálok. Az emberiség történelme által felmu
tatható legbonyolúltabb intézményeik elfojtották az egyéni szabad
ságot j s boldogitani akarván az embereket puszta szobrokká t6tték 
öket. 

Im illyen volt a föld, mellyet Pizarro bejárni és meghóditaní 
készült. Huana-Capac, tizenkettedik császár, uralma alá vetvén Quito 
vad országát (1526 ?), elterjesztette ott a müveltséget, útakat, csa
tornákat készittetett j s mig az incák csak saját családjukbóli szii· 
zekkel kelhettek házasságra, ö a legyőzött király leányát vette nöül 
s attól született fiát Atabalipát (Atahualpn) halálakor Q,uito ország
ban örökösévé tette ( 1529). Ez ellenségeskcdésrc adott okot közte 
és testvére Huascar, uj inca közt, ki legyözetett, s fővárosával együtt 
amannak hatalmába esett. Tumhez kéjencz és vnd lakóit is leigázta 
Atabalipa s annak városait királyi palotákkal és templomokkal éke
sítette. Ugyanazt tette az addig meg nem hóditott Puna szigcttel, 
melly azonban csakhamar fölkelt és lcgyilkolta az őrséget; miért is 
kegyetlen boszút állott rajtok Atabalipa. Még több más népeket is 
meghódított és polgáro~itott; de c harczi vállalatai vérpatakokba ke
rültek neki. 

A ta ba li tut. 
Atabalipa kihallgatván Piza1·ro küldöttségét, ajándékokat kül

dött neki, s ellenállás nélkül engedte öt Casamascaig elönyomúlni; 
sőt eléje is ment, hogy látogatást tegyen, s egész fényében mutassa 
be magát az idegeneknek. Négy futár által megelőzve, arany és ezüst 
csattok által összdartott tollruhában, papag~j tollakkal béllelt igen 
gazdag trónon vitet ve jelent meg nem kevésbbé fényesen öltözött ud
variai kiséretében j a menetet mintegy harminczezer katona, s éne
kesek és tánczosok zárták be. 

Mig az indiánok részéről zaj és tetszés nyilvánitások töltötték 
be a léget, a Pizarro által katonai rendben felállitott spanyolok 
közt a legmélyebb csend uralkodott j Pizarro, Cortes példáját tartván 
szem előtt, utánozni akarta öt, s hitet és becsületet alárendelt a si
kernek. Valverde káplán, kilépvén a sorból előadta megjelenésök 
szokásos okait, melly beszédből az inca csak akkor kezdett valamit 
érteni, ~idiin annak végén felhivatott, hogy kereszténynyé és Spa
nyolország vazalljává legyen. Alig hogy az inca méltó boszankodás
sal utasitotta vissza e követelést, Pizarro egy maroknyi elhatározott 
néppel rájök tört, szétszórta az ellenállókat, s magát az incát, a leg
vérmescLb reményeket is felülmúló zsákmánynyal együtt, hatairnáLa 



keritette ( 1552 febr. 19). Az álnokság, s a fegyverek és bátorság 
felsőbbsége ekként egy hatalmas birodalrnat játszott e kalandor ke
zére, kinek nem volt több száz hatvan embernél és három ágyúeská
jánál j s mi több, négy ezer ellenség lemészárlása közben egy kato
nát sem vesztett el. 

Övéi, kik az ország közelebbi megtekintése végett küldettek el, 
s az Atabalipától kierőszal~olt rendeletek következtében mindenütt jól 
fogadtattak, találkoztak Huascarral, ki meghagyta nekik, hogy mon
danák meg Pizarrónak, miszerint testvére ki nem elégítheti öket 
aranynyal, ha csak a templomokat meg nem rabolja, mig ellenben ö, 
ha megszabaditják, az atyjától ráma,radt és elrejtett kincsekből any
nyit ad nekik a mennyit akarnak. Ertesülvén erről Atabalípa meg
ölette Huascart, s látván, hogy a spanyolok egyedüli szenvedélye az 
arany, azon igéretet tette, hogy ha szabad lábra helyezik, megtölti 
aranynyal a szobát, mellyben lakott, s melly huszonkét láb hosszu, 
tizenhat láb széles, s olly magas volt, mem1yirc az ember karjával 
felérhet 1). MoHt megkezdődött az aranyhordás j s mát· hetvenöt millio 
értékU gyült össze, midön a hódítók, nem bit·ván magokat tovább 
fékezr1i, rárohantak s "felosztották magok között, miből minden !o
vasra kétszázezer l ira, minden gyalogra ennek ütöde jutott. Sokan 
megelégedvén a nyereséggel hazájokba tértek vissza, mit Pizarro 
nem is igyekezett gátolni, csakhogy elterjeszszék hirét e sikernek. 
Ez időtill fogva Europában mindcn szcmbrtünőleg drágulni kez
dett. 

Mindazáltal a szerenesés rablók most scm bocsátották szabadon 
Atabalipát. Mondják, hogy ez főleg az irás mestcrségét bámulta j s 
körmére iratván az lt>ten nevét több katonának mutatta, kik mind
nyájan egyformán olvasták azt. Csak Pizarro nem volt képes elol
vasni, mert nem ismerte az a· h c ét; miért i~ A ta balipa megvetést 
tanusitott irányában, ez pedig boszut fonalt ellene, s midön már 
semmit sem remélhetelt tőle, elhatározta hahí.lát. Mintha gúnyt akar
tak volna űzni Europa jobban rendezett ugyan de gyakr·an nem igaz
ságosabb törvényszékeiből, pCI·be fogták 1 s elevenen megégetésre 
ítélték; miután azonban felvette a keresztséget, beelégedtek azzal, 
hogy megfojtottálc A spanyol udvar, melly üldözte a nagylelkü Co-

'l Az egéHz cHak mese. A mai wtpig kiásott ÖKHze' aruny 14fl l<üb me

ternyi tért foglalna el, tehát alig felét egy rendes szobának. Mtt PizKrro és Al
magt·o a Nap templomáb61 raboltak, alig tette egy m<Íter hKrmadfl.nal< köhét vag_,._ 

is 6000 <'hilogramtnot azaz husz millio lii·át, 
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lumbust, egekig magasztalta Pizarrót, ki annyi igazolást küldött 
aranyban, s még hetven mérlóldnyi (leghe) p:u·tvidékkel toldotta meg 
a neki engedett uradalmakaL 

E közben Pizarro fegyverrel és c::;ellel hatalmába keritette 
Cuzcót, az im~ák fővárosát. E város egy hegy magaslatán feküdt; 
hosszu utczái egyenszögbcn vágták egymást; két pompásan gátazott 
folyó vette azt körül s igen erőt> várka:>télyokkal volt ellátva. A rop
pant nagy, szabálytalan kövekből épült e1·ödöt hármas fal vette kö
rül, s kapuja rendkivül nagy kővel záratott. A vártorony, melly ke
rek toronynak neveztetett, s szállásul szolgált az oda érkezett incák
nak, nagyszerűen fényes volt j falait arany és ezüst lemezek fed tél{, 
mellyeken állat és növény-alakok voltak ábrázolva. Az uralkodók a 
meghódított vadak egy részét oda parancsoltál{, s a külvá1·osokban 
származási helyöknek megfelelő tájakra, azaz a keletiek keletre, a 
déliek délre és igy tovább helyeztettek el ; s a mint időről időre a 
birodalom ter:jedt, uj alattvalók csatlakoztak a régiekhez, kik szüle
tési helyök földirati fekvésével egyező irányban telepittettek le, s 
megtartották nemzeti viseletöket és életmódjukat, ugy hogy e fővá
ros a nagy birodalom kivonatául volt tekinthető. 

A Nap templomának fénye minden képzeimet meghaladott. A 
falak arany lemezektől tündöklöttek ; a föoltáron az isten képe állott 
egy a többieknél kétszerte vastagabb, s egyik faltól a másikig ter
jedt arany asztalon. Két oldalon .időrend szerint az incák bebalzsa
mozott és trónon ülő hullái voltak elhelyezve; a templom számos aj
tói aranyból l{észültek A tPmplom mallett egy négy homlokzatu 
kolostor emelkedett, mellyen, nem különben mint a templomon, egy 
méternyi széles arany füzér futott végig ; ez épület körül öt, négy
szögii, gúlában végzödö pavillon állott, mellyek eg-yike egészen 
ezüstből a Holdnak, a Nap nejének volt 8Zentdve, s a királynék temet 
kezési helyéül szolgált; a másik Venusnak, a Plejadáknak és más csilla
goknak; a ham1adik a dörgésnek, villámlásnak és villámnak j a negye· 
dik a szivárványnak volt szentelve j az ötödik a főpapnak s az incák 
családjából választott papoknak volt feltartva, kik itt adtak kihallga
tást, s tanácskoztak az isteni tiszteletet érdeklő ügyek fölött. Cm.có
ból két nagyszerű, ötszáz médöld (leg he) ho8SZU ors:.:águt vezetett 
Qui tóig, ,egyik síkon a tenger hosszában, a másik hegyeken keresz
tül j ez utak mentében hegyek vágattak le, völgyek töltettek be, s 
helyenk~nt vendéglök, erödök és templomok épittettek j söt alkalmas 
pontokon hegyi utak is vágattak, mellyeken az utazó incák felvitet
vén, gyönyörködhettek az elbájoló tájak szemlélésében. 
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ll. :llnncu-(:npnc (15:J:J). 
A meggyilkolt Hunscat· után IL Manco Uapacot illette a trón, 

ki hogy császárrá elismertessék, kész volt magát a spanyolok vszali
jául Vllllani, s mát· természetöknél fogva is békés alattvalóit engedel
mességre intette, mit azok meg is fogadtak. 

Fernando Pizarro, Fmnccsco testvére, a hílditás igazolása vé
gett Spanyolorszngba menvén, roppant összeget igért V. Károlynak a 
testvét·e iránt mutatott kegyel,ért hála fejében j de a hódit<i furcsá· 
nak találta, hogy bár saját sugallatából és tulajdon rovására inditotta 
meg a vállalatot, még sem volt elég a már küldött sok kincs; s hogy 
a távolban lévlí C8ásznr és henye ndvariak zsebét kelljen tömnic a 
saját és katonái kárpótlására s a gyarmatok és városok építésére 
szükségelt összegekkeL Fernando be akarván szavát váltani, rá birta 
nz incát, hogy a régi czimeinek visszaszerzése, s biztonságának ki
eszközlése végett nagyszerit ajándékot küldjön Spanyolországba j 
az inca meg is tette ezt, de minden siker nélkül, Mert a jövevények 
csakhamar megkezdték a t•ablást. "Legelöszöt· is (mondja Gomara) 
a templom falairól szedték le az ezüstöt, s feldúlták a sirokat s elra
bolták az ott letett arany és ezüst e<léuyeket; kifosztották a bálvá
nyokat1 házakat, erlídöket, mellyekben az incák megmérhetlen kin
cseket halmoztak össze, s Cuzcóban több aranyat és ezüstöt találtak, 
mint mennyit Atabalipa váltságdíja tett. Bizonyos spanyol egy sir
boltot fedezett fol, me Ilyben megbecsülhetlen értékü szinezüst ko
pot·só volt; s még több illyek is találtattak, mert a gazdag peruiak 
bálványok módjára temettették el magokat. Még ez sem elégítette ki 
a spanyolokat, kik minél többet talÁltak, annál többet kivántak, s fő
leg Huascar és más cuzcói fejedelmek kincseire vágytak, mellyekhez 
azonban, bár sok indián t kínozva vallattak, hozzá nem juthattak." 

Lucque clöbb meghalt mintsem a vállalat gyümölcseit szed
hette volna; Alrnagt·o, ki kegyetlen rendszabályokat tanácsolt, a 
spanyol udvar által neki kijelölt partvidék meghóditására indult, 
melly Chili volt. Utközben sokat szenvedett a hideg miatt, melly 
embereket és lovaltat ölt meg, azután pedig délre a fóka és tengeri 
farkas-bőröltözékü erös és vad benszülötteket találták, kik ellenálltak, 
s legyőzetvén ismét felkeltek. 

A császár Pizarrónak A r a n y-C as t i l i á t ajándékozta egész 
a Vonalig, Almagrónak pedig azontul kétszáz mérföldet (leg he) 'l'o
ledo ország név alatt. E két ország közt feküdt Cuzco, miért is a két 
hódító viszálkodni kezdett a miatt. Almagro, ki Chiliben kész enge
delmességre talált, mert az incák követének adta ld magát, rögtön 
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vi~szH tért a tengerpart ho8szában, melly uljában n1ost meg már a 
rendkivüli m\·l<'g által gyötörtetett. Mcgé•·kczvén (1537), ugy találta, 
hogy a penúak végre, bár kesön, feliHmcrvén dnyomóikat, mindenütt 
felkeltek, s félni lehetett, hogy a tulnyomó szám utóvég•·e is boszút 
állhat rablóin. 1\'Ianco-Capae által lelkesittetve már nrai voltak a fél
városnak) mig Pizarro, kilencz hónap óta ostromoltatván, egy ma

roknyi bátor néppel védte a másik felét. Részint. megszalasztatván, 
részint kijátszatván a bensziilöttek, Almagro lVIanco-Capacot foglyúl 
ejt~tte, s hatalmába keritettc a ga:;"dag várost. De a legyözöttek né
mileg vigasztalhHtták m11gokat, midön a gyiízökct egymás ellen látták 
harezra kelni, mcllyben a:;" éYek alta! megtört Almagro legyőzetvén 
elfogatott, s 11kasztMára ítéltetett (1538). Megrettenve e csúfos ha
láltól, ö, ki a harczmezőn annyiszor szembe szállt azzal, annyira meg
gyalázta magát, hogy kegyelmet koldult legyözöjétöl, ki mint ö nem 
ismerte azt. Csak l:'gy négr•· találkozott e végszolgálat megtételére. 
Maneo-Capac az Andesd{-be vonult viss?.a, s vele véget ért a csá
~<zárHág. 

A gazdagság nem sziilt boldogságut; az arany hősége megdrá
gitotta a többi tárgyakat j a ját,\k-szcnvedely koldús botm juttatta 
ma, ki még tegnap rlúsgazdag volt; s a romlottság páratlan szemte
lenséggel lépett fel. Franceseo Pizurro nemcuk a benszülötteket 
nyomta el, hanem a gyarmatosokat is elkedvetlrnitctle, s felosztván 
a földeket és beulakókat, kir.árta azokb{,\ Almagt·o pi1rthiveit. Ezek 
Almagro hasonnevü fia körül gyi.i.lekezvén, felkelte!{, Pi?.;tl'I'Ót saját 
palotájában megölték (1541) s iildö;~ték párthiveit, kinzá~okkal akar
ván tőlök kicsikarni kinc8ciket. A szenvedélyek mindinkább éles
bedtek; az uj kormányzók gyengéknek mutattáh; magokat; ha va
hmellyik a benszülötteket védte, a spanyolok haragját vonta magára. 
Almagro nyilt lázadásban tört ki, de elfogatv:ín h,dáh·a it,qtt>tett. A 
hórlitók megérdemlett jutalma akasztófa volt! 

V. Károly felismervén Peru fontosságát, mindeu földeket a l<O
•·onához tartozóknak nyilvánított, mellyre az el:>ií beiktatottak halá
lával vissza voltak szállandák: a 1·abszolgák felszabadíttattak j a 
többi bcnsztilöttek pedig pénzzel megválthatták magokat a munt.ától. 
Biagio Nugnez de Vela, ki e rendelettel oda küldetett, minden mó
dositás n,<~lkül, rögtön életbe léptette azt j ekkéut a birtokosok egy
szen·e megfosztattak és sok hivatalnok bebörtönöztetett. 

Gonzales Pizarro, a hódító testvére s maga is Incrész és kitartó 
húditó, az elégedttlenek élére állván, 8 kormányzóul l{iáltatván ki 
mag:lt, megiilte a harczball Nugnez alkirályt (1546), s Limában ütött 
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tanyát, mellyet testvére az ors:r.ág fővárosául alapitott (1535), s ki
rály módjára viselte magát, habár visPzautasitotta is annak czimét. 
Carvajal arra akarta birni, hogy a Nap egy leányát vegye nöül, en
gesztelje meg a peruiakat és spanyolok at, s függetlenül uralkodjék; 
ö azonban elmulasztotta ezt tenni, s idiit engedett a spanyoloknak 
közbelépésre. V. Károly nem érczvén magát elég erősnek arra, hogy 
nyiltan fegyverrel legyőzze, cselhez folyamodott, s Pietro de la Gasca 
erényes és ritka önzéstelen papot küldött el, ki által közönséges bo
csánatot hirdr.ttetett mindazoknak, kik megadják magokat, s felha
talmazta, hogy Gonz11lesrc ruházza az alkirályságot, nem törödvén 
vele "ha az ördög viseli is azt, csak Potosi aranybányái el ne iittesse
nek kezeiről ; ha pedig mcgátalkodnék, a gyarmatoktól kérjen se
gélyt. u 

Az öreg, fegyvertelen Gasca, egyedül, négyezer mérföldnyi 
(miglia) távolba m~:mt, hogy békét eszközöljön. De mint járjon el 
sikerrel? Pizarróna 1{ ugy tetszvén, hogy G as ca személyes ellenszenY
vel viseltetik irányában, ellenségének nyilvánitotta magát, miért is ez 
erőszakhoz látta szükségesnck folyamodni. Kitört tehát a polgárhá
boru; a főbb tisztvisel ök e l hagyták Pizarrót, ki végre fogságba esett 
s Carvnj::lllal együtt halálra ítéltetett. Igy jutalmazta V. Károly hö
Reit, igy büntette az isteni gondviselés politikai hálátlansággal az első 
hódítók politikai kegyetlenkedéseit. Gasca, minthogy egyszerre nem 
menthette fel a peruialmt a munkától, legalább enyhiteni igyeltezctt 
sorsukat; uj vállalatokkal foglalta el az elégedetlenek nyugtalan 
szellemét; s miután bökezüleg megajándékozta párthiveit, V. Károly
nak egy millió háromszázezer pcsot küldött 1). Bevégezvén feladatát 
szegényen mint elöbb, homályos magányába tért vissza, honnan Pa
lcncia püspöki székére emeltetett. 

S hogyan is lehetet volna jóra vezérelni egy olly országot, hol 
csak arany után áhitoztak, s att61 függött az árulás vagy hüség? Az 
eszélytelen spanyol politika felizgatta az elégedetlencket, s minthogy 
folytatta a boszuállást, következésképen tápanyagat szolgáltatott a 
pártoskodá~nak is. Hogy ezeket elfojtsa, rém-uralmat" vitt be, mintha 
csak övéi vérével akarta volna megboszulni a peruink kiontott vérét. 
Ezek folytonos rokonszenvvel függesztették szemeiket II. Manco
Capac-ra, ki végre veszekedés közben egy ::!panyol által megöletett: 
fiai veszélyeseknett látszottak Toledo alkirályának, miért is megpa
rancsoltl't, hogy utóda Sairi-Tupac kezesül adassék át neki. Ez csak-

1) Az al1kori pMo ~gyértékii ll. LIJni• c\' ••r-raL 
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hamar meghalt j testvére, Amaru-Tupac, ki vc,nakodott az udvarba 
menni, meglepetvén va~ba veretett és lefejeztetett. Vele együtt ki
halt a peruiak utolsó reménysugára, kik a telhetetlen rablók zsákmá
nyául maradván annyira megadták magukat, hogy még csak meg
vetésöket kifejezni sem volt bátorságuk. A felosztás és rabszolgaság 
megszüntetésére kiadott rendeletek végre nagy későn életbe léptet
tek, s akkor a községek alakittattak j dc hogyan fékezhették volna 
a magán birvágy kicsapongásait, miu~án azoktól, kik azt tehettélt, 
olly távol voltak. 

Az ország előbbi nagy népessége három millióra olvadt le 1) s 
oda jutott a dolog, hogy a négerek ~cgélyérc szorultak. l\iegszünt 
tehát az ipar és földmüvelé~, s a nagyszerű emlékek, mellyck kevés
sel a hódítók érkezte előtt végeztettek be, romba dőltek. De a pe
ruiak nem feledhették a Nap fiait, s időröl időre uj ineát kiáltottak 
ki; igy történt ez 1742-ben, s negyven évvel később, a mikor is 
Condoreanqui Gábort emelték c méltóságra, ki Amaru-Tupaetól 
származott, felső Pauban Tungasueaban cazika volt 1 s Cuzeóban 
a jezsuiták által neveltetett; ez Amaru nevet vett fel, s élére állt 
a spanyolok ellen fellázadt honfiainak De a szenvedélyek által 
hagyván magát vezéreltetni, s nélkülözvén egy forradalom-vezetőben 
megkivántató elhatározottságot, a helyett hogy a creolokat, kik gyü
lölték a spanyolokat, testvérek ül fogadta volna., ellenségesen bánt 
velök j ennek daczára a régi emlékek által fellelkesített peruiak se
gélyével egy evnél tovább tartotta magát, kétségbeesett bátorságot 
állitván a fegyelem ellenébe. V égre el fogatván, jelen kellett lennic 
neje s gye1·mekci kivégeztctésén , azután öt magát, miután előbb 
nyelvét kivágták, négy ló által négy részre szakittatták, házát leron
tották, s egész rokonságát kiölték vagy számüzték j az indiánok 
pedig megfosztattak külünben is csekély jogaiktól, cltiiröltettck ün
nepeik, megvonták tőlök a gyülésczési jogot, s megtiltották az iuca 
czim fölvételét. 

E !{egyetlen végrehajtás, n1elly megmutatta, hogy a spanyolok 
semmivel sem lettek jobbak apáiknál, elkesc1·itette az ellenállást; a 
Cuzcóban levágott mindcn főért száz meg száz spanyol lakolt életé 

l) Amerika népességót talán nagyitva, dB bizonyám pontntlannl szll.mi1jAk, 
Mondják, hogy Fra Girolamo ric Loyasa, limai érsek, 1651-brn Peruban 8,280,000 

inditl.nt számitott, Humboldt kétségbe vonja ezt, mert a levéltárakban semmi 
nyoma sincs e népsztl.mitásoak. Ez érv szeréutem nem Ali meg. A Gii-Lt'mos 

all<irtl.ly ;!Ital 17!!:-l-ban rcn<iezetl népszftmit.<~ ~zerint. !'.~Hl< 6,000,000 v<>]1. 
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vel. Andrea, Arnarn unokája, ki elkerülte a rné~zárszékct, miután 
Sorata várost fegyver nélkül, a hegyi patakok I'C~á vczctél:le által 
bevette volna, a huszezer polgár közi\1 csak egyetlen egy papnak 
kegyelmezett meg. A spanyolok ál'ulás és politika által megkerit
vén a főnököket lecsillapították a többieket, s az incák utolsó satja
iléka Ceutá-ban tat·tatott fogva mindaddig, mig 1820 ban az alkot
mány kihit·dettetett 1). 

E közben a~nnban bevitettck oda az európai miivészetek ÓIS 

miveltség. V. Ká1·oly 154F>-bcn Línuiban egyctcm1~t alapitott három 
királyi colleginmmal, mellyekbcn ollykol' két~Y.áz tan:h é~ kétezer 
tanuló is volt. A hcrl!!zülötlek által tcny•ísztctt magvakhoz több 
lllások, s uj állntok júrultak. 

KILENCZEDIK FEJEZET. 

D é l Am e r ik a. -- E l-d o r a d o. 

Al ig telt el egy harmad század, hogy az uj szá•·azföld föl fedez
tetett, már is egészen ellepték :~zt a mm·ész szerencse-lovagok, s az 
uj világ nlinden l'észébc ismételten sr,inre hozattak ar, első hódítók 
vállalatai, kegyetlenkeriésl'i és vakmer() bátorsága. Megválván ha
zajoktól, a természet és saját bátorságuk ujabbuál ujabb csodái közt 
elfelédték, hogy csak egy távoli hatalom eszközei, s a meggyőződés 
és személyes _érdek lelkesültségével adták magukat a folfedezések 
és hódításokra. 

Mig némellyek Citili meghódoltatását fejezték be, addig mások 
különböző it·ányokban nyomultak előre. Vadillo (!537) a Darien
öböltől puszta hegy,.;égek ús erdös(~g~·k közt Peru véghatáráig jutott, 
tehát 1200 mérföldnyi (lrghe) utat tett, melly legvakmeröbb a tö!· · 
téne!':lm által ismertek között. Seba,;tiano Benalc:~zar (1534), Pi
zarro tisztje, meghódította az Annesek közt Quitót, 'B. világ legszebb 
tartományainak egyikét: de Alvarado, l< i Cortes alatt katonáskod
ván, Uj-Spanyolország kormányzóságlit nyerte cl, Quitót joghatósága 

1) .\ spanyolol; féltéltenysége miat.t c~ e.seményekröl alig tudt11k viliamit 

Európában; s az értesité8eket. Mille1· 1fthomok emléldrataihól vettiik,. mellyek 
Lr>1Hlon han 1821'!-lum jiatel' l< i. 
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alá tartozónak hitte, betört oda, s leii·hatlan almdályokkal küzd ve, 
nagy fáradal111ak után, mellyek bámulatosak volnának, ha kevésbbé 
r.emtclen indokokból állattak volna ki, elérte Benalcazart . .Má1· harcz
kéHzen állottak, midőn belátták, hogy esztelenség lenne egy olly or
~;zágért versengeni, mellyet együttesen is alig védhettek volna meg; 
mié1·t is Alvarado pénzbeli kárpótlással elégedett meg. 

Spanyolország és Portugalia nem tudtak megegyezni a Molukki
szigeteken, mellyekhcz az egyik keletről, a másik nyugatról jutott, 
s miután a Badajozban ta1·tott é1·tekezlet sike1·telen maradt, Spanyol· 
ország hat hajót kiildött ( 1525) jogai védelmére négyszázötven em
berrel, Garzia de Loyasa parancsnoksága és Sebastiano del Cano 
vezénylete alatt. Ezek áthatoltak a Magellan-szoroson, de a nagy 
indiai Oceánra jutva, egy heves zivatar által, mellyben Loynsa és 
Cano elvesztek, szétszórattak. Követőik szerencsésen clél'ték a Tul
vaj- azután a Molukki-szigeteket, s megkezdték a potugaloklwli har
ezot, mellyben majdnem minduyájan elestek. A Pataca, s egy más 
könnyü hajó, elvesztvén élettárukat, élelmiszerek nélkül bolyongtak; 
éhségöket röptiben fogott madarakkal csillapitották; egy tyúk, melly 
minden nap tojt, többet ért mint a ki11csek, mellyek után mentek, 
s a tulajdonos ezet· aranyé1·t sem akarta azt átengedni. Ekként el
gyötörtetve már csak a halált várták , midön egyszer csak földet 
vettek észre, de melly meredek sziklák és fegyveres vadak által 
védetett. Szerencséjölue Mexicó partja volt, honnan a spanyol hó 
ditók 9yors segélyt küldtek nekik. 

Ertesülvén e szerencsétlenségröl Cortes , Saavedrát küldte 
(1526) a molukki-harczosok segélyére, hol nem kevéssé bámultak, 
midön hallották, hogy egyenesen Uj-Spanyolországból jött: olly 
pontatlanul rajzoltattak még akkor a térképek. Utközben suk szi
getet fedezett fel, s egyike volt azon elsőknek, kik a Darien-szoroson 
egy csatorna nyitásának nagy hasznát hangoztattálc Saavedra uta
zásközben veszett el. 

Ln t•lnln. 
Mialatt a spanyoluk ké:;edelmeztek letelepedni azon folyó vidé

kein, hol Solis halálát lelte, Cabot Sebestyén érkezett oda, ki négy 
h11jóval küldetett el, hogy ujból kisé1·letet tegyen a Magellan-szoro· 
so n. E folyóhoz érve nehány, még az előbbi hajótörés alkalmával 
ott maradt embene talált, kiknek rábeszélése, s azou igérete folytán, 
hogy sok aranyat fog ott találni, ha felmegy, valóban fel is ment a 
Paranán, s csak egy év mulva tért vissza a tengene. Minthogy e 
folyó mentében a gnairan indianoktól némi a1·any és ezüst ékszere-
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!tet kapott, Rio ne la Plata- nak nevezte azt el, V. Károlynak pedig 
pompás leírást küldött annak környékeiré)l, s nagyszerű igéretekkel 
kecsegtette öt. 

E király nem akarván pénzét olly vállalatba fektetni, melly 
rögtön nem j0vedelmez, félre tette az ajánlatot, mig végre don ,Pe
dro Mendoza de Castilia ajánlkozott annak kivitelére.. A spanyol 
kormány, annak szokott bökezüségével, ki azt ajándékozza oda mit 
nem ismer, fökormányzójává nevezte öt ki a Rio de la Plata vidé
keinek egész a Magellan-szorosig, a nélkül hogy előre meghatározta 
volna a nyugati határokat j továbbá a spanyol kincstárból évenlténti 
kétezer ducatot, a gyarmatok jövedelméböJ ugyanannyit, a cazikák 
által fizetendett váltságdíjak kilencz tized részét, s a zsákmánynak 
felét ajánlotta meg neki j ö viszont ana kötelezte magát, hogy ezer 
emberrel és száz lóval megy oda, egész a déli tengerig uj szárazföldi 
utat nyit, saját költségén három erödöt s különféle telepítvényeket 
alapit, s nyolcz térítőt, orvost, sebészt és gyógyszerészt visz ma· 
gávai. 

Tizennégy hajóval és kétezer ötszáz emberrel, sok hányattatá
sok után a Rióhoz érvén (1535), a nagy hiterjedésü öböl mcllett, 
melly torkolatánál terül el, Buenos Ayres-t alapította. E tartomány, 
melly a világ legszebb és legtermékenyebb vidékeinek egyike, igen 
gazdag volt legelö, gyapot, czukomád, indigo, bors és ipecacuana
ban, s a benszülöttek szerencséjére nem találtattak ott aranybányák. 
Mindazáltal miként másutt, ugy itt is kegyetlenkedni, csalni kezdtek, 
s erövel vették el az élelmiszereket a benszülöttektöl, miért is ezek 
felböszülvén kiirtották a rablókat. 

Folytatván e folyón fölfelé nyomozásukat, ugy találták, hogy 
több más magokban véve is nagy folyók ömlenek abba, millyenek 
az Uruguay, Paraguay és Rio-Salado. Megtörve a szenvedések által 
s kétségbeesvc a meg nem felelö sike1· rniatt, Mevdoza elöbb eszét 
majd életét is elvesztette; társai Pem voltak szerencsésebbek; de 
testv(~~re Gouzales és Juan de Salazar Assunciónt alapitották (1538), 
melly fővárosa lett a Paraguaynak elnevezett egész földnek. 

Az ott alapitott gyarmatokban i>~métlödtek a szokásos elnyo
mások, forradalmak, kölcsönös öldöklése!~, a haszonvadászok baran· 
golásai, s az ügyvédi fon<lorlatok. A bensziilöttek, kik ellenállni 
merészkedtek a betörö rablóknak, leölettek vagy bizomány czimen 
mbszolgákul ndattak el j s minden bizományos spanyol annyit tar 
tott házában a mennyit aknrt, mindenfl-le szi.ikségletre használván 
iílu·t A tiirvény azonban tiltotta t>l:-l<lni vn~y ok m:tldil roRz bánás 
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módban részesitani a benszülötteket, s meghagyta a bírtokosoknak 
hogy ruházzák, táplálják, gyógyitassák és oktassák a vallásban. A. 
cantonok, mellyek békésen vetették magokat alá, bizonyos földrészt 
tartoztak átengedni, hol gyarmat alapíttatott, s helyhatósági hivata
lok állittattak Spanyolország javára, mellyek benszülöttekkel töltet
tek be; az ekként rendezett gyarmat aztán bizományképen egy spa
nyoh·a ruháztatott. 

Az oda kltldött különféle alkirályok részint terjeszteni, részint 
szilá1·ditani törekedtek a hódítást, városokat alapitván, s bizomány
kép engedvén át a lakosokat; az első és második bizományos tulaj
donul birták öket, hogy kárpótoljál( magokat költségeikért; azután 
szabadokká lettek, s csak bizonyos adót kdlett fizetniök. A spa
nyol férfi és indián nőtől származottak atyjok állapotát követték. 

E rendszabályok, mellyekkel Spanyolország e fontosnak fel
ismert tartományt ellátta, lassan-lassan szabadságra vezérlették volna 
azt, ha egyszerre csak meg nem tiltotta volna a bizományokat, minek 
következtében megsziintek ott gyarmatokat alapitani , s pedig ép 
azon időben, midőn a portugalok a szomszédos Braziliából be-becsap
tak, s vadásztak a bolyongó indiánokra. 

Illy sze1·encsétlen helyzetben volt e tartomány, midi5n, miként 
látni fogjuk, a jezsuiták felkarolták annak nevelési ügyét. 

De az Atlanti s Indiai-tenger közti átjárás még nem volt föl
fedezve. Ezt kifürkészendö Juan de Ayala, Pedro de Mendoza társa, 
egészen a Paraguay eredetéig felment (1535), s ismeretlen földeken 
keresztül Peruig ért. A folyón csónakokat hagyott, hogy visszaté
résére várakor.nának ; de ezek által cserbe hagyatván, megöletett. 
Tizenkét évvel késöbb Yrala ismét megkisérlette e veszélyes utat, 
s összeköttetést hozott létre Peru és a platai kormány közt 1). 

1~1-dorado. 

J<~ közben Peruban ismereteket gyüjtöttel{ a szomszédos tarto
mányoluól, s az indiánoktól azon érte:oitést kapták, hogy az ameri· 
kai szárazföld bensejében keletre füszerek, fahéj s főleg aranyban 
gazdag hegységek találtatnak, ugy hogy az ott lakók mindenféle 
fegyvereiket és eszközeiket abból készítik ; s hogy egy Manoa nevü 
város van, hol a ház fedelei, ajtai, szóval, minden tiszta arany. Gon
zales Piz~fl"o, Quito kormányzbja elhatározta magát ez El-dorado-

1) Colleeion de obt·as y docztmientos I"Clal.i·vos a la historia antigua y moderna 
ele las pruvincias del Rio de la Plata, iliustrados con IUJtas y dise1·taciunes pm· 

Pedro de Angelis (nápolyi), Bnen,,s Ayre~ 1836. 5. vol. 
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nak nevezett tartomány fölkeresésére, :,; vissza nem rettenve egy 
~rdö~, havas föld veszélyei s a benlakók vadóágától, háromszázötveu 
spanyollal és négyezet· indiánnal u tra kelt ( 1539), me ll y mind a tett 
fülfedezésck, mind a kiállott kalandok végett nevezetes. 

A képzelhetö legnagyobb kényelmetlenségekhez rettenetes 
földrengések járultak , mellyek Quixosban szemök láttára 'ötszáz 
bennlakót nyeltek el, miközben az ég is dühöngött, s ugy látszott, 
hogy a viharok, felhöszakadások, vizát·adások elmerítik vagy éhha
lállal vesztik el a spanyolokat. Majd az Ande3ek egyik magasabu 
csúcsán kellvén keresztül menniök, az indiánok légy módjára hullot· 
tak el a szokatlan hideg miatt: nagyon is valódi szenvedésel<, mig 
az arany fegyverek és tetök sehogy sem akartak jelentkezni. V égre 
Zumaeo völgyében a ceylonitúl külöubözö fahéj fákat találtak, mely
lyeket a benszülöttek nagy gonddal ápolván másféle élelmiszm·ekért 
cse1·éltek ki. 

Kelet felé egy nagy folyó mentében egész addig jutottak, hul 
az hatszáz lábnyi magasságról rohan le, melly esésnek hat mérföldrc 
(leghe) hatott zaja. Mintegy ötven mérföldnyire haladtak e folyó 
partjai mellctt, a nélkül hogy átjárást találtak volna: olly széles é's 
mély volt az j végre a viz fölött ruppant magast·a nyuló s egymáshoz 
közeled/í két szildát találván, fatörzsekből hidat alakitottak azokon, 
t> átmentek a mélység fűlött. Most egy, tavak, mocsárokban gazdag 
s olly magas füve! benőtt téres síkságra jutottak, hogy lehetetlen 
volt azon keresztül törni. Hogy tehát élelmet szerezzen ek, s ne 
kelljen máiháikat czipeluiök, egy csónakot készítettek, mellyet meg
mat·adt ruháikkal s fa mézgávul tettek vizellenessé, s törhetlea lé 
lekkel még kétszáz mérföldre (leghe) nyomultak elő. 

De végre minden élelmiszereikböl kifogy\'án, Pizano Francesco 
Orellana de 'l'ruxillónak meghagyta, hogy a sebes folyón leereszked
vén, élelmet szerezzen, s visszatét·vén, azon helyen tegye le azt, hol 
a vidékiek értesitése szerint ehez egy másik folyó csatlakozik. Orel
lana ugy is tett, s elérte a pontot, hol a folyó (talán Napo) egyesül 
Maranonnal j de sem helységeket, sem müvelt földeket, sem élelmi 
szet·eket nem talált. A szükség, kiváncsiság és fölfedezési vágy rá
bírták Orellanát, hogy e végtelen vizekt-c bizza magát, legalább ma
gát s követőit akarván megmenteni, miután elhagyott t1\rsain nem 
segíthetett. 1540 utolsó napjáu már anuyim hágott a szükség, hogy 
ö és társai a lábbeliket, nyet·gcket s mindazt, mi t•ágható volt, meg
ették, ll a folyam iinkéuyére hagyták magukat, melly szél nélkül 
naponta huszonöt mérfölclre (leghe) vitte öket. Vndtörzsckkel ta-
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lálkozván, egynémcllyek hat·czolva estek el közülök, a többiek perlig 
csak bátorságukhoz hasonlitható roppant szenvedések közt, miután 
ezerhétszáz mérföldet (leghe) h.:itra hagytak, a következö augusztus
ban a tengerre jutottak. 

Itt Orellana egy hajút vett, s vissza tért Spanyolországba 
( 1541 ), cRodákat beszélve El-doradot·ól, mellyet mint állította, meg
látogatott, de mellyet senki sem talált fel ujra. Beszélt ö tisztán 
nöi népségriíl is, mellyröl e folyó Amazonok folyöjának neveztetett. 
Ezek létét sokan hitték) mások kinevették és tagadták, mindazáltal 
a tartomány hagyományai meget·ősitik azt. Pigafetta igy ir E ls ő 
u t j á b a n: "Még tu ás rendkivüli dolgokat is regélt öreg lcormá
nyosunk. 1'i5ubek közt azt beszélte, hogy Nagyobb Java alatt egy 
Occoloro nevü szigeten csupán csak nök laltnak, kik a széltől fogan
zanak, s a himnemü gyermekeket megölik, a nönemüel{et felnevelik; 
a férfit, ki véletleniil szigetjökre vetődik, ha csak szerét tehetik, 
megölik." - La Condamine igy ir: "Utunk hosszában mindenféle 
nemzetbeli indiánoktúl kérdezösködtiink e harczias nőkről; s mind
nyájan azt monrlták, hogy hallották azoluól atyáikat beszélni, s rész
ldeket is hoztak fel, mellycket elmondani hosszas volna, s mcllyek 
azt látszanak rnegcrö~iteni, hogy valóban létezett a nők egy köztár
sa~ága, kik férfiak nélkül éltek, s észak felé a föld bensejébe vonul
tlik a Negro vagy más valamelly..ikén azon folyóknak, mellyck ugyan
azon oldalról a Maranon folyam ba ömölnek." 

Több gondot okozott azon fdyam, melly nyugatról keletre ve
szi utját) s rnellyen 01·ellana, 111int mondta, Quitóban ülvén csónakra, 
az Atlanti-tengerre jutott. E folyón felm<'nve tehát át lehetne kelni 
az Indiai-tengerre, a nélkül hogy a spanyol gályák, mellyek kényte
lenek voltak Peru és Chili gazdagságaival Amerikát megkerülni, olly 
sok ellenség és mblóknak lennének ltitéve. De csak késöbb tudták 
meg, !.ogy e folyó összeköttetésben áll az Orinocóval, s olly sok más 
mellékfolyókkal, mellyek temérdek népeket fiiznek össze. Ez a vi
lág legnagyobb folyama, met·t forrásától, harmincz mérföldt·e (leghe) 
Limától, ezerszáz mérföld hosszában uz egész déli szárazföldön ke
resztül megy, kétszáz más folyót szedYén magába, mellyek némellyc 
nagyobb a Dunánál. Kétszázötven mérfoldre (leghe) torkolatától 
már észrevehető a teuger-árapály, melly a holdtöltével és uj holddal 
határos ~apokban a lefoly ö vizekkel küzdve a p o r o r o c a 1) néven 

1) Ugyanazt fejezi ki, mit a Ganges, Senegal, s Szajn~< torkolatánl\1 balTa 

n11k, s a Garonue és Donlogile torlwlat!t•Jtl maGca?·et-nnl! neveznPk. 
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ismert tüneményt okozza, a midön is két pcrcz alatt óriás magas
ságra emelkednele a vizek, s a hegyként tornyosuló hullámok iszo
nyatos zajjal hajókat, földeket s mindazt, mit elö találnak, elseprik, 
összetörik 1). 

Orellana két~zázezer márlea aranyat és sok smQ.ragdot ho'zott 
onnan, mi, mondása szerint, semmi sem volt a látott gazdag
ságokhoz képest. Ugyan ö mint kormányzója a fölfedezendett 
földeknek egy uj expeditio élén küldetctt cl (1549) ; de 
mindenféle szerencsétlenség várt reá. A tengeren szomjuság gyö
törte; egy baj.Sja hetvl'n emberrel sziklához ütödvén azétzúzatott; 
két hajóval az Amazon folyó torkolatához ért s szá41 ruérföldnyire 
(leghe) ment fel azon 1 de ötvenhét embere éhség, sok mások pedig 
a vndak nyilai által vesztek el; végre szivfájdalom és fáradalmak 
következtében maga is meghalt Caracasban, sziintelen El-doradoval 
tépelőd vén. 

Hát Gonzales Pizarróval mi történt ? Erdők él! réteken ke
resztül, mellyek egyformán járhattanok 'voltak, az összefolyás he
lyéig küzdötte magát, mellyet Orcilanának kijelölt; de itt sem öt 
sem az élelmiszereket nem találta. Elcsüggedvén szivök, s azt kép· 
zelvén, hogy OreBana még nagyobb nehézségekkel találkozvn, elve
szett, legjobbnak látták a négyszáz mérföldre (leg he) hátrahagyott 
Quitóba vissza térni. Megfordultak tehát, s kimondhatlan szenvedé
sek közt, két évi távollét után Gonzales ujra megjelent tartományá-

1) E rettenetes folyamo" csak kevesen tettek kiaérletet. És pedig l 560-
ban Pedro de Urseia Urtarlo de Menrloza, Peru alkirályának rendeletéből ; 1602-
hen Pietro Rafael jezsuita i 1616-ban egy névtelen, l''rancesco Borgia Peru alki
r~ly~oak parancsából i 1639-ben u jezsuita Ch datuforo de Acugnu és Andrea de 
Artieda, kik gróf Chineon perui nlkirály által kiildettek i 1689-ben l''ritz Sámuel 
jezsuita, ki elaö térképét vette fel a folyamnak, melly 1707-ben Quitóban tételett 
közzé; 1726-b(l!l Palacios, tovúbbít Breda és Andrea <le Tolerlo ferenczi i.>arátok i 

1743 és 44-ben La Cond:tmine, miközben a délkör egy fokflt mérte meg; 1794-

ben a spanyol udvar szolgálat{/.ban állott hires ausztriai természettudós és Ma
laspinának h,.jóstársa, Hae11lte kifürkészte az Ucayale, Beni, Mamoré, Iteoes mel
lékfolyókat, s uj~olatot tett n spanyol udvarnak, hogy egé,z· az Atlanti-tengerig 
lemegy, mit végre is hnjtott, de a spanyol éa p ortugal udvRJ ok közti féltékeny
kedéseit miatt, gyümölcs nélltiil; !828-ban Liator Mawe, az angol tengerészet 
hadnagya tette meg ez utat, ki 1829-ben Lonrlonban egy igen becses ismertetést 
nyomatott ki uma missiók valódi állapotáról, mellyek régente a partokon alapit
tattak. A bolíviai gyiilés 1834-Len százezer lirát ajánlott az elsö gíízhajónak, 
melly e köztArsaság nagy folyóinak egyikén felhajóz. 
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ban, a háromszázötven spanyolból csak nyolczat, s a négyezer indi
ánból egyet sem vivén vissza. 

De scm a Dorado, sem a Molukkok felé való átjárás, melly 
annyira sziv1\n feküdt V. Károlynak, fel nem találtatott. Meggyő

ződvén, hogy semmiféle tengerszoros nem létezik az Uraha-öböl s a 
Nicaragua csatorna közt, különféle utakat módokat ajánlottak egy 
csatorna nyitására j némellyek a tó és a déli tenger közt fekvő négy 
mérföldnyi (lcghe) tért vélték kiásandának j mások a Logartos fo
lyó hosszában hitték létc>sithetönek, összekötteté!!be hozván azt a ten
gerrel j vagy a Vera Cruz folyó által j némcllyek pedig egy, Nombre 
de Dios-tól Pauarnáig terjedő átjárás nyitását tanácsolták. A válln
lat nem haladta volna tul Spanyolország erejét j de egyebek közt azt 
is ellenvetették, hogy a két OceHn nem ugyanazon szinvonalon 
állván, kiszámíthatlan l<övc>tlcezményei lehetoének az átvágásnak. 

Chill. 
Peru másik oldalán is tovább folytatták a fürkészetet Chili

nek nevezik azon fóldszegélyt, mdly Perutól Patagoniaig a Nagy
Occan s az Andcshegyláncz közt terül el. E hegyek igen maga
sak s örökösen hóval koronázvák, miért is az évnek csak csekély 
részében hághatók meg ; a területükön találtató husz nyilt tűzhányó 
tölm.ér minden évben többször rázkódtatja meg a földet, s széles 
nyiJásokat okoz, mellyek egész városokat képesek elnyelni. Meglepő 
ellentétet képeznek ezek az örökké derült ég s az igen termékeny 
földdel, melly dús harmattól öntöztetve ruintegy csalogatni látszik 
a halandókat. 

Ke,·éssel az európaiak megérkezte előtt J upanchi in ca meg 
akarta hóditaní ezen, birodalma déli részén fekvii dús vidékeket; 
roppant emberáldozatok árán sikerült is neki kifárasztani a chiliek 
makacsságát, kiknél egy megszáll ó sereget helyezvén el~ engedel
mességben t11rtotta, s csakhamar megnyerte őket a Nap fiai maga
sabb müvcltségének. Az utolsó inca, mint mondottuk, a spanyolok 
által egy rendelet kibocsátására kényszeríttetett, me ll y ben öket szö
vetségeseknek és barátoknak ismerte el, s meghagyta a chilieknek, 
hogy mint ollyakat fogadják öket j ennek következtében a hóditás 
nem került vérbe. Eleintén Almagro, ennek halála után (1538) Pe
dro de V ~ld i via kormányozta azt. Ez egyedül ezázötven európaival, 
de nagyszámu segélyhaddal s marhacserdákkal érkezett oda, mely
lyek ösnemzöi azoknak, mellyek most Dél-Amerika fő gazdagságát 
képezik. Olly helyen akarvÁn letelepedni, honnan a spanyolok nem 
könnyen térhetnének vissza Peruba, Valdivia Guasco népes völgyébe 
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nyomult elő, mellyet hazája cmlekére Uj-EstrerHadurá-nak nevezett, 
s hatszáz mérföldre (leghe) Pcru:úl Sant-Jngot, Chilí mostaní fővá
rosát alapitotta (!54-l), mellynek kikiitiijc V alparai~o-

A chiliek csakhamar· észrevették, hogy e:>:ek régi uraiknak nem 
barátai hanem ellenségei, s annál kevésbbé viselték türrlmesen' az 
igát, minél sulyosabban nehezedett fiZ rájok. 'l'ömegestiil a szokatlan 
bánya munkákra kényszerittetvén, er.rcnként hulltak el; miért is a:~: 

életben maradottak boszut lehelvén, időről idiíre felkeltek s gyilkol
ták elnyomóikat De nélkülözték a fölkelésre megkivántató fö tulaj
donokat: az egyetértést és kitartást; mig ellenben azzal szükségbííl, 
ezzel természetöknél fogva birván a spanyolok, mindig felülkere
kedtek. Valdivia gyíízött s legalább hét vár·ost építtetett, miket szük
ségeseknek hitt birtoka meggzilárditásám, de mellyo.~k valúhfln !'f:ak 
szétforgácsolták az eriíl,et. 

Egész a 40-ik szeles::;égí fokig haladt dö, s nevét egy városban 
i)rökitette meg, mellyet Chiloe m·cl•ipelagu:sn :s Biobio közt egy ter
mékeny és crdös vidéken épített. E helyet a molukkok és arauca
nok. Chili legrégibb, criis, szf>p testü, határozott jellemií éfi függet
lenségökre féltékeny n(·pci laküík, mdlyek, a nélkiil hogy a tulzott 
le-írásoknak Ilinni akamánk 1), bizonyára igen finom polgári intézmé
nyekkel, s müvéHzeti, számtani t;!> tudományos ismeretekkel bir·tak; 
s az indiánok közt leginkább voltak ltépcsítve a miiveltség elfogadá 
sára, ha valaki értett volna hozzá szépszerével bevinni azt hozzájok. 
Az araucanok másik sajáts.ltga a nyel v ök tisztaságára forditott majd
nem tulzott gond. A kHiföldiek kénytelenek voltak megváltoztatui 
nPvöket, hogy idegen szót ne vigyenek he; s a téritök szüntelen 
megszakittattak beHzédökben a hallgatók által, kik a kifejezés vagy 
kiejtés hibás voltára figyelmeztették öket j s még ha megtanulják i~ 

a spanyol nyelvet, közügyekben mindig tolmácsot használnak. E 
zengzetes nyelv, melly nélkülözi a torokhangokat s igen változatos 
a hangsulyt illetöleg, nagyon szabályos a képzésben j a nevekre 
nézve csak egy ejtegetéssei bir, az igék hajtogatásában egyszerü, s 
rendkivül alkalmas összetett szók képzésére 2). 

1) Miers, 'l'mvels in Chile and Plata czimü, LondonbHn 1826-ban kijött 
munkó.jában mesének veszi mindazt, mit Herrem és Ercilla, s a mult század vé. 
g.ln Molina s n jezsuita HarestHdt (Chili-dugu) az araucanok müvelt~égéröl, gy6. 
gyászati , osillagászati, földmérési , költészeti sat. isJUereteiröl llllitottak. - Az 

araucaookr61 legujabb ismerteté~ekkel Lesson szolglLl, Voyage pillo•·e.•que mdour 
du monde. Párizs J AHO. 

2) Ló.•d Febres, Arte <le la lengu.a gener(ll del •·eino de C/dtP, A Rucutun-
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A spanyolok nem vévén észre, kikkel van dolguk, a L;myákha 
akarták öket kényszeriteni ; Valdivia pedig lakomára híván egy fő
nökük et, elég aljas volt megmérgP-zni azt. Nem kellett több; kitört 
az átaJános fölkeles (1ö53), mcllyet Capolican vezényelt. Bdátta ií, 
h(lgy rendezett haclEereggel nem állhatnak előnynyel nyiltan szembe 
a rögtönzött csapatok, miért is guerilla harczot kezdett, me Ily ben 
maga Valdivia is elfogatott (1559), s nz ö és katonái csontjaibúl 
sipokat készítettek, s azokkal lelkesitették harezra a benszülötteket. 
Hatvan évig tartott a háboru, s még tovább a gyűlölet, melly min
den kedvező alkalommal kitö1·t. s többször lerombolták Coneepcion, 
Talacuan és Valdivia városokat. A spanyolok csak ritka időkii

zökben nyertek alkalmat megszedhetni magukat az aranymosásból, 
miben igen gazdag e folyók fövenye, s a bányákból, mellyek egye
dül Valdivia vidékén naponta huszonötezer sendit ji>vedelmeztek a 
kormányzónak 1), 

ll. Fülöp olly sokat adott Ch il i mcgtartá~ára, hogy (l 56 i) Pe
ruétöl különvált közigazgatást alapitott ott , azaz egy királyi tör
vényszéket állitott Conception ban, me Ily aztán gazdasági szempont
hól 1575-bcn mcgszüntcttetctt , s csak l i 0 9- Len állittatott vissza. 
Napjainkban Chili, lllcllör-ve a politikai eseményeket, mellyeket ké
sőbb tárgyalandunk, uj fontosságot nyert ezíist Lány~íi végett. 1832. 
május havában egy szegény ember ( ~opiapo sivár videkén fát szedni 
menvén, ezüst darabokat talált, s minthogy nem tudta titokban tar
tani, rögtön seregestül tódultak annak ket·esésére. Csak az elsö 
négy nap alatt tizenhét ér fedeztetett fel, nyolcz nap mulva huszonöt. 
háromhét alatt negyven. Az első nyolcz hónapban ötvenezer márkát 
ástak, az ásványkövek hatvan, siit hel ven, ollykor kilenczvenhárom 
százari részt adván. 

Tet·r" li t· ma. 
A Perutól északra esi) földterületen, mellyet Terra finnának 

neveztek (C o l um b i a), s melly az Orinoco északi partjától Panama 
szarosig nyulik, szintén szaporitották a sp,lllyolok telepítvényeiket 
majd esetlegcsen, majd birvágy vagy ajtatosságbóL V. Károly m1.gy
ravágyása által előidézett nyomasztó pénzzavarainak egyikében, az 

maclopaen 'szó a ki:ivetkezökl>öl van összetéve: /~tea ház, tun épiteni, ma imkb&ni 

felkiáltás, elo •egifeni, paen jiini, s e1.t fejPzi i<i : ".Jöjetei< segiteni házamat 

épiteui." 

') Giovun lgnazto Mollna, 8ng_qio .•nlln alm·i" ci•;ifP. dPI CAifi. Hologn" 

17!S7. 
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augsburgi W else r háznak adta el V cnezuelát, me ll y az Atlanti- s az 
Antiliák-tengere mellett terül el, s észak nyugvti részét képezi a 
mostani Columbiának. A fií algazili hivatal e családban örökösödés 
utján fiurbl fiura volt szállandó; vámmenteseknek nyilvánittattak a 
Spanyolországból oda vitt élelmiszerek; s jogában állott rabszol
gákká tenni a munkától vonakodó benszülötteket; ezekért viszon
zásul a talált arany egy ötödrészének átszolgáltatá~ára kötelez
tetett 

Sehogysem tetszett a térítőknek, hogy a katholikus király eret
nekeknek adta el az indiánokat; s minden jó lelkü embernek bor
zadnia kellett, midőn látta, hogy e kereskedők egyedül nyerészke
dési szempontból kiindulva kezelik n szerzeményt, kínozzák az in
diánokat, s a legt·oszabbul konnányozzák a kapzsiságuknak ember
telenül oda dobott tartományt. Megengedvén az udvar az ember
evők rabszolgákká tételét, e kalandot·ok mindon indiánban ember
evöt láttak. Az akkoriban nagyon elszaporodott néprnondák egyike 
azt hire.,;ztclvéu, hogy e tartomány bensejében egy arany palota áll, 
annak keresésére indultak, s a szükségcs eszközök és ezerekkel a 
benszülöttek egész seregét terhelték meg, kik nyakuknál fogva kö
töztettek egymáshoz. Ha valamcllyikök elgyötörtetve nem birt többé 
mozdulni, levágták fejét, csakhogy ne kelljen a kioldozással időt töl
teni. Nem szükség mondanunk, hogy e palotával is ugy jártak mint 
az El-doradóval. 

Carlhagena. 
Még eddig nem hódíttatván meg a harczias népességü Calarnari 

tartomány, don Pedro de Heredia katonatiszt maga részére kérte azt 
ki, s megnyervén azon földrészt, melly a Magdalena és Darien két 
nagy folyó közt az egyenlitöig tc1:jed, egy tágas ér~ biztos öböl part
ján Carthagenát épitette (1533), mellyröl az egész tartomány nevez
tetett; s nagy kiterjedésü hóditmányaiban olly sok aranyat gyüjtött, 
hogy a koronának az azt illető ötöd fejében huszezer mázsa tiszta 
arany jutott. A benszülöttek ezrenként ölettek le, bár a téritök s 
Carthagena püspöke mindenképen ellenezték azt. 

Hirét vévén, hogy nyugatnak haladva még nagyobb mennyi
ségü a1·any lesz található, Gonzale~ Ximcncs de Quesada annak föl
keresésére indult, melly vállalat nem kevésbbé volt veszélyes mint 
a mexicói és perui. Nyolczszáz nyolczvanöt spanyol kelt utra (1536), 
egyesülve igen sok megkeresztelt indiánnal, kiknek élére Las Casas, 
Zamburano s más téritök állottak. Sok hónapot töltöttuk el a Coi'· 
dillerákon keresztül fárasztó menetekben1 s elérték a boldog tarto-
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mányt. A téritök Krisztu!J nevében békéL igértek az índiánoknak, 
miért is nem állottak ellen; dc a hódítóknak igen szivökön feküdt 
Bogota fejedelmet felkeresni, ki rendkivül gazdagnak híreszteltetett. 
Most az egyszer nem álmodtak, mert az előre küldöttek valóban 
találtak egy szép várost, hol mint a Nap fiai ünnepélyesen fogad
tattak. 

Csakhamar megérkeztek a többi spanyolok is, s e király, ké
l:lÖn véve észre a jövevények kielégíthetlen bírvágyá t, az udvarias
ságat ellenségeskedéssei váltotta fel, mire azonban az ö barbárságuk 
adott először okot. De mint mindenütt, itt is az európaiak győztek. 
Las Casas rábeszélésére sokan engedelmeskedtek, B Quesada Bogo· 
tába vonult be (1537). Az itt talált gazdageágak a legtulzottabb 
várakozást is felülmulták. Azonkivül voltak itt polgárosult intézmé
nyek, isteni tisztelet, mesés hagyományok, rendezett udvartartás, há· 
rem háromszáz nővel i s mindenfelé a haladásnak indult müveltség 
jelei mutatkoztak. Az ajtatos Las Casas bámulatát, melylyol az in
diánok iránt viseltetett, csak az csökkentette, hogy kisdedeket áldoz
tak isteneiknek. 

A benszülöttck muyskáknak neveztettek, B hagyományuk azt 
beszélte, hogy egy fehér s tapasztalt büvéBznö, ki bölcsesége végett 
Comizagal azaz repülö tigrisnek neveztetett, látogatta meg Cerquin 
tartományt, s Cesalcoquinban telepedett le, hol az iszonyatos hármas 
arczú bálvány imádtatott, mellynek segélyével győzelmeket aratott 
és kiterjesztette birodalma határait. Comizagalnak, bár tisztán 
megőrizte magát a férfiaktól, bitl"Oru fia volt, kik közt fölosztotta or· 
szágát, bölcs tanácsokat adván nekik a kormányzást illetöleg i az· 
ut.án végóráját közeledni érezvén, ágyát a templomba vitette, hon
nan mennydörgés és villámlás közt madár alakban repült az égbe. 
Ő vitte be az indiánok közé a bálványok tiszteletét, mellyek egyike 
Nagyatyának, a másik Nagyanyának czimeztetett, s ezektől szak
ták kérni az üdvöt, mig a többiekhez gazdagságért, bajaikban vi
gaszért, és bővelkedésért folyamodtak. 

Egy másik hagyomány ezerint a muyskák ösapái meztelenül 
jártak , barbár módra mesterségek és isteni tieztelet nélkül éltek, 
mignem egy tömött és hosszu szakállu öreg férfi jelent meg köztök, 
ki a Chingasa, a CordiBeraktól l{eletre elterülő sfkságokról jött, a 
benszülöttektől kUlönbözö fajímak látszott, s Bachica, Nemquetheba 
és Zuhé neveket viselt i ez az indiánokat társas életre szoktatta ét! 
füldmüvelésre tanította. Egy ép olly szép a milly gonosz, s szintén 
l!árom, Chia, Yubeca)·guaya, Huythncu, ucvü nöt is hozott magával, 

XlV. 14 



<!lU 

ki mindig ellenkezett féJ:jévcl, Li.ivé~zctével ártván azoknak, kikkel 
il jót tett, s egy általa okozott vizözön elnéptelenítette Bogota völ
gyét. V égre férje haragra gerjedvén diene, e liizte azt, s belő ie lett 
a hold; Bachica pedig kiszáritotta a völgyet, s bevitte oda a Nap 
tiszteletét. ·· 

Ime tehát itt, nemkülönben mint Arne~ika olly sok más, sőt 

mindazon helyen, hol az üsidök emléke megöriztetett, hagyományos 
müveltséggel, szent háromsággal, s a fehérek iránti tisztelettel talál
kozunk, mi nagy előnyükre szolgált a castiliaiaknak, kik Bachica 
vagy Comizagal törzsének vagy követeinek tartattak. De csakha
mar a gonosz szellem ki.ildötteinek kellett öket tekinteniök, rnert 
meg nem elégedvén a köny~dén rablott aranyhalmazokkal, kegyet
lenkedni kezdtek, hogy többet csikarjanak ki, a legnagyobb ellen
mondást tüntetvén föl viseletök s a szeretet elvei közt, mellyeket 
Las Casas a betörök vallásának alaptana gyanánt hirdetett. 

Előbbre nyomulván más vidékeket is meghódoltattak, többek 
közt Tunca gazdag országát, mellynck királyát fogolylyá tették j 
azután pedig Sagomoscot, a bogotai vallás fií székhelyét, hol egy 
bámulandó épitményü és sok llzázadok gazdag ajándékaival elhalmo
zott templom emelkedett, melly véletlenül a lángok martaléka lett. 
E balesctek azon meggyöziírlést keltették a muyskákban, hogy el
hagyattak isteneiktől, s főpapjuk megtéré"e a köznép megszámlál
hatlan sokaságát vezette a kereszt lábaihoz, kik illy módon Spanyol
országhoz füzettek, s a téritlik által kitelhetöleg védelmeztetLek a 
gyilkos hódítók ellen. 

Ezek at·annyal megrakodva fordultak visöza: ele a visszatérés 
minden kigondolható nyomot· és bajok közt ment végbe; sokan, mint 
a mese Midása, éhon vesztek cl az útban ; mások a boszút lehelő 
indiánok által megtámadtatván, kénytelenek voltak elhányni gazdag 
zsákmányaikat Ők sem al<artak adósak maradni: 'fizque1mca ki
rályt megölték j utódát Seguesagippát elfogván, miutáu előbb előde 
kincseinek kiadására kényszeritették volna, haszontalan ürügyek 
alatt egész családjával együtt felakasztatták. Las Casast, ki nem 
akadályozhatta e zsarnokokat, a legnagyobb fájdalom fogta el, mi
dön eszközévé látta magát tétetni az erőszakos rablások és kegyet
len öldökléseknek, mellyeket bár akaratlanul, ö maga segitett elö 
azzal, hogy meg:szeliditette a benszülötteket, s az evangelium béké
jét és igazságos eljárását igérte nekik. Quesada szarencsétlen halál
lal mult ki (1528). 

Illy módon alapittatott meg Uj-Granada országa, mellynek m-
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drusa ::-iauta-Fe lett j s a ~!Jauyolok valóbau ehuoud!Jattak, Logy 
végre föltalálták azun Donid..Jt, mdlyröl :111 egész világ álmodozott. 
Kirabolták annak kincscit; leölték lakóit j a kevés életben mara
tlottak a Cordillerák köz.é menekültek, hol nem érhették el őket az 
emberek és ebek, s hol több századon át tartózkoutak, mignem meg
('rkczett az elnyomók elleni boszu és szabadság napja, mellyet a 
Gondvi11elés eliibb ntúbb föl szokott tüntetni. 

TIZEDIK FEJEZET. 

A spanyol gyarmatok. 

Spanyolország tehát ez időben a Földközi tengeren Sicilián 
kivül, Maj orcát, lHinorc&t, I vicát, Fromentariát j Afrikában Ce uta, 
Oran, Mazalquivir, Melilla, Penon de Voloz városokat j az Atlanti
tengeren a Canat·i-szigeteket j Azsiában a Philippinákat s a Sz. Lá
zár és 'folvaj"k szigetén tűzodéket j Amerikában Hispaniolát, Cubát, 
Porto-Ricót, a Caraibokat, 'l't·inidádot, Santa Margaretát, Roccát, 
Orchillát, Biancát s néhány Lucayi szigeteket j délen 'l'erra Firmát, 
Peru t, Chilit, Paraguay t, 'fucuruant; északon ó- és uj Mexicót, Ca
liforniát és Florid:H számította birtokai közé j összesen, uralma a 
34-ik északi szélc~ségi foktól a déli 53-ilt szélességi fokig, mintegy 
hatezer mérföldnyi (miglia) ho:;zszuságu földre terjedt ki, mi felét 
teszi a hold felületének. 

Ha Spanyolország·, rnelly olly gazdllg bányáknalc, s a naptéri
tök. dús tenyészete által elöállított annyira becses és különféle ter
mékeknek, továbLá a la Plata, Amazon, Missioippi és szent Lörincz 
hasonlithatlan folyamainak volt birtokában, ezeket ügyesen fölhasz
nálva, rendkivül alkalmas fekvésü uradalmait egy uugy, az egész 
világot átölelő kereskedelmi rendszerben összekötni tudta \'olna, 
kiszámíthatlan előnyt huzhatott volua abból. Vagy bizonyára gaz
dagságot biztosithatott volna magának, fölszabadítván Amerika ke
reskedését, amint azt Hispaniola tSZerzetEJsei Í1nnételve tanácsolták. 
De ö csa~ háboruhoz, nem pedig kereskedéshez értett j s az általa 
elfogadott kizárási és rabszolgasitási rendszer mind az életben ha
gyott benszülötteket szerencsétlenekké, mind öt magát szegénynyé 
és erőtlenné tette. Annyi igaz, hogy a bámulandó hódítások nem 
Ferdinándnak vagy Károlynak, scm az ö ingadozó és gyanakvó po· 
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litikájuknak, hanem ilZ egyes hódítók rendkivüli tevékenységének 
köszönhetők, kik függetlenül s gyakran ellentétesen müködtek a 
kormánynyal , melly mig egyrészt mindig kész volt akadályokat 
görditeni eléjök, másrészt ha sikert látott, szemct hunyt az önkény 
és erőszakoskodások ellenében, vagy beleegyezett azokba. Midön 
aztán a kormány rendet hozott a hóditmányokba, fegyverrel irta an
nak szabályait j s a müveltség és fölfedezések másutt kénytelenit
tettek védnököket és tényezöket keresni. 

Gynrmatrt•ndszcr. 
Spanyolország, csalaga ttntva a bányák fölfeder.éséböl rá. há

romlott váratlan előnyök által, nem elégedett meg a benszülöttekkeli 
kereskedés üzése végett alapitott telepitvényekkel, hanem a földet 
is akarta birni, s beavatkozott a gyarmatok kormányába, mellyek 
alapitásához semmivel sem járult. E gyármatokat ö ugy tekintette 
mint nem az állam, hanem a koronához tartozókat j s az osztrák 
házbóli fejedelmek, kik Spanyolország trónját örökölték, átalános 
tulajdonosaiul tartván magukat az alattvalóik által meghóditott tar
tományoknak, jogukban állónak hitték azoknak engedményeket adni, 
a vállalatok főnökeit s a hivatalnokokat kinevezni, s mérlegelni a 
kiváltságokat, mellyekct a gyarmatoknak adni akartak. De a sike
resités eszközeit nem ismerték vagy nem volt kedvök alkalmazni, 
s egyedül az anyaország hasznát tartván szem előtt, csak fejni akar
ták az alávetett tartományokat, a nélkül hogy a kellő tökéket beléjök 
fektették volna, mellyek pedig clkcrülhetlenül szükségeltettek ter· 
jedelmes telepitvények alapitására azon időben, midön még a társu
lás mindenhatósága ismeretlen volt. A politikai gazdászatra vonat
kozó régi embertelen eszmék, mellyeket V. Károly ujból fölélesztett, 
az ö példája után ismét tekintélyre vergödtek j minek következtében 
törvényesnek tekintetett a néger· kereskedés : némell y osztályok 
egyedül mások javára kényszerittettek dolgozni j a gyarmatok pedig 
esztelen megszoritásoknak vettettek alá a termesztést illetőleg, s fö
lösleges fogyasztásokra kényszerittettek, ugy hogy az ültetvényesek 
a munkások rovására éltek, azoktól pedig tized, árszabály s más 
kincstári czimek alatt az anyaország ragadta magához a hasznot. 
Ebből a jólétnek csekély mérvbeni elterjedése, a csempészet elönyös
sége, a hirteleni meggazdagodások s azon ipar-versenygések származ
tak, mellyek olly sok ujabb háborúkra azoigáitattak okot. 

A gyarmatrendszerben teljesen járatlanok, s inkább kalandos 
vállalatok, mint békés földmüvelésre lévén hajlandók, a spanyolok 
mindössze is csak Mf'xico és Pcrum Íl'ányozták figyelmöket, rnelly 
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országok a becses ét·czckct szolgáltatták; dc itt iti egyedül arra töre
kedtek, hogy minél nagyobb mcnnyiségben ássák azokat, mitsem 
törődve az eszközöld{el, sőt a legoktalanabb föltétlen kot·mányfor· 
mát vivén be oda. 

Nem fölfedczések, hanem hóditmányoknak tekintettek tehát az 
uj földek j s nem is gyarmatoknak, hanem a király birtokainak vol
tak nevezhetők, ki önkénye szerint, adók és évdijak fejében, bárki
nek oda engedhette, s egy helytartó által kormányoztatta azokat, mig 
a gyat·matosok minden ldváltság s kormánybani részvéttől meg· 
foszt attak. 

t'öldfclo!izlós (encomicnda). 
A spanyol kormánynak nagyon szivén feküdt urakkal látni el 

a földeket j nem annyira azét·t, hogy miiveljék, hanem hogy fizesse
nek. Nagy bökezüséggel felosztotta tehát azokat a hóditó katonák 
közt j ugyanis a gyalog katona házhelyiil 100 láb hosszu és 50 láb 
széles j belső km·tnek 1,8~5 j konyha kertnek 7,543, az indiai mag
vak tenyésztésére 94,795 i.ilnyi tet·Uietet, s ezeken kivül annyi foldet 
kapott, a mennyi tíz sertés, husz kecske, száz juh, husz darab szar
vasmarha és öt ló tartásra elég volt j a lovas házhelyül kétszer, a 
többire nézve ötször annyiban részesült. Az e n c om i e n d á k e 
hűbéri rendszere, daczára annak, hogy a törvények megszoritották 
és eltiirölték, egész a függetlenség kivivás áig fenntartotta magát. Ez 
által a rabszolgaság szabályosabb alakot nyert, s több száz családból 
álló törzsekre osztott indiánok részérc Spanyolország nevezett ura
kat, kik vagy a hóditásban magol{at kitüntetett katonák, vagy kor
mányzás végett oda küldött hivatalnokok, vagy ollylwr kolostorok és 
templomok voltak. 

A legtöbb esetben magánosok hatalmaztattak fel városok épí
tésére, mellyekben két nemzedéken át ök és utódaik gyakorolták az 
elsö folyamodásu polgári és bünfcnyitö joghatóságot, ők nevezték ki 
a helyhatósági hivatalnokokat, s négy négyszög mérföldnyi (lrghc) 
területet kaptak. ~A mit e földböJ a középületek el nem foglaltak 
vagy a vállalkozó föl nem használt, egy-egy ház építésérc elégséges 
cgyenlö részekben sors utján osztatott szét. Továbbá a gyarmat
főnököknek jogukban állott földeket jelölni ki a letelepülök részére, 
mignem )I. Fülöp hasznot akarván abból huzni, magának tartotta 
fen e jogot, s pénzét·t adogatta a földeket. 

Mindenekfölött a becses érczek után sovárogván, elhanyagolták 
a földmÜvelést, miből nyomor és romlottság származott. Eleintén a 
bányák a fölfedező tulajdonai vol tak j a .kormány saját uradalmaiban 
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iizte a b.tnyászatot, migncm veszteséget tnpnsztalván, magánosokra 
hagyta azt, a Spanyolországban már dívott szokás szerint ötödét ki
vánván a haszonnak; később a tizeddel kellett mcgelégednie, s kény
tolen volt alábbszállitani az amalgamúzásra has;.~nált higany árát. 
melylyel egyedámságot ih;ött. Mindnzáltnl esak holmi bukott em
berek találkoztak e vállalatokt·a, mellyek mcgt·ontott:\k volna egy 
becsületes kereskedi.í hitelét. 

V. Károly az indiánokat és birttJIH>wkat az a l c a v a l á val 
vagyi" minden Tl;lp;ybani el:ulásnál •'it Rzá?.tóli tnbával terhelte, melly 
később tizcnnégyre is növekedett; ehez, az :wyaor~zág fi)lmeri\lö 
sziikségei szerint, még több mások is járultak, ngymint a hélyegp11pir, 
dohány. lőpor, blom ~ kártya cgyr·chiruság-, tovt\hb IL negyvennapi 
böjtben használt némelly eledelek engedi'·lyczC:,eért kivánt taksa, 
mellynek fejében az Ujvilágban mind1mki, minden máHodik évben, 
rangja és gazdagsága szerint, harminczöt !lnldótúl tizenhárom liráig 
menö összeget tartozott fizetni. 1601 ben n?. indián adóképen har
minczkét s királyi szolgálnt fejeiJen négy reált, összevéve tehát mint
egy huszonhárom frankot fizetett, rnelly összeg aztán tizenötre, süt 
öh·e szállíttatott al:'t. Mexico legnagyobb részében a fejadó thenegy 
frankat tett; a parochiulis jogokmíl fogva pedig a keresztségért tiz, 
házassági bizonyítványért hnsz, tcmctrsért hnrminczltét frankot kel
lett fizetniök. 

Legsulyosabban ncltezeuett mégis rájok azon, mát· a r~giek ál
tal is megkisérlett t·end:;zet·, mcllynél fogva :-;pnnyolország, s utána a 
többiek, saját gyarmatai termékei nek, s az ezen gyarmatok által 
szükségelt élelmiszereknek egyedáruságát magához ragadta. A szőlő, 
olajfák, s más egyéb czikkek termelése, mellyck ott szerencsésen te
nyésztek volna, eltiltatván, drága pénzen kellett azokat vásárolniok 
az anyaországtóL A gyarmatok egymás közt sem kereskedhettek, 
hanem mindennek Spanyolor.'!zágba kellett előbb folyni, s ugy onnan 
visszamenni. Miért is föbenjáró véteknek tartatott az idegenekkali 
kereskedés sőt közlekedés is i miböl mennyi üldözéR és zsarolás szár
mazott, el lehet képzelni i s az Ujvilág egész kereskedelme Sevillára 
és a született spanyololua szorittatott. De ezek sem voltak mentek a 
legterhesebb békóktól, rnert meg volt határozva, hány hajó, honnan, 
hová induljon i ismételt motozásoknak vettettek alá i a kincstári 
buza-vonások megkettliztették a kereskedelmi czikkek ár:it; s kegy
nek tekintetett e vállalatok engedélyezése, miket más kormányok bá
toritottak s elősegitettek volna. 

Kezdfltben a gynrn11tt11k alapifá!':;' élénl>f;eget. R?.iilt Spnnyolot·-
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szág iparában, s 1545 ben olly nagy számmal történtek ott a meg
rendelések, hogy a számítás szerint, tiz évi munka sem lett volna 
képes azoknak eleget tenni 1). Ennek következtében megsokasodtak 
a munkások, s II. Fülöp alatt Sevilla, hol összpontosult Amerika ke
reskedelme, tizenhatezer poszt.\ és selyem-anyag szövöszéket és 
százharmincz ezernél több munkáRt foglalkoztatott. Szintolly mérv
ben emelkedett a tengerészet is, ugy hogy a XVII. század kezdetén 
Spanyolországnak ezemél több kl'lreskedelmi hajója volt. 

De mig a gyarmatok sziiltségletei növekedtek, Spanyolország 
elég gazdagnak képzelvén magát, az ujonan fölfedezett vidékekre 
ment aranyat keresni, s bevárta, hogy Europa többi tartományai lás
sák el azokat élelrni 'szerekkel é!! rnhanemiieltkel. Ezeket Spanyol
ország visszautasitotta és eltiltotta az amerikai kereskedéstöl, de nrm 
ért czélt s csak tehetetlenségénPk adta l1izonyságát j a tilalmat ugy 
játszották ki, hogy spanyol lH~resl{edök neve alá rejtllztek, s igy foly 
tatták az üzérkedést. 

E látszólagos egyed:ll'Uság eszt~lytelen rendszabályokkal tarta
tott fenn. Az udvar gyal(orolta a l<ereskedelmrei fafelügyeletet j hi
vatalnokai által láttamoztatta a szállitmányt, mielött elinnultJ s midön 
megérkezett j ugyanazért esak Sevillából indult R oda érkt'zett. Két 
hajóraj eszközölte flpanyolországnalt Ameriká.vali kereskedéset; az 
egyik G a l e o n i-knak a másik F' l o t t á-nak neveztetett. Amazok 
Terra Fil·mn, Peru és Chili ré:;zére IP.vP.n rendeltetve. előbb Cartha
genában, melly Santa-Marta, Caracas és Uj-Granada kereskedőinek 
volt gyülhelye; majd n Portobcllóban, e szomoru s az idegenekre 
nézve gyilkos helyen állomásoztak, hová akkoriban nagyszámu ke
reskedők Peru és Chili termékeit hordták Enropa kézmiiveiveli ki
cserélés végett. A kereskedés itt a negyvennapos vásár alatt olly 
nagyban üzetett, mint sehol másutt, s olly jó hiszemmel, hogy ki sem 
csomagoltattak n árúk, megelégedvén a puszta bevallássaL A Flotta 
V era C ru z ba járt, s itt rakodott meg Uj-Spanyolországnak Los Ange
losban letett kincseivel ; a két hajóraj aztán Havannában egyesült, s 
innen tért vissza Europába. 

Egyetlen kikötöre lévén r szot·itva a kereskedelem, kevesek ra
gad ták azt magokhoz, kik megakadályozhatták a versenyt, s követ
kezésképen önkényesen taksálhatták az árukat j ugy hogy ezek ujra 
eladatván Amerikában, két-háromszáz száztáli hasznot hajtottak. A 
két hajóraj soha sem ~zállilott többet huszonhétezer ötszáz tonnányi 

', Campomanes, Hd""· I"'J"t!. l. ~Illi. 
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tehernél, mi sokkal ltcvesebb volt, mint a mennyit a gyarmatok 
szükségeltek, mellyek szüken és roszabb minöségii czikkckkel lát
tattak el. A hiányt a csempészet pótol ta; mflllynek érezvén hatását 
szörnyü szigorral, halállal büntették, s mint istentelenséget a szent 
inquisitio illetékessége alá tartozónak nyilvánították. 

Az okosabbak e visszaélések megszüntetésének gyógyszeréül a 
kereskedelem felszabadítását ajánlották ; de e bölcs tanácsok a Spa
nyolország trónjára jutott elfajult osztrákoknál süket fülekre találtak. 
Olly emberek előtt, kik kéjmámorban usztak a könny ü ség miatt, 
melylyel tartományokat hódítottak, egész népségeket kiöltek, s arany 
és gyöngyhalmazokat találtak, eszelösnek tünt volna fel, ki igy szÓ· 
landott hozzájok: "Nem haszon a bányák müvelése végett elhanya
goini a termékeny mezöket; az arany szaporodása csak megdrágítja 
az árultat, mellyek azon vétetnek. u Az államgazdászati baklövések
nek nem maradnak el rosz következményeik. Amerika kincseit csak
hamar, mielött Spanyolországba jutottak volna, a külföldi árúk be
szerzése emésztette fel ; s II. Fülöp, Potosi és Mexico hányáinak ura, 
kényszerülve volt a rézpénznek ezüst értéket tulajdonítani. A toledói 
egyetemnek III. Fülöphöz tett előterjesztéséből tudjuk, miszerint 
olly csekély mennyiségü pénz volt forgalomban, hogy a kölcsön ka
pott tökének egy harmadát adták kamat fejében 1). 

Vesztének indulván az anyaország, boldogulhattak-e gyarma 
tok? mindazáltal a tudatlanság és dölyf megátalkodva csalt aranyra 
és uralomra vágyott, a helyett, hogy szabad cserét és polgári felsőbb
séget engedélyezett volna 1 miáltal kölcsönösen emelendették egy
mást. 

Egyházi l'end. 
A pápák, kiknek álnok és hagyományos nagyravágyásáról nem 

győznek eleget beszélni, vagy nem látták be, mennyi hasznot huzhat
tak volna Amel'ikából, vagy nem törödtek vele. VI. Sándor minden 
tizedet Katholikus Ferdinandnak engedett át, azon kikötéssel, hogy a 
téritöket fenntartsa; II. Gyula pedig védnökké tette, s a javadal
makrai kinevezés jogával ruházta fel. Ime tehát a spanyol királyok 
fejei lettek az amerikai egyháznak 1 s azon jogokkal láttattak el, 
mellyekért Europában olly sokat küzdöttek a pápák, t. i. betölthet
ték a papi hivatalokat, rendelkezhettek a jövedelmek kel, kezelhették a 
megüresedett javadalmakat, s a pápai bullának nem volt addig érvé
nye, mig csak az lndiák-tanácsa el nem foganta. 

') Oampomanes, I. !17. 



- 217 

Rendkivülileg szaporodott ott a világi és szet•zetes papság, s 
Gonzalo Davila szerint 1649-ben Spanyol-Amerikában egy patriar
cha, hat érsek, háromszáz negyvenhat egyházi adomány (praebenda), 
két ltpátság, öt királyi káplánság és nyolczszáz negyven zát·da léte
zett 1). A legtöbben Spanyolországból mentek, s lehet gondolni, hogy 
nem a legjavából voltak. Hogy meneküljenek a hazájokban dívott 
szigoru rendszabályoktól , sokan Amet·ikában kerestek szabadabb 
állapotot j a kolduló szerzeteseknek meg volt ott engedve plebániákat 
birni, tizedeket huzni, s mindnyájan ki voltak véve ,a püspöki jogha
tóság alól j minek az lett következménye, hogy sokan megfeledkezve 
magasztos hivatásukról erkölcstelenségekre vagy szennyes nyerész
kedésre adták magokat. 

Bevétc\1. 
Hogy mennyi hasznot huzott Spanyolorezág a gyarmatokból, 

nwga a kormány scm tudta j bizonyos, hogy a kezelés kétharmadnál 
többet emésztett fel a bevételekből. Ensenada marqui!'1 ministerségc 
idejében, némi rendet vitt be, ugy hogy kormányának tizenkét éve 
alatt e tal"fományokból s a be és kiszállitási taksákból a korona 
17,719,448 li rá t kapott. Késöbb növekedett a jövedelem j s 1780-ban 
l\Iexicoból ötvennégy, Peruból huszonhét, Guatimala, Chili és Para
guayból kilencz millio folyt a kincstárba, melly összegekből levon
ván a költségekre ötvenhat milliót, a kincstárnak harmincznégy ma
radt, azon husz millión kivül, mellyct Europában a gyarmatokba kül
dött" s onnan kapott árúkból vett be; miét't is ötvennégy milliót·a 
számitották az Ujvilág tartományainak jövedelmét, 

Kormányzat. 
A kormányzatot illetőleg az amerikai spanyol birtokok, egymás

tól majdnem egészen ftiggetlcn kilencz államra osztattak, ugymint: 
a fot·ró égöv alatt a perui és uj granadai alkirályságok, s a guatimala, 
porto-rico és caracasi fökapitányságokra; a két naptéritö alatt pedig 
a mexicói és bucno!>-ayresi alkirályságok, s a chilii és havannai föka
pitányságokra, melly utóbbi Floridát is magában foglalta. A hivatal
nokok évdijakat kaptak az alkirályok által személye~;itett királyok
tól, kik a kormány és hadsereg főnökei, az alattvalók föltétlen urai 
voltak, s a madridihoz hasonló udvart, lovas és gyalog testöröket 
tartottak, tulajdon zászlókat használtak, s joghatóságot gyakoroltak 

I) Teat1·o Pcclesiaslir,o de la.! lndius occident. Vol. l. pref. 
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a legtávolabbi és hozzáférhetlen tartományok fölött, mellyeknek scm 
érdekeit sem fekvésöket nem ismerték 1). 

Korlátlan hatalm ukat egyedül a hat különbözö tartományban, 
Spanyolország cancellári törvényszékének mintájára felállitott a u d i
e n c i á-k fékezték, mellyek ugy világi mint egyházi iigyekbcn ,egész 
tizezer dollár értél(ig végitéletet hoztak, ~tz alldrályoknak, kikr,t az 
üresedések alat t helyr.ttesitettek, elöterjeszté~r.ket tehettek, s egye
nesen az Inniai-tanácscsal érintkeztek. E tiirvényAzékek kitünő ki
váltságokkal felruházott tagjai csak az anyaország érdekét tartották 
szem előtt; sem ök, sem nz alkir:l.lyok nem vehettek birtokot, s nem 
rokonulhattak a lrgyözött tm·tományb;m. Az alkirályok több izben 
megkisérl..,tték a törvényszékek helyPti szcrnelyesen kezelni az igaz
ságszolgáltatást, mi csak a lcgszolgaiasabb áll:unok ban szokott elű
f01·dulni, s mi, ha lábra Itapatt volna, szeszélyökre bizta volna az 
alattvalók életét és iavait ; de a spanyol királyok, a mennyire tehet
ségökben állt, megakadályozták a törvénysz~kek eljárásábai avat
kozásukat 

Indiák-tanácsát, melly az egész Hpanyol mouarcltiában ll'gte
kintélyesebb volt, Ferdinand alapította, s azután 1524-ben V. Károly 
szabályozta. Jogköre minden egyházi, polgári, katonai és b:.ercske
delmi ügyeluc kiterjesztetett; s midön a tagCik kétharmada. meg
egyezett valameily határozatban, a király nevében hirelette azt ld; 
az amerikaiak, a legalsútól kezdve az alkirályig mind attól függöt
tek. Egy kereskedelmi kamra (c as a <l e c o n t r a c t a c i o n), melly 
Sevillában székeit, ügyelt fel mind ana, mi Spanyolorsz:\gnak Ame
rikávali kereskedését, a be- és kiviteli árukat., a flották imlulásának 
idejét, a felszerelés erejét, s az áthajózás költsegeit illetőleg felme
rűlhetett, s eldöntötte az idevágó kénlést•ket. A pcnziigy, e megölö 
betüje a tartnmánynak, minden alkirályságbim egy fölUgyelő által 
kezeltetett. 

A spanyol féltékenysegnek megfelőleg olly módon helyeztetvén 
el, hogy eg-yik a másikat szemmel tarthas~a, egy hivatal scm rendel
tetett nem mondom a leigázottak, de mAg magok a gyarmatosok ja-

l) Az ötven alkil'ály közöl, l<ik 153!)-töl l!l08-ig igm.g·atták Mexicót, ~sak 

egyetlen amerikai születésü volt t. i. a perui don Juan <1' Acugna, c11sa-fortei 
marquis, ÖlJzetlen f'mher és jó lwnnányzó, ld 172"2-töl 114-ig viselte ~ tisztet. 

Uj-Spanyolországban Colnmhus és Monteznma muradél<ai kii?.Öl i" volt egy-egy 
alkirály, névszerint don Pedro Nugno Colon, Veraguas h erezege, ld !673-bau 
vonult be Mexicóba, s hat nap mulvn meghalt; és don .Jo,é S11rmieuto Valla

•lar"s, M<>ntezunHt gTó~j><, ki J 1;}17-t.iíl 1701-ig lwrmftnyv.ott. 



219 

vára sem. Kezdetben bevitték ugyan oda a helyhatósági rendszert, 
mellyet még V. Ká1·oly nem irtott ki Spanyolországból, s a városok 
a j u n t am e n t ó-kat neveztek érdekeik védelmére j de az udva•· 
minden időben azon volt, hogy kiforgassa eredeti alakjokból, s egye· 
dül házi ügyeik IH~zelésére szoritotta azokat, a nélkül hogy a kor
mányba befolyást engedett volna nekik. Mindezek daczára fenntar
tották magokat, ugy hogy napjainkban képesek voltak magvát ké
pezni azon ellenálMsnak, mclly szabadságra nyitott utat. 

Ki ism~ri a spanyolok 1íltal Milano és Nápolyban kibocsátott 
kióltványokat, annak fogalma lf'het, millyen volt a gyarmatok tör
vénykönyve (R e c o p i l a c i o n d e l as l e yes d e l a 11 I n d i as). 
Renfletlen halmaza ez a király és Indiai-tanács által különbözö ezé(. 
bt)! s a legkillönféléhb esetekre kibocsátott rendeldeknek; miért is 
izetlenek, összefüggés nélküliek, s nincs visszaélés, mellynek tám
pontot ne szolgáltatnának. Ez még n~m elég, hanem mérték nélkül 
sznporitattak a testiiletek v11gy személy~lt kiváltságni (fu e •· os), s 
ezekkel egyiitt a kiiliin törvényszékek j sz6val tömkeleg az, melly 
lehet!.·nné l'lltr~ az indiánm nézve igazl'ágot nye.-ni egy europai el
lenében. 

Nf>pessé•g. 
Spanyolor~zágot igazságtalaniti vádolják, mintha ki akarta volna 

i1·tani a benszülötteket, nehogy elveszítse tartományait: sőt inkább a 
tö1·vények telj<>sek voltak embr•ries szavakkal, csak az a baj, hogy 
nem sokat töJ·Iirltek azok életbe lépteté3ével. A gyarmatosok is ne
hezen Rzaporodtak ott, mert a nehéz bányamunld.k elkedvetlenítették 
azokat, kik a rögtöni megga?.dHgodás reményében mentek oda. Aka
dályozták a népesedést a tulajdon viszonyok is, mert a helyett hogy 
a birtokok felosztattak s könnyen tuladhatók lettek volna, egész tar 
tományokból állottak, s majorátuRságokat ltépeztek, mellyeknek rosz 
következményei nem különben mint Europában, ott is csakhamar 
érezhetökké lettek. Nagy teher volt továbbá a tized, mellyet a pap
ságnak a leg~zükségesebb s a legköltségesebb te1·melésü tárgyakból 
is kellett adni. 

Legyen bármint, tagadhatatlan, hogy elütőleg az angol gyarmlt· 
toktól, a spanyol gyarmatokban nagyrészt fenmaradt az ösfaj, s mii· 
veltségre, vezéreltetett a vérkeverés által. E gyarmatok népessége 
hét fajból AlJ, mellyek a következlik: nz Europában sziiletett é!' 
g a c h u p i n{,. knal( nevezett fehérek ; az europaisktól Amerikában 
született c1•eolok ; a fehérek és amerikaiaktól született mestizok j a 
fr.hArek ~~ nAgr.rr.ktöl ~zillr.tr.tt mulattok; R négerek éR incliánoktól 
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született zambo-k j az indiánok, vagyis a rézszinü őslakók j s az afri
kai eredetü négerek. 

Ez utolsókról már beszéltünk. Kegyelemképen elismerték 
ugyan emberekül az indiánokiat,rnindazáltal folytonosan gyámság alatt 
tartották, ugy hogy nem állithattak ki huszonöt lirát meghaladó ösz
szegről kötelezvényt vagy szerződést, hacsak egy fehér alá nem irta 
nzt. Még olly helyeken sem tekintetett a rézszinü ember hasonlónak 
a fehérhez, hol a benszülöttek olly számmal és erővel voltak, hogy 
politikai jogaikat illetőleg egy szinvonalon álltak a gyarmatosokkal; 
kitüntetésnek tartatott, ha valameily jött-ment europai egy elökelő és 
gazdag amerikai nöt vett el j s az ezektől született mestizok mindig 
megvetés tárgyai voltak. A törvény betüje nem tett különbséget a 
fehér és szines ember közt, mindnyájokat egyenlően hivatalképesek
nek nyilvánitván j mindazáltal a hivatalok csalt spanyoloknak, sőt 
mint mondták, csak tiszta keresztényeknek, azaz ollyanoknak adattak, 
kiknek ereiben mór vagy zsidó vér nem folyt: a tartomány szokásai 
és követelményeivel ismeretlen egyéneknek, kik csak rövid időre 
telepedtek ott le s nem volt más czéljuk, mint lehetőleg meggazda
godni. Főleg az alkirályok szedték meg magokat a kizárólag királyi 
egyedáruságu higany önkényes osztogatása, s az által, hogy Mad
ridban mások részére jó pénzél"t czimeket, kiváltságokat, igazságot, 
igaztalanságot eszközöltek, a tiltó törvények áthágására engedélyt 
adtak, s olly egyéneknek árusitották el a hivatalokat, kik a csalás
lopásból reménylett haszon fejében, évdij nélktíl is elfogadták 
azokat. 

A cappetono-k, azaz tiszta spanyolok lenézték a creolokat, ezek 
viszont halálos gyülölettel viseltettek azok iránt j a négerek, kik házi 
szolgálatokat végeztek, abban helyezték büszkeségöket, ha megki
sebbithették s bántalmazhatták az indiánokat, mi uj forrása lett az 
engesztelhetlen gyülöletnek j Spanyolország pedig táplálta azt, mint 
legjobb eszközt az egyetértés lehetlenitésére. 

Nem szükség mondanunk, hogy a gátló kötelékek lehetienitet
ték az ipart, s pompásan megoldották a feladatot: mint lehessen egy 
népet arany halmazok közt s a leggazdagabb földön koldus botra 
juttatni! Ha az ös lakók és creolok nyugodtan elviselték is a gachu
pinok részéről tapasztalt lenézést, s a hivatalok és megtiszteltetések
böli kizáratásukat, de lehetetlen volt lelkökben fel nem lázadniok, 
midön kényszerítve látták magokat busásan fizetni meg a legelsö 
szükségletü tárgyakat, mellyeket s11ját földjök bőven termett volna, s 
mellyek egyedár1isága az anyaországnak tartatott fel. 



Az illy rendszerekkel szükségképen karöltve járó visszaélések 
közöl még csak kettőt, a m i t á-t és r c p a r t im e n t 6-t érintjük, 
mcllyek föltüntetendik, milly fokra hágott az indiánok elnyomatása, 
lettek légyen azok bizomány ba adottak, vagy szabadok. 

A mita testi szaigálat volt, mellyet a tizennyolcz évüktől öt
venig mindnyájan tartoztak teljesiteni j a népesség tehát hét részre 
osztatott, mellyek mindenike hat hat hónapig dolgozott, ugy hogy 
egy-egy osztályra minden három és fél évben került a sor. Minden 
bánya-birtokosnak joga volt a kerülettől bizonyos számu egyént kö
vetelni annak gyümölcsözövé tétele végett, s hogy mennyit állhattak 
ki e miatt, kiki beláthatja, ha megmondjuk, hogy csak Peruban négy
száz bányát müveltek, s hogy elvesztette a tulajdonos bányáját, ha 
egy évig és egy napig munkálás nélkül hagyta azt. Az e munkára 
kényszeritett szegény indiánok halálosnak tekintették azt, s ugy ren
delkeztek házi ügyeikröl, mintha örökre meg kellett volna válniok 
családjuktól j s valóban egy ötödrészök alig maradt életben. A száz 
meg száz mérfóldre (miglia) hurczolt indián négy realt kapott na
ponta, mellynek egy harmada táplálás fejében az úrnak jutott, ki ta
lált módot a többit is magához ragadni előlegezés, italmérés vagy más 
uton j söt ollykor adósságba verte az indiánt, ki nem lévén képes azt 
kifizetni, kénytelen volt örökös rabszolgaságban maradni. 

A repartimento-nál fogva a kerületek corregidorai és alfelügye
Wi az indiánoknak elsö szükségletü tárgyakkali ellátására kötelezték 
magokat, melly gondoskodás kezdetben, midön még nagyon kevés 
kereskedő fordult meg közöttök, igen helyén volt. De a corregidorok 
csakhamar a leggyalázatosabb nye1·észkedésre változtatták azt át, s 
kötelességü\ tekintetvén, mi könnyebbségökre rendeltetett, bármelly 
rongyruhának olly ároni megvételére kényszeritették az indiánokat, 
mintha jó lett volna; rájok sózták a szükmellii öszvéreket 1 romlott 
magvakat és bort j a jót pedig háromszoros áron adták nekik. Olly 
embereket, kik mezitláb jártak és szakállt nem viseltek, beretva, 
harisnya és bársony ruha vételére erőltették. Egy corregidor jó ol
csón jutván egy láda szcmüveghez, megtiltotta kerületbelieinek ezek 
nélkül menni templomba, mellyeket ő önkényesen megszabott árakon 
adott el. 

A rpillyen volt a vetés, ollyan volt az aratás j s midön később 
bátorságot \"ettek magoknak kissé szabadabb mozgást engedni, kitiint, 
mennyire előnyösebb az a költséges tilalmaknál. Cuba, egyike a ter
mészet által legbőkezűbben megajándékozott tartományoknak, köz
pontja az Uj. világ l<'üldkiizi-tcngerénck, me Ily egyik katját az At-



!anti-tengerre, másikát a Mexicói öbiilbe nyujtja, ll mclly kisérctül a:.: 
Antillákat és Lucayi szigeteket, Havanllában pedig a viU.g legszebb 
és legtágasabb kikötöinek egyikét birja, mindig legalkalmasabb meg
álló helyül tcl{intetett az Europából érkezett haj ll k ra u(· zve. De Spa
nyolország, melly csak a szárazfölddel goudolt, s a szigetekct·egye
dül pihenő helyekül tekintette, elhanyagolta CuMt j az által, hogy 
katonáskodásra akarta kényszeriteni a benszülötteket, maga ellen 
haragitotta e békeszerető, s a mi seregeink szabályos mozdúlataitúl 
nagy mértékben idegenkedő népet j a benszülöttek tehát, a nélkül 
hogy valaha jó katona vált volna belő lök, elhanyagolták a földmü 
velést, s átkozták a spanyol nemzetet, mclly csak zsarnokoskodáshoz 
értett. Egy százada annak, hogy c sziget kilenczvenhatezer lakost 
számi:U6 nyomOJ·ult birtokká tö1·pült, melly alig szulgáltatott egye· 
bet mint fát és bö1·t j kereskedelme hiu·om vagy négy, Cadixból él·
kezett baj 6, s még egy más által üzetctt, me !ly Carthagenában, V era 
Uruz és Honrlurasban eladván szállitmányát, o ela evezett uj teher vé 
gctt j igy tehát e sziget mind a czikkeket, minrl <t z azokért járó péuzt 
másoktól kénytelenittetctt kapni. De alig hogy !765 ben a spanyol 
kormány megszüntettc a l(iz:h·ásokat, sz;ízegy hajó járt oda Spanyol
országból, és sz:íz tizennyolcz könnyü hajó Mcxico és Louisianaból j 
egy 1789· ben kelt királyi rendelet minden zászlónak megengedte az 
ottani kikötést, esak négereket ne szállitott légyen oda j vt>gre 1818 
ban megengedtetett a szabad kivitel, mi elsii példa volt a gyarmatok· 
ban. Napjainkban e sziget képezi a spanyol monarchia egyik fő jö
vedelmi fonását, mellyből évenként hetvenöt milliót vesz be j egész 
Europába küldözi termékeit j s a legujabb számítások szerint hét 
millio art·oba (25 fontnyí sulymérték) czukrot szállit ki. 

Kell•tl gy81"malok. 

A l\'lagollan által föltalált ut, rnolly betetőzte Colurubus meg
kezdett müvét, könnyítelte a spanyolokra nézve a déli gyarntatok s 
az anyaország közti közlekcdé:;t, de több vállalat ro~;z véget érvén, 
megszünt az Atlanti- és Déli-tenger közti közlekedés. V. Károly, 
pénzre lévén szüksége hogy Olaszországba mehessen s megkoronáz
tathassa magát, Portugalia királyának adta el (1529) Spanyolország
nak a Mnlukki-szigeteket illr:tö jogait. A cortes-ek 1 mellyek még 
nem némittattak el, szót emeltek az aljas vás~r ellen 1 sőt készeknek 
nyilvánitották magokat sajátjokból állitani ki a portugalok által igért 
összeget, azon kikötéssel, hogy a király e szigetek jövedelmét hat 
évre nekik engedje át, mellyok eltelte után i:;~mét birtokába menjc-



nek villsza; de ií nem hallgatott r~jok, s feláldozta az ország haszmí.t 
és becsületét. 

Spanyolországnak a pápai határvonaltól keletre is sok szigetei 
voltak, ruellyekbe telepilvények alakitása végett Ruy Lopez de Villa
lobost küldte el, ki sok fülfedezést telt s ktilönö~Sen a Philippini-szi
geteket föd ez te föl ( 1545), mellyeket egy időben Ch ina tartott uralma 
alatt, de aztán mint igen távoliakat elhagyta. A benszülöttek maka
csúl ellenállottak a spanyoloknak, kik igen sokat szenvedtek haszon
talanúl. Miguel Lopez de Legaspi néhány év mulva visszatérvén 
oda, hogy megkisértse a telepitvények alakítását, a Bermudákat s 
talán a Mariana ~>zigetek egyikét fedezte föl (1565), a philippinai 
birtokok központjául Manilia szigetet tette j ez időtől kezdve isme
retell és biztosabb lett az út Uj-Spanyolor.:zágba, melly addig csak a 
törthajók maradványaival jeleztetett. 

Maniliát vagy Lnssoniát é.:;zakra China, északkeletre Japán, 
déh·e ezet·száz sziget, nyugatra Malacca, Siam, Cochinchina, s más 
földek kömyezik, mellyeken növekedett a portuga l hatalom. A nápolyi 
Gemelli Carrcri, nem egészen méltán hitelvesztett utazó, annak ég· 
alját kevésbbé mclognck találta mint Nápolyét nyát·on j a rizll ott 
üntözés nélkül siket·ül, mint szintén a naptéritök nemesebb gyümöl
csei is, s biívébcn van az arany. Lakói malájok voltak, de akkori
bau a Bornco és Malaceából bctö1·t mórok f,lglalták azt cl. 1\'lilly 
elönyt húzhattak volna e kedvezö helyiség bi1·tokából! De a spanyo
lok olly kevéssé használták azt fel, hogy a Guyon által irt lndiák 
történelmében még csak nem is ~;zámittatnak az ott kereskedést üzött 
népek közé. A chinaiak eleintén kcllemetleniil érezték magokat e 
szomszédöág miatt, de késöbb érdekből barátságra léptek a spanyo
lokkal, s nagy számmal telepedt ek le Manillában. 1603-ban har
minczötezer chinai volt ott, a midön is egy, talán csak rájok fogott 
összeesküvés következtében huszonhárom czreu gyilkoltattak le. 
Majd ismét megszaporodtak, de 16;{9-bcn ugyanazon ürügy alatt 
negyvenezerről hatczeiTC szilllittatott le számuk, mig végre 1709·ben 
mint álnokok és csel~zöviik végkép kiüzettek •). 

A spanyoloknak mindig szivükön feküdt az oktalanul átenge
dett Molukkák visszaszct·zésc; de e kisédetek a folytonosan ellen
séges lá9on tartott Philippinák romlását cszközölték. Végre (1605) 

1) 176-.!-beu az augotok elfoglalt:íl[ és kimboiták Maniliát; a lakosok hu
szonöt millio frankon váltotto\k meg magokat; a )Jéke helyreállvAn vissza bocsll
tolták azt. 
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~ikerült az don PeLll'O d' Acugnának; azonban a haszon olly kevéssé 
felelt meg a várakozásnak, hogy mind ezek, mind a Philippinák elha
gyásám gondoltak. E szigetok kormányzója nyolcz éven át korlát
lanúl uralkodott i ez idö elteltével számadásra vonatván, a gyarma
tosok önkényére hagyatott. Kétségbevonhatlanúl igen fontos volt e 
hely, melly védte a déli tengereni vállalatokat, s egyrészt az Uj-Spa
nyolországgali, másrészt a Chinávali kereskedelem kiindulópontjául 
szolgált. 

A Chinávali kereskedés 1 ez idők szegényes államgazdászati 
cszméi szerint, fölösleges volt, s csak e birodalom gazdagitá~:~ára szol
gált, miért is megszorittatott. Ha kedvök lett volna az egyensuly fo· 
galmával törődni 1 beláthatták, hogy e birodalom legalább nem 
használta fel a kapott pénzt Spanyolország romlására, mig ellenben 
mindaz, mi Europába küldetett, egyenesen cllenségei kezébe került. 

Manilla a Chinából nyert áruczikkeket a gyarmatokba szálli
totta. S különös, hogy Spanyolország, melly Europa tartományait is 
eltiltotta Amerika kereskedP.sétől, megengedte azt a Philippináknak; 
talán azért, mert ezek előbb kezdték azt, mintsem ö belátta volna 
annak hasznát, késöbb pedig nem mert ellenállani. Tény, hogy Ma
nillából minden évben egy roppant g a l e o n e ment Acapulcóba, 
roailyhez a kormány hatvanötezer piaaterrel járult i s olly terhet vitt, 
miszerint az alsó ágyú telep a viz alá volt sülyedve, mig az élelmi 
szerek és ivó viz fogyasztása meg nem könnyítette azt. Arany, drága 
kövek, ékszerészi apróságok, nyers selyem, a köznép számára durva 
szövetek, fűszerek, philippinai kézmüvek, indiai anyagok és chinai 
árúk tették a szállitmányt, de minden olly nagy mértékben volt kép
viselve, hogy p. o. selyem harisnyákból ötvenezer párt vittek. A 
hajó-parancsnok tábornok czimet viselt; a kapitány zsoldja negyven, 
a kormányosé husz, az alkormányosé tizezer piaster volt; az ügyvi
vők az eladott czikkek árának kilenczszáztóliját, a tengerészek fe
jenkint háromszáz ötven pesot kaptak. Háromszáz ötventől egész 
hatszázig ment a födélzeten volt emberek száma, kiknek az égből 
kellett várniok innivalójukat! Föltéve, hogy zivatar nem akadá
lyozta utjokat, hat egész hónapig tartott az folytonosan menve, mig 
California partjainál megállapodtak. E lassuságot azon elővigyázati 

rendszabályok okozták, mellyekkel a kormány szükségesnek látta 
örködni e roppant ember és kincs-halmaz felett, miért is előirta, mit 
kelljen mulaszthatlanúl tenni napról napra, esetről esetre ; melly 
gondoskodás pedig fölöRlegessé válandott, ha paranesnokokúl tapaHz-
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talt, nem pedig olly egyéneket választolt volna 1 kik rangjokat 
nyerészkedési vágyból vagy hiuságból pénzért vásárolták meg. 

Aeapuleo kikötőjében, melly legjobb a Csendes-tengeren, de 
levcgöje olly egészségtelen, hogy sokan elvesztek miatta, négy hó
napig nyugodtak, s ez idö alatt terhöket pénz, biborbogár, bor, 
befőzött gyümölcsök s európai árúkért cserélték ki. Odamenet tehát 
háromezer, visszamenet kétezerlitszáz mérföldet (Ieghe) tettek meg, 
melly páratlan tengeri utra azért vállalkoztak, hogy csak egyetlen 
taksát fizessenek, vagy talán azon nagyszerüsködési viszketegböJ is, 
mit Spanyolország minden vállalataiban szeretett fitogtatni. Azon
ban a tengerrel járó veszélyeken kivül, a galeone többször kirabol
tatott ::lpanyolország ellenségei által , kik egyetlen illy rablásból 
annyit kaptak, a mivel egy évi harczot folytathattak ellene. 

A Tolvaj-szigetek, mellyek később li. Károly anyjáról, ki oda 
téritöket küldött, Marianáknak neveztettek, olly bárdolatlan lakók
kal bírtak, hogy a tüzet sem ismerték ; de igen gazdagok s kenyér
fában bövelkcdök voltak azok. Lehet-e képzelni alkalmasabb helyet 
a végre, hogy központjává legyen a két India közti kereskedelcrnnek, 
s megakaJályozzon (az akkori kizáró eszméket tartva szem előtt) 

minden más nemzetet a Csendcs-tengeren Keletre juthatástól? Ámde, 
a gazdagságot csak arany alakban képzelvén, a spanyolok másfél 
századon át késedelmeztek ott telepítvényeket alakitani , jóllehet 
hajóik utba ejtették azokat Amerikából Manillába eveztökben, s 
csak azon voltak, hogy minél kevesebb költségökbe kerüljenek. IV. 
Fülöp a jezsuiták rábeszélése folytán téritöket küldött oda, kilt igen 
nagy sikerrel jártak el, mindaddig, mig csak az áflhatatosság és 
szeretet fegyvereivel küzdöttek; de ollykor a nyers erőt is segé
lyökre szólitották, mi által megutáltatták a vallást, s rninden roszra 
fordult. 

Ennyi utazás közhen a spanyolok bizonyára több más fölfede
zéseket is tettek, de mellyekct roszul ismertek vagy használtak fel. 
Nem mellözöm hallgatással, hogy .Juan Fernandez a Nagy-Oceanon 
jobb utat talált, s egyik utjában azon szigetekre bukkant (1572), 
mellyck nevét viselik. 

Spanyolország, oktalan rendszerével, mellynél fogva el akart 
zárni olly végtelen kiterjed és ü földet minö Amerika, ru ind a gyar
matokat, mind magát megbuktatta. Kezdetben legalább a fölfedezési 
hevély fedezte némi csalóka fénynyel a baromi vadságot s az esztelen 
ügykezelést; de miután II. Fülöp, látváu, hogy nem l'épcs védcui 
terjedelmcs birtokait, megtiltotta a további keresést, a kormányzók 
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nem elégíthették ki többé másként nagyravagyásukat, hanem csak 
meggazdagodássaL Loptak, csaltak tehát, s hogy kérdőre ne vo-. 
nassanak, az aljas uton szerzett kincseket mc:gosztották azokkal, 
kik Spanyolor;;zágban kormányoztak. Ök magok akadályozva lévén, 
ellenezték a magánosok vállalatait, s elnézték, hogy a lelkesültség 
helyét bágyadtság foglalja cl. A spanyolok neve nem fénylett többé 
az általok megkezdett pályán 1 mellyen csak szomoru emléket és 
kegyetlen példákat hagytak magok után. 

Az osztrákok kezéről francziákra szállván, Spanyolország né
mileg összeszedte magát. Dc Bourbon Fülöp Angolországnak kény
telcnittetett átengedni az ass i e n t ó-t azaz a spanyol gyarmatoknak 
négerekkeli ellátását, s a portobeltói vá:>:i.rra évenként egy, ötszáz. 
tonnányi hajó küldésénck ltid.ltságát, melly európai árúkkal volt 
terhelve. Ki iemeri az angolok tcrmészetét, gyanithatja, hogy tul
terjeszkedtek az engedményen, nem csak a szállitmanyt hanem a 
hajók számát ís örrgbitvén, ugy hogy egészen magokkoz ragadták 
a kereskedést, s a galconik most már csak a drága érczek Ameri
kll.bóli átszá!litására szolgáltak. A k01·mány kárpótlandó magát e 
vesztcségért, megszoritotta a visszaéléseket és dugáruságot, magán 
kereskedöknek engedvén meg, hogy bizonyos taksa lcfizetése mellett 
kereskedhessenek (1748); s ez intézkedés olly hasznosnak mutatta 
magát, hogy felhagytak a galeouik küldésével. Most már a keres
kedés szabad hajókkal iizetett, mcllyek megkerülték a Horn fokot, 
egyene3en azon kikötökbe szállitván árúikat, mellyck szükségelték 
azokat. , 

Aliarngazdászati balfogásai közt egytől mégis megkímélte 
magát Spanyolország, mellyet pedig minden más kereskedő nemze
tek elfogadtak, s me ll y nem egyéb miut az egyedárusággal felruházolt 
kereskedelmi társulatok alakitásn. Ezt az udvar sajcl.t részére tnr
totla feu, de akkoriban a Caracas és Cumanavali kereskedésre egy 
társulat kiváltságoltatott, azon kikötéssel, hogy elt•gendö hajókat 
állitson fel a holland dúgárusok visszatartására, kik minden ·cacaót 
magukhoz ragadtak •). Egy másik 1735-ben a Cubávali, s egy, har-

1) Cat·;,cas tartornáuy négyszáz mérföldnél (leghe) hosszabb tért foglal el 
partmentében, s egyike Amerilm legt('rmékenyebbjeinek ; ~ mégis azon hURZ év 
11laU, mellyek a GuipoRcoa-nak ncv!'zett társulat lllapitását (1728) megP!öztélc, 
Spanyolország c3ak öt hajót küldött oda, s 1706-22-ig egy sem érkezett onnan 
Spanyolországbn. Ez venni kénytelenittetett az egész szükségeti cacao mennyi
séget; még csak dohány! vagy bőrt sem hordolt onnan. Az 1731 után követke-



mincz évvel később, a ~an Dorniugo és Porto-Ricuvali kereskedésre 
nyert kiváltságot; de e társulatok részvényeiket csakhamar félér
tékre láttál{ lesülyedni. 

A posta-hajók csak ekkor kezdtek alkalmaztatni, mig előbb 

sürgönyök és levelek flották által szállittattak, nagy hátrányára a 
müveletek és rendeleteknek j minden posta-hajónak m()gengedtetett 
némi terhet vinni. Azután a gyarmatok közti kereskedelem is fel
szabadíttatott valamennyire, megengedtetvén a különbözö partokróli 
indulás, s alább vétetvén a taksa j uj életet nyert a czukor termelés, 
mit Spanyolország mindeddig venni kénytelenittetett j ja vitotta a 
gyarmatok benső rendezését j uj alkirály~ágot alapitott Rio de la 
Plata, Buenos Ayres, Paraguay, 'l'ucuman, Potosi, s Santa CI'Uz dc la 
Sierra tartományok részére, mi által könnyítette az ügykezelést, s 
akadályozta a portugalok dugáruságát, a mennyire azt a még most 
is tulságos taksák engedték 1). 

TlZENEGYEDIK FEJEZET. 

Hi tk üldérségek Amerikában. - Paraguay. 

Hogy az indián faj egészen ki nem irtatott, nem a spanyolok 
kön) örület-érzetének vagy kifáradásának, hanem a papok atyai gon
•loskodásának köszönhető. A törvények ugyanis ezekre s a püspö
kökre bizták a benszülöttek élete és szabadsága fölötli őrködést, ek
ként törvényes védnökeikül rendelvén őket. Valóban illyeneknek 
is mutatták ök magokat j másnk azon ezéiból keltek utra az Új
világba, hogy megtérítsék l.lket, s az első, ki áthatolta az Atlanti
tengert, a cataloniai don Bueil bcnczés volt, ki tizenkét, az 1493 
jun. 24-ről kelt pápai bulla által kiszemelt pappal érkezett oda. 

zett harmincz év alatt Caracasból 643,215 fanega r.acao, fanegAjAt huszonkét 
fontjával számítva, került ki; a következi! tizennyolcz év alatt 869,247 fanegát 
adott. '!zintilly nagy növekedést vett a dohány és Lör-ldvitel is, Lásd Robert
son, lib. VIII. 

t) Ekk'or jöttek ki az általunk gyHkran használt don Pedro Rodriguez 
Campomanes, a királyi tanács ügyészének nevezetes iratai : Discu?'BÍ sobre el fo

mente de la induatria popular 1774; és Disrurso solwe la educacion popular ele lo11 

a1·te1a·nos y su fon1ente 1775, mellyLen blLtran síkra száll u kereskedést és kézmü
vességeket illetö közön;éges elöittiletek ellen. 

15* 
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Példáját egész sereg követte. A domoukosiak, kiknek kiváló 
hivatásuk az ige hirdetése volt, rögtön az Uj-világba siettek apos
tolkodni, miot szintén a ferencziek, ágostoniak, capucinusolt és laza
risták is; de föl eg a jezsuiták, ez ifju erej ü s a többieket buzgalom 
és szcnvedésekben tulhaladni vágyó rend, adta magát különö's hév
vel e munkára, mi közben elég alkalmat talált kitüntetni ép olly 
kitartó mint magát alkalmazni tudó szellemét. Másokra hagyván 
védelmöket azon vád elhm, mintha az udvari lég megrontotta volna 
üket, mi kötelességünknek tartandjuk bámulatunkat fejezni ki irán
tok, midön a szenvedök körüli foglalatosságukban felmagasztosuini 
látandjuk öket. 

A fölfedezést kisérő hitszegések és l<egyetlPnkedések közt 
örömmel telik el a lélek e hősök láttára, kik l{önyörre indittalva az 
ember lealacsonyitása, s a nyomorok által, mellyekhe saját tudatlan
sága vagy mások haszontesése döntötte, áldozatul viszik az életet és 
annak gyönyöreit, hogy meggyujtsák előtte az evangeliumi igazság 
fáklyáját, bátran szállván szembe a barbárság vadsága, az előitéle
tek makacssága s ön emberi természetük ellenállásával, melly e ho
mályos veszélyek közt még csak azon dicsöség s hirnév reménye 
által sem támogattatott , hogy egy bámuló sokaság szeme láttára 
állja ki rettenthetlenül a leírhat lan szenvedésel<et. A tudományos 
czélbóli küldöttségek napjainkban nagy készlettel kelnek utra; dc a 
térítő egyedül kereszttel és breviariummal indult el egy világ meghó
dítására. S az illynemü vállalatokhoz, mellyek czélja nem a népek 
gyilkolása és leigázása, nem volt elég a puszta bátorság, hanem meg
kivántatott, hogy kellő tudománynyal birjanak meggyőzésökre, 

hogy beszéljék nyelvöket, tudják magokat alkalmazni szokásaik és 
észjúrásukhoz, megczáfolják ősi hitczikkeiket, s pontosan felismer
jék a határt, mellyen tul az erkölcs és hittan össze nem fér a azoká
sok és előitéletekkeL 

Sok másokat magokba szedő tengernyi folyók, emberi kezek 
által soha nem ritkitott rengeteg erdők, s végnélküli rétségek közt, 
hol az ember mint a határtalan Oceánon eltéved, zsákmányul vetve 
oda az elemek, vadak, mérges csúszómászó állatoknak, olly utakon 
haladt a mások lelkiüdveért önmagát feláldozni kész térítő, mellye
kct a kapzsi kincsvágy sem bátorkodott megkisérleni. Csak a jó 
lsten szeme látta a szegény ferenczit a mint durva csuklyájában 
mezitláb, vagy a jezsuitát a mint széles karimáju kalapjában, fekete 
ruhájában, övén kereszttel, hóna alatt breviariummal izzadva tört 
magának utat az érintetlen erdők, mocsárok, tátongó sziklákon ke-
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resztül, vagy fürkészte a barlangok és meredélyek borzadalmas rej
tekeit, nem tufl.va, mellyik perczben lesz a tigris körmeinek, az alii
gator összeszorító gyürüinek vagy azo emberhúsra vágyó indiánoknak 
áldozata, kik ízletes vadnak hihették őtet. Ha igy történt, a téritö 
az Urat áldva adta ki lelkét j s a másik, melly követte nyomait, föl
találván a canibal vagy a ragadozó madarak által ott hagyott szent 
hulladékokat, olternette azokat, dicséneket zengett a vértanu tiszte
letére, keresztet tüzött sírjára, s utnak indult, készen ugyanazon sors 
cl viselésére. 

A vadember meg lévén szokva csak azért látni jőni magához 
az európait , hogy aranya, neje vagy szabadságától foszsza meg, 
csodálattal telt el e védtelen téritök rettenthetlensége , semmit nem 
kiván6 önzéstelensége, s azon állhatatosság láttára, melylyel a leg
válogatottabb kinzásokat hősies megadással viselték el; s a pap 
körül gyülekeztek, ki alig tudott nehány sz6t nyelvükböl, de ki az 
eget és keresztet mutatta nekik. Büvész vagy ég küldöttje ez? be
szédén szokatlan báj ömlött el, s bámulva hallgatták, midön felhívta 
öket, hogy hagyják abba a bolyongó életet, szüntessék meg a közös 
házasságot, szakjanak el az emberhús-evéstől, s a család és társada
lom szocnt kötelékeiben egyesüljenek. Kinek nem jut eszoébe a görög 
mese Orpheusa vagy Amphionja? S a téritök gyakran zoene eszkö
zökkel látván el magokat, egyszerü dallamokat játszva mentek fel 
a folyón. Ez uj csodára hegyek, völgyekből összoefutváu a vl'l.dak, 
vizbe vetették magokat, úszva követték a hajócskát, mclly az egy
ház hymnusait énekelve folytatta utját j előízét élvezték a müvelt 
élet édességeinek, s csakhamar eltanulták a kereszt vagy Mária kép 
előtt utánzengeni a dicsénekeket 

. Sok törzsnél az Is t e n és l é l ek sz6k sem voltak találhatók, 
miért is anyagi eszmékből kellett azookat levonni; sokan, közömbösek 
lévén bármolly vallás iránt, soha nem is gondoltak annak kötelmeire ; 
a legtöbben a téritök által hirdetett szokásokkal ellenkezöknek hó
doltak j s a gyermekes könnyelmüség, gőgös komolyság, embertelen 
boszuvágy és szokásos vérfertöztetések, mind meg annyi ellenségek 
voltak, mellyek ellen különböző alakban kellett küzdenie a religió 
bajnokának, kinek fegyvereit szelid jámborság, tiszta erkölcs és 
rendithetle~ hit képezték. Hogy feltalálja a vadakat, majd setét bar
langokban fürkészte nyomaikat, majd életvesztő tutajokra bocsátko
zott, mellyekre azo amphibiumokhoz hasonló vadak is alig merték 
volna bízni magokat j majd a rengeteg erdőségekbe mélyedt, mellye
ket a bensziilöttek ollykor rágyújtottak ; vagy pedig ingoványos ös-
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vényeken és átgázolhatlan rétségeken keresztül két- háromszáz mér
földnyi (leghe) távolra is hajtott marha csordákat. Ha aztán felta
lálta őket, kénytelen volt émelyt okozó eledeleikben résztvenni; 
félig sült békákat, vértől csepegő vadultat enni j bii.dös kunyhóikban 
hálni; a töretlen földeket fa ekékkcl munkálni 1 s izzadni' a nap 
hevén, mialatt a lusta vad összetett kezekkel bámulta j továbbá ta· 
nitani kellett őket a külőnféle mesterségekre, védeni nyalánkságuk 
ellen az első veteményeket, s hozzá szo]datni líket nz eliíre gondos
kodáshoz, melly tulajdon teljesen idegenszerü volt nálole 

Ha egy tiirzstöl megvált, néhány erkölcsi alaptételt s utánzásra 
méltó példákat hagyott hátra. Egy téritö, néhány indián családot 
kisét·vén az irokezek áltd elpusztított földjllkröli kild.iltözésük alkal· 
mával, igy irt: "Mintegy hatvanan vagyunk, férfiak, nök, gyerme
kek, s mindnyájan végkép kimeriilvc. Éleimi szereink Annak kezé
ben vannak, ki az ~g m11darait táplálja. Nyomorral és büneimmel 
terhelve kelek utrn, s nagy szükségem van rá, hogy imádkozzanak 
érettem. u Semmi jutalmat nem reménylhettek a vil~\gtól, ollykor 
még azt sem, melly a jótét tudatából származik : s miután élctöket 
teirhatlan fáradalmak közt emés?:tctték fel, azon kínzó bizonyosság
gal távoztak el, hogy meg nem szeliditették a szilaj ösztönöket. A 
jezsuita Vasconcello egy haldoldó öreg asszonyt térit meg: előadja 
neki a hit ágazatait, a szeretet törvényeit, s aztán kérdi tőle, nem 
volna-e vágya valami eteire j az öreg igennel felelt, de sem czukros 
sem más európai nyalánkságot nem ohajtott, hanem csak azt kivánta 
és kérte, hogy egy kisded kezét adják neki, mellyen rágódhassek. 
A térítő igen gyakran hallhatott tőlök illy nyilatkozatot: ,,Nem kell 
nekiink olly paradicsom, mellyben európaiak is vannak. u 

Ne kérdjétek tölem, áztatta-e térítő vér az Uj-világ földjét, 
a jezsniták háromszázat számitanak a XVII. században testvéreik 
közöl a vértanúk közé, s ki zárdáikat meglátogatja, azok hosszu fo
lyosóit arczképekkel találandja festve, mellyek nem ollyanokat ábrá
zolnak, kik a trónok körül lebzselve tanácsokat o~ztogattak vagy 
ármányokat szöttek, hanem ollyanokat, kik a kereszt müveltségét 
terjesztve vesztek el. 

A hitküldérek e szent fáradalmak közepette is megőrizték lelki 
vidámságukatj ki arra képes volt, vállalatairól értesítéseket menesztett 
fönökeihez, mellyek aztán É p ü l e t es l e v e l ek czimen nyomattak 
ki. E levelek minden elfogulatlanra nézve igen becses emlékek, s 
bennök a téritök uj áldozatot tudtak hozni az által, hogy lemondva 
a?: irály világi dicsőségéről, 11zon egy~zerü előadással elégentek meg, 
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melly emeli és rlisziti a hősiességet. Mindazáltal a világi tudomány· 
ról scm feledkeztek meg, s némellyek közülök szótárokat szerkesz 
tettek, mellyek alnpul szolgáltak a nyelvészetnek; mások a csoko
ládé és chi na használatát ismertetlék meg; ncmellyek a kereskede
lemre nézve fontos helyeket jelöltek ki, mások uj földeket fedeztek 
föl; egy jezsuita Tatárországban bizonyos Urona nevü, általa Cana· 
dában megismert ni)vel találkozott, s e körülményből a két száraz
földnek észak-nyugatoni szom~zédságát következtette, még mielött 
Bellring és Cook bizonyosnak tü~tették volna azt fel. 

TovábM egyik szép tulajdonuk ama mesterkéletlen lelkesült
ség, me Ily a természet láttára lángra lobbantja a tiszta szivckct; s 
egyik közülök Amazonia erdöit pillantván meg, igy kiáltott fel: -
"Ah ro illy szép b esZt\ d ez erd ö." - "Igy haladtam mindig előbbre, 
(irja egy másik) a nélkül hogy tudtarn volna hová jutok, vagy egy 
lelket találtam volna, ki utba igazitana. Ollykor ez erdők közepette 
elbájoló vidékeket találtam. Mindaz, mit emberi tanulmány és ipar 
kigondolhat , hogy kPcscssé tegyen valameily helyet, semmi ama 
szcpségekhez képest, mellyeket az egyszerü természet halmozott ott 
össze. E bámulandó helyek azon eszméket idézték vissza emlé
kembe, mcllyek régen, akkor keletkeztek bennem, midön Thebais 
régi remetéinek életleir1l.sait olva,;tam, s azon gondolat villant meg 
fejemben, hogy életem hátra lévő napjait ez erdők közt töltöm el, 
mellyekbe a Gondviselés ve:zetett engAm, s hogy távol minden em
beri zajtól, egyedül lelkem üdvével foglalkozandom; de miután nem 
voltam sorsom ma, s az Ur parancsai elüljáróim rendeleteiben adat
tak tudtomra, letettem e gondolatról mint csalódásróL" 

Az Antillákban tehetségÖle szerint akadályozták a benszülöttek 
irtását, s igyekeztek enyhiteni a szegény négerek sorsát, a nélkül 

. azonban hogy takargatták volna fogyatkozásaikat ; s egyedül a szer
zeteseknek volt bátorságuk panaszt emelni a katholikusok által adott 
rosz példák miatt. Mexicóban a magasabb foku erkölcsiség, s a hit
regei hagyományoknak a kereszténység tanaivali némi ÖRszhangzata 
következtéb~n könnyebben sikerült nekik a legyőzött isteneket a 
győzök Istenével helyettesíteni. A k~1·eszt már mint tisztelet tárgya 
emelkedett oltáraikon ; a birodalom sasa n galambnak adott helyet, 
s apáczák váltották fel a Nap sziíz leányait. Torquemada az 1524-
töl 40-ig megkereszteltek számát hat millió1'a teszi; s nem is csoda, 
mert magok a királyok és cazikák mentek elő jó példával. VII. Ke
lemen valenzai Márton vezetése alatt tizenkét minoritát küldött oda, 
kiknek beszédein, hogy növelje azok hitelét, C01·te!l i~ megjelent. A 
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vall_ás ügyeinek rendezése végett 1525-ben Mexic6ban ugyanazon 
Márton elnökletc alatt zsinat tartatott, melly eltörölte a soknejüsé
get, meghagyván, hogy mindenki egyetlen nővel jelenjék meg a ke
resztség fölvétele végett, s azt tartsa meg magánál. 1555-ben ismét 
egy zsinat hivatott össze; de legnevezetesebb volt az 1585-ild, melly 
mindig alapjául szolgált az ottani egyházi fegyelemnek. Mig eWbb 
eltiltattak a benszülöttek az egyházi rend szent8égének fölvételétiil, 
nehogy lealacsonyitsák azt, e zsinat~~m némi körülirással megenged
tetett az. 

A mexicóiak a legélénkebb rokonszenvet táplálták és táplálják 
a hitküldérek és lelkipásztorok iránt, s még most is kedvesen em
lékeznek Las Casasra, az indiánok védnökére, s Bernardino Ribei1·a 
dc Sahagun-ra, ki egy collegium alapitásának eszméjét sugallotta, 
mcllyben száznál több indián ifjut gyüjtött' össze, kiknek rendelte
tésök a hitnek honfiaik krizti elterjesztése volt. A jezsuita Gonzalvo 
de Tapia da Mexico száz meg száz mérföldre (miglia) nyomult elő 
nyugatra, miközben tanulmányozta a beuszülöttek nyelvét, és sok 
vad törzset szeliditett meg egész Cinaloa tartományig. 1680-ban 
Mexicóban hetven hitküldérség állott a jezsuiták v~zctése alatt, kik 
szüntelcn küzdeni kénytelenittettek a benszülöttek állhatatlansága 
s a spanyolok bizalmatlanságával, s mindig a rabszolgaság megszün
tctésén dolgoztak, már csak azért is, mert gátat vetett az haladá
suknak. 

Miként mondtuk, ~panyolország királyai a legterjedtebb jog
hatósággal birtak ott az egyházi ügyekre nézve ; ök adományozták 
a javadalmakat, ök töltötték be a hivatalokat j kereskedést üztek a 
hullák és bucsúkkal, mi jövedelmök egyik fü ágát képezte ; s nem 
fogadtatott el a pápai bulla, mig Indiák-tanácsa jóvá nem hagyta. 
De a gyarmatokban nem kénysze1·ült a papság, miként Európában, 
küzdeni a világi hatalommal, hanem egész erélyét a bens:.~ülött tör
zsek nevelésére s a jövevényekkeli összeolvasztására fordithatta, 
miként ez Európában a győzök és legyőzöttek közt gyakoroltatott. 
Az egyház keblében megalapitotta az egyenlőséget, az evangeliomat 
a természet, babona és idő hármas előitéletének kiirtására használta 
fel, s a tömeg részére állott az anyaországi kormány elnyomási po
litikájának ellenében. Még a legendák is arra szolgáltak 1 hogy 
emeljék az indiánokat a közvélemény szemében : egyiköknek Mexi
c6ban a Guadalupa hegyen megjelent a Boldogságos Szüz, s ez idő
től e hely a legyőzöttek szentélye és menhelye lett j boldog Palafox 
y Mendoza haldokolni lá~ja az őt kisérő indiánt a nagy szomjuság 
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miatt, s egy forrást fakaszt annak enyhítése végett; Mendiola atya 
vonakodik miut biró aláírni egy indián ítéletét, s kisül, hogy épen e 
perczben választatott püspökké. Az lndiákba átmenni akaró szm·
zeteseket semmiféle hivatalnok nem akadályozhatta e száudékukban. 
Az önkényes uralmu Spanyolországtól nem eszközölhettek ugyan ki
váltságokat a meghódított Amerika részére; de testvéri egyesüle
tl~kbe osztván a népességet, sérthetlenekké tették az indiánok szemé
lyét és javait az által, hogy vallásos testületbe gyüjtötték öht egybe, 
s ~zentségtöriinek nyilatkoztatták, ki e testület ellen rnerényletet bá
torkodott volna ell;övetni. Ugyanazon idöben a határos tartomá
nyokban hitküldérségeket alapitottnk, mellyek az uj polgárosult föl
dek központjaiv~í lettek. 

Peruban Valverde rajongó buzgalmának káros követk<•zmé
nyeit szelid papok tették jóvá, kiknek annál könnyebben sikerült az 
apostolkodás, mert magok az incák is föl vették a keresztséget. Tori
bio, kit Il. Fülöp késÖbb a limai érseki székre emelt (1580), a hódí
tók vadsága és kapzsiságának minden l{ép:~;elheW rosz gyümölcseivel, 
polg:\rbarczokkal, a benszülüttek elnyomásával, s átaJános romlott
sággal találkozott ott. E lángbuzgalmu ember beját·ta a városokat, 
ugy mint a földalatti üregeltet és alig megmászható hegyeket, min
denfelé a dorgálás szigoru, vagy a vígasz szelid szavait hangoztat
ván; helyreállított:~ az egyházi fegyelmet, csiiggedetlen lélekkel 
türte Peru kormányzóinak üldözését ; nem gondolva a né'lkUlözések 
és fáradalmakkal háromszor tett terhes körutat megyéjében, s uj 
alakot adott a perui egyháznak, melly csakhamar limai Róza érde
meinek visszfényétől tündöklött. 

C.hilibe Valdivia Péter az irgalmas atyákat vitte be, kiket 1553-
ban a domonkosiak és ferencziek, 1593-hau pedig Lojola Márton, 
alapítójuk unokájának vezetése alatt, a jezsuiták követtek. Bogo
tában igen élénken müködtek a kegyetlen hódítók társaságában oda 
ment hitküldérelt, s megtéritvén Sagamoxit, e tartomány vallásának 
föpapját, nagyszámu hiveket nyertek a népböl, kiket Spanyolol·szág 
iránti hódolatra vezéreltck, s tehetségök szerint védték öket a gyil
kos hódítók ellen t). 

A capucinusok sok várost alapitottak Venczuelában, söt az 

1) A Compendio d-.lla slo'ria d' Ame1·ica, in continuazione a quella del Segur 
czimü Milan6bRn kijött miíben fájdalommRI látja az ember, mint ltüzd a szerzö, 
ki dühös ellensége 11 téritök nel<, olly tények ell!'n, mellycket nem képes megha· 

~urltolni. 
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Orinoco akkoráig be nem járt partjain is. E folyó mentébcn 1576 
után két jezsuita, Llauré lgnácz és Vergara J uli án, két hitküldét·sé
get alapitott j de az uj megtértek egy hollandi sereg által szétszó
rattak. 16A7- ben Cataloniából má~ok érkezte!< oda, s tizenöt év 
alatt e tartományban három, Trinidad ~<zigetén pedig két hely~eget 
(p u e b l os) alapitottak. Nyomrlokr-ikat aztán többen is knvették. 

A Santa Maria hitküldérségeket Cumana-tól egészen Paria 
p:u·tjainak véghatáráig aragoniai capucinusok, innen pepig Unare
ig az Observnntes atyák alapitottálc j végre azon egész föld, melly 
most Columbiának neveztetik, bevonatott a hitküldi-rségek ltürébc. 
Az Amazon folyó me !lett templomokat és községeket épitettek a je
zsuiták, megtéritvén a moc'quitákat és szomszéd torz-eket. Cipriano 
Baraza atya pedig kimondhatlan eriifeszitéssel egy utat fedezett fül 
a Cordillerákan , hogy Peruba mehessen s ott seg~~dtát·sakat sze
rezzen. 

A floridai hitküldérség csekély eredményt mutatott fel, de di
c~ö része volt a vértanuságban. 1549-ben (it domonkosi ment oda, 
kik 65 ben legyilkoltattak. Pedro Menendez, meghódQltatása végett 
utra kelvén, jezsuitákat vitt magával, kik elhagyatva a többiektől 
ez ismeretlen és ellenséges földön maradtak, s megölettek. Négy év 
mulva ismét érkeztek oda néhányan, de ugyanazon sor~; érte öket j 
s a későbbi kísérletek sem szültek állandó eredményt. 

Nem szándékunk lépéBröl lépé,re követni a kereszt ezen hódi
tásait j legyen elég mondani, hogy a X VII. század kezdetén Ame
rika már hat érsekl:léget, huszonhét püspökséget, négyszáz kolostort 
számlál t 1), s nagyszerii székesegyházakkal dicsekedett, rnellyek 
közt legszebb volt a Los Angelos-i. Az indiánoknak szerfölött tetszett 
a katholikus i~teni tisztelet pompája, s gyönyörüket tabUták a misé
néli felszolgálat, karbani éncldés, s templomaiknak gallyak és erdei 
virágokkali feldiszitésében. E mellctt mindenfelé oktatásokat adtak 
a grammatikális tudományok és szépmüvészctekben a jezsuiták, kik
nek egy, San Ildefons6-ról czimzett collegiumukkal összekötiitt pap
növeidéjök is volt Mexicóban, mclly városban1 nemkülönben mint 
Limában egyetem alapíttatott. Igy változott át a hóditás hitküldér-
8éggé, s a \·érontás polgárosodássá. 

Paraguay. 
Érintettük már, milly nyomorult állapotba juttatták a spanyol 

cncomiendá-k a Peru és Brasilia közt elterülő ama roppant földet, 

1) Herrera, Descripcion de las /rldia.•, p. 8 O. 
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melly folyamáról Paraguaynak neveztetik. E gyönyörü helyeken a 
minden müveltséget nélkülözött ember sülyedésének egész rutságá
ban tünt fel; meztelenek, vadak, emberevők voltak a benszülöttek, 
s irtóztak a munká~ól, mit a Gondvi~elés eszközül adott az embernek 
önfelemelésére. Már több téritök hatoltak hozzájok, polgárositani 
igyekezvén őket, főleg France~co Solano és Luis ele Rolagnos mino
riták : a buzgalom tiibb izLen nyert vértanu koronát, de a gyümölcs 
mindig vélmyan mutatlwzott, mig végre a rer<'nczi Vittaria Ferencz, 
Tucumnn püspöke, a jezsuitúkhoz fordult, kik már olly nagy ered
ményeket lllutatta(( fel Peru é~ Brasiliában. Anchieta (1556), tarto
múnyi főnök Brasiliában, riigtön Angulo Ferencz és Barsenn Alphons 
atyákat kiildé Sant-J a gó ba a világi Villegas Jánossal együtt (bocsá
natot reménylünk, hogy kötelességiinknelt tat·tottuk megemliteni e 
neveket, miután megemlítettük az első hódítók éit), kik jártasak lévén 
már a hitküldérségben, bő arat:isra nyujtottak kilátást. 

A jezsuiták történelmének legszebb lapját, s egyszersmind el
nyomatásuk egyik fő ürügyéta paraguayi hitkiildérségek képezték. 
Rögtön munkához fogva nevelték, tét·itgették, s ellentrtben a kegyet
lenkedő vad ~panyolokkal, szelid bám\smí,dban részeltették a ben
szülötteket, illy módon igyrkezvén elhitetni velök, hogy keresztény 
és gyilkos nem egy, a mint iík tartották. Mindenekelött nyelvöket 
kellett megtauulniok, a mi nem könnyU dolog volt, mert mil1den 
törzsnél más-más szójárá!> dívott; a jezsuiták tehát e kUlönféle nyel
vekből a legelterjedtebbeknek látszott kifejezéseket összeszedvén, 
egy köznyelvet alkottak azokból, s az e nyelveni írásra egy a-b-c-ét 
találtak fel. 

Semmi rajongás, semmi tilrelmetlenség; nyájas modorukkal 
bizelegték be magukat, s irtogatták a vétkeket, fllleg a részegeske
dést, mit az európaiaktól tanultak el. Az emberevő benszülöttek 
meghizlalták az áldozatokat, mielőtt leölték volna azokat. A jezsu
iták e szerencsétlenelue forditották tehát figyelmöket, mert ezek 
hajland.Jbbak voltak egy uj éleb·ei gondolatnak helyt adni, midön 
azon ponton állottak, hogy itt hagyják a jelent. S minthogy ez a 
vadaknak nem igen tetszett, mert, mint mondták, a keresztség által 
vesztettek jó izükből, a jezEuiták titokban adták fel neldk a kereszt
ségect, vizbe mártott ruhadarabbal érintvén valameily részöket. 

A jezsuitákat egy idő óta vágy szállta meg az Uj-világ egy egész 
tartományával tenni kísérletet, ha lehetséges lenne a:ott pusztulás he
lyett a kereszténység által polgárosodásra vezérelni. Azon kérelem
mr~l kezdték tehát, hogy szabadoknak nyilváníttassanak az indiánok, 
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kiket egyesiteni sikerülne nekik j de ha a királyokrai befolyásuk 
következtében meghallgattatott is kérelmök, mindazon ügyesség és 
kitartásra volt szükségök, mellyet a világ olly rosz néven vesz Wlök, 
hogy elhallgattasák a gyarmatosok panaszait, kik fen akarták tar 
tani a rabszolgaságot, s hogy megnyerhessék az engedélyt arra, mi-
szerint a szabadság és polgárosodás vértanui lehessenek. Különösen 
a Guajiro tartományban lakott guairanokra forditották figyelmöket, 
melly nép ostoba és babonás volt ugyan, de előszeretettel ragasz
kodván a földmüveléshez, rettenthetlenül küzdött az idegenek bitor
Iása ellen, minek következtében czélpontul szolgált a spanyolok és 
portugalok kegyetle11kcdéseinek. Ezekhez fordultak tehát az atyák, 
hogy kevésbbé terhes munkát s védelmet ajánljanak nekik a hódí
tók ellen, s köztök vetették meg ( 1586) alapját a nevezetes köztár
saságnak. Már a ferenczi Bolannos, solanói sz. Ferencz tanítványa, 
alapitott ott egy kis községet j a jezsuiták ezt vették kiinduló pon
tul, s csakhamar azt jelenthették elüljáróiknak, hogy kétszázezer in
dián kész felvenni a keresztséget. tlpanyolot·szág clbámult, midön 
látta, hogy az övéitől olly különbözö eszközökkel szelídittetnek meg 
azok, kiket neki nem sikerült kiirtani i s a király kijelentette, hogy 
e népek egyedül az ige fegyvereivel hódittattak meg, s nem vethetök 
rabszolgaságra. 

A jó siker kezdett művük megszilárditására lelkesitette a je· 
zsuitákat; de bölcsen belátták Ilk, hogy ez csak ugy eszközölhető, 
ha az indiánok egyesittetnek és eltávolíttatnak a spanyoloktól; azt 
is észrevették, hogy kevésbbé nehéz megszelidíteni a barbárságot, 
mint legyőzni a spanyolok féktelen romlottságát, s biztositani kap
zsiságak ellen az uj megtérteket Azt kérték tehát, hogy a püspök 
és kormányzó teljhatalommal ruházza fel öket a keresztényeknek 
elkülönzött helyekeni egyesítésére, s engedtessék meg nekik az in
diánokat saját belátásuk szerint, a szomszéd gyarmat-városoktóli 
minden függés nélkül szabályozni, templomokat épitcni, s a király 
nevében mindannak ellenállani, ki bármi ürügy alatt az uj hivöket 
tőlök elvonni t; a spanyolok személyes azoigálatára használni akamá. 
Illy módon elkészítették ök a benszülöttek polgárosodásának utját, 
de c miatt magokra engesztelhetlen gyülöletet vontak azok részéröl, 
kiknek fösvénységét és nagyravágyását sértették, akadályozván öket 
az indiánoknak encomiendákbai felosztásában. Cataldino és Maceta 
atyák voltak azok, kik a guairanok közt Loretóban, a Parapaneme
nek Paranávali összefolyásánál, az elsi.í, kétszáz családból állott pa
rochiát, vagy mint Ilk nevezték r e d u c c i o n t alapitották ( 1593). 
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A parochiák c~akhamar sz11.porodtak s ezekböJ f.Ztán ujnen•ü 
járatok indittattak a Ierités eszközlése végett. 1593-tól 17 46-ig Pa
raguay ban, a guairanok, chiquiták és moxák közt, a 12-ik déli széles
ségi foktól a perui Andesek-ig harminczhármat alapitottak a jezsu
iták, s olly alkotmánynyal látták ei azokat, mellynek nem volt párja 
a történelemben. A gyarmat magva a templom volt j s ki ismeri a 
jezsuiták izlesét, mellynél fogva nálunk is a legszeb b helyeken ü tik fel 
tanyájukat, képzelheti, hogy annál inkább tették azt ott, hol semmi 
sem akadályozta öket. A leggyönyörübb vidékek szemeltettek tehát 
ki a mintegy ezer-ezer család által képzett községek részére, mely
lyek legtöbbnyire viz parton épittettek j a házak köböl, egy emeletre 
voltak, s négyszögben környezték a köztért1 mellyen a templom, a 
jezsuiták rendháza, a fegyver- és magtár, s az idegenek szállodája 
emelkedtek. Mindcn reduccion élén egy gondnok és egy algondnok 
állott, amaz a kormány, emez a lelki ügyeket vezette. Az összes pa
rochiák fölött egy elüljáró vitte a főfelügyeletet, ki a pápa által tág
körű hatalommal, sőt bérmálási joggal is felruháztatott 

A jezsuiták mindcn kormányi beavatkozásnak elejét vették az 
által, hogy a gyarmat összes költségcit magokra váUalták; maga a 
kormány által kinevezett kormányzó is a hitküldérség főnökétől füg
gött. A gondnok akarata volt a törvény, kitöl ugy függtek e gyar
matosok, mint egy patriarchától a család tagjai; mindcn reggel ld
hall g atta az a panaszokat, s igazságot szolgáltatott. 

A gyermekek két iskolában neveltettek; egyikben a tudomá
nyokból, másikban a zene és énekböJ nyertek oktatást, miben olly 
előhaladást tettek 1 hogy mindenfélc zenc-eszközöket készítettek. 
lrni és olvasni mindnyájoknak kellett tanulni, de a spanyol nyelv 
tanulása tilos volt, nehogy spanyolokkali érintkezés megrontsa egy
szerü erkölcseiket; miért is semmiféle idegennek nem volt szabad 
három napnál tovább időzni területükön. Szargalmasan ellesték a 
gye1·mekek hajlamát; s némellyck földmüvelésre alkalmaztattak, mi 
a földhöz kötötte a kóbor tiirzscket, mások pedig szükséges vagy 
szép mcsterségckre adattak, mellyekben a jczsuitáktól nyertek okta
tást. A férfiaktól clküliinzött níik odahaza dolgoztak, minden hétre 
kikapván a gyapju t vagy gyapotot, mellyet szaruhaton megfonva 
kellett visszaadniok ; egynémellyek pedig a kevésbbé terhes földmü
velési munkákkal foglalkoztak. Ha valamellyik különös szellemi 
tehetségnek adta jeiét, a tudományok mcgszerzése végett valameily 
C o n g r e g a t i 6 b a vétetett fel, hol visszavonultság, csend és tanul
máuy közt pappá vagy hivatalrtokká képeztetett. 
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Hajnal ha~adtakor megszálalt a harang, s mindnyájan a tPmp
lomba siettek, hogy hódolatukat mutassák be a Teremtőnek; ugyan
azt tették este is, ajtatos énekekkel kezdvén és végezvén a napot, 
mellyet munkában töltöttek el. 

Minden család részére szükségeihcz mért földrész jelöltetett ki., 
azonkivül volt még az ugynevezett Is t e n b i r t ok a, mellyet közö
sen közhaszonra müveltek; ennek termékei a rosznl sikerült aratás 
pótlására, a hadköltségek fedezésére s az özvegyek, árvák és bete
gek táplálására használtattak j a mi ezektől felmaradt, az isteni tisz
teletre s azon arany scudi lefaragására fordíttatott, mellyet Spanyol
ország királyának mínden család fizetni tartozott. A termények a 
gondnok rendelkezése alatt állott raktárakba tétettek le 1 mí által 
eleje vétetett a versengésnek s az ezzel karöltve járó birvágy és 
szenvedélyeknek. Az élelmi szerek nem vásáron szerezteltek be, 
hanem kitüzött napokon a téritök által osztogattattak szét kellő 

arányban a család-fők közt; s a böjtieket kivéve mindennap hust 
mértek a mészárszékben. 

A bányák müvelése, mellyek másutt olly sok bajt okoztak, el
tiltatott. A munka könnyü, ünnepélyes szinezetü, szünetek által 
megszakított volt, s a napnak alig felére terjedt ki j a mezőre zene
szóval s a szent védnök képének elővitele mellett mentek ki, hol azt 
mint pártfogóját a nem erőtetett munkának lombsátorban állitot
ták fel. 

Paraguay növényének árulásábt!l, melly egy faja a theának, s 
Amerikában nagyban használtatik, eleget kaptak, hogy felgazdagít
sák templomaikat, rnellyek nem csak festményekkel, hanem gyak
ran megujitott virág-füzérekkel is éldttettrk, ünnepélyességek alkal
mával pedig illatos vizzel hintettek meg, s virágokl{al szárattak be. 
A templomi edények arany s ezüstből voltak, s drága kövekkel di
szittettek ; gyakori s nagy fénynyel tartott ünnepélyeik emelésére 
tüzjátékokat rendeztek, s virágok, madarak, oroszlánok és halakkal 
felezifrázott íveket emeltek 1 mintha csak minden teremtménynek 
közre kellett volna rnűködni az Ur dicséretének hirdetésében. Te
metkezési helyök eyprusok és cedrusfákkal beárnyékozott liget volt. 
Nem kevesebb gond fordíttatott a képzelemnek a hivatalnokok ki
rívó ezimerei, tomázások, szinielőadások és tánczmulatságok általi 
édesgctésére. A nemi kicsapongámak kora házassággal vették ele
jét, s a két nem szorgosan elkülönöztetett az eg_yházakban ugy, mint 
a munkánál és otthon. A nők derél•ban összefüzött fehér ruhát vi-
5eltek, karjaik és lábszáraik mcztclenck voltak, hajukat leeresztve 
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hordták j a férfiak castiliai módra ruházkodtak, azon különbseggel, 
hogy munkaközben fehér ujjas mellényt öltöttek j a vörös szin a bát
rak és erényesek jelvénye volt. 

A polgárok közgyülése választott (hihetőleg a téritök előter

jesztése, vagy bizonyára az ö befol)·ásukkal) egy cazikát a hadügy, 
egy conegidort az igazságügy, s regidorakat é8 nicadikat a kor
máuy és közmunkák vezetésére, az öregek pedig egy ügyészt nevez
tek, ki a fegyve1·fogható férfiak számát tartotta nyilvánosságban. 
Egy t e n i c u t o ügyelt fel a gyermekekre, templomba és iskolába 
vezette öl{ et, s fürkészte fogyatkozásaikat és jó tulajdonaikat j egy 
felügyelő vigyúzott fel minden városnegyedben j egy másik pedig 
a földmüvelési eszközök felett tartott szemlét, s veteményezésre és 
más mezei munkákra szaritotta az indiánokat, mi, tekintve azok ter
mészeti lustaságá•, nagyon szükséges intézmény volt. 

Illy atyailag vezércltetvén, majdnem Ichetetlen volt vétséget 
elkövetniök. A törvények áthágói első ízben négyszem közt dorgál
tattak meg; másod ízben nyilvános bünbáoatot kellett tartaniok a 
templom ajtajánál j s csak a harmadszori törvényszegés esetére tar
tatott fenn a testi fenyítés, mire azonban alig adott valarnellyik okot. 
A henye a közmezöni hosszasabb dologra ítéltetett, s igy a büntetés 
is a közjó előmozdítására szolgált. 

Az indiánok képtelenek lévén gondolkodni, visszaemlékezni, 
számítani, előre látni, a térítő kénytelcnittctctt helyettök mindenröl 
gondoskodni és mindent végezni. Olly emberek közt, kik mitscm 
tudtak, ő neki egy személy ben épitésznek és közmunkásnak, festő· 

nek és szakácsnal<, orvosnak és kertésznek, sütőnek és borbélynak, 
fazekasnak és téglavetőnek kellett lenni; azonkivül mindennap taní
tást tartani, s alig hogy letette a misemondó ruhát a kömivesi kö
tényt kötni fel j s nemcbak minden munkát vezetni, hanem jó példa 
végett saj1ítkczüleg is hozzá látni mindcnhez, elkezdve az örök t:lrdök 
fáinak vágá.sától, egész a rózsa ápolásig, melly Mária homlokát volt 
diszitendö. 

nA téritő (irja a tiroli Sepp) kora reggel felkelvén templomba 
megy, hogy a Magasságbeli jelenlétében egy órát az elmélkedésnek 
szenteljen ; ha van más pap is, egyik a másikat meggy6nta1ja. E 
közben' megszólal a harang az Ave Mariára, s napkeltével szent 
mise tartatik, mellye•1 a sokaság ajtatossággal van jelen; azután 
fennszóval átaJános hálaimát mondanak, mellynek végeztével a téritíi 
YÍsszavonul s kihallgatja a gyónókat. Ezen túlesvén megkezdi a két
nembeli ifjak tanitás:ít, melly munka milly fáradsággal jár, alig lehet 
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képzelni. Alig hogy ezt bevt'lgeztc, a betegekhez veszi utját, kiket 
megerősit a szentségekkel s tehetsége szerint cikésziti a l{ eresz! ény
halálra, miközben érvágás, köpölyözés által vagy más módon igyek
szik rajtok segíteni, s táplálja öket. Most már egy iskola vár rá, _hol 
a fiúk irni, olvasni tanulnak, s egy másik, hol a leányok fonás, haris
nya készités, varrásban gyakorolják magokat; mindebbölleczkét ad 
nekik, s kikérdezi a gyermekeket, a legügyesebb indiánokra bizván 
a többit. A zene-iskolában is mindcnt igazgatni, rendezni kell az 
atyának, jóllehet e tekintetben gyakran alkalmas segédekre talál. 
Ott hagyván az islwlát, a kézműveseket, téglavetöket vagy égetlíket, 
maJmokat 1 s kenyér és hus-székeket látogatja meg, mellyekben na
ponta az egész község elláttatik a szükségesekkel; itt elvégezvén 
szemléjét a kovác;10kat, asztalosokat, ácsokat, szövöket1 vésöket, 
cséplöket sat. keresi fel. 

"De most már arra kell gondjának lenni, hogy a betcg-felügye
lök kellő időben lássák el betegeiket alkalmas eledelekkel ; e köz
ben megérkezik az ebéd órája, s az atya szerény asztalhoz ül, melly 
után a két ór:iig hátralévő időt magával foglalkozva tölti el. Két 
órakor a nagy haranggal jel adatik a munkára, mi csakhamar meg
szakíttatnék vagy elhanyagoltatnék, ha az atyát mindenüvé nem vár
nák, ki miként reggel ugy délután is sorra járja a rnesterembereket, 
betegeket, kicsinyeket és nagyokat, mindenfelé rendelkezvén és se
gédkezet nyujtván egész négy óráig, mikor a nép templomba gyüjte
tik. Itt, a szent titkok folytonos ismétlése végett olly hasznos rózsa
füzért, majd a litániát mondják el, mclly után egy pár perczet a 
lelkiismeret megvizsgálására szentclnek. V égc szakadván az ajtatos
ságnak, a halottakat takarítják el; a nap hátra lévő része ártatlan 
szórakozásra van szánva; dc a téritö, ha a betegek esti látogatása 
igénybe nem veszi, e kis szünetet is ajtatos elmélkedésekben, vagy 
rövid álomban tölti el." 

V édeiruökre városi gyalog és lovas katonaságot állitottak, melly 
minden vasárnap gyakorlatot tartott, őrizte az idegeneknek áthág
hatlan sánczot, s szükség esetében visszaverte a támadást. Ha a 
keresztény telepítvényekhez valameily uj törzs közeledett, a gor.d
nok sok uj hivövei és csordákl.al menvén eléje, élelmiszereket osz
tott szét köztök, s azzal kecsegtette öket, hogy mindennap kijárand 
eledelök, ha e testvéreik életmódjához alkalmazzák magokat; minek 
kiivetkeztében a legtöbb esetben megállapodtak, felvették a kereszt
séget, s a parochiákban osztattak szét. 

Sokkal félelmesebb ellenség voltak Plata és Paraguay kor-
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wányzúi, kik 111Índent magukhoz szercttek volua ragadni, s a mame
lukok vagyi~;; határos mest1zok , kik vad:iHztak az uj hívőkre, s ha 
elfog hatták, rabszolgákul adl:ik el öket; ugyanazok mintegy tizeo
négy helység<.:t romboltak Ic, s mindaddig folytatták dúlásaikat, 
ruigncm a ,iezsuit:ik tüzfegy \'Cl' használhatási engedélyt nyertek a 
pápától. Ez megengedtetvén nekik, harczias katonaságot állitottak 
a betörök ellen, mclly a spanyoloknal( is scgédkezct nyujrott a por
tugalok elltmi harczokbun. 

Semmi sincs kárhoztatandóbb mint a patriarchalis kormány
forma olly népnél, melly már előhaladt a míiveltségben; de első lép· 
csiijét képezi az a társadalmi rendnek, mídün az egyén nem birván 
még öntudatával annak, mit tehet és akar, folytonos örködést és ve
zetét>t szükségel. S én, miután másutt annyi vérontást, máglyát, 
hitszcgésl láttam, bátorkodom (bocsánat, oh bölcselkedök) fel nem 
róni :~ jez:miiáknak, ha igaz, hogy hibáztak, midön czéljuk elérésére 
virágokat, ünnepélyeket s atyai gondoskodást használtak; s elnézés
sel vagyok olly kormány kisérietei iránt, melly nem csak papírra 
tétetett mint az utopistáké, hanem életbe is lépett, s másfél századon 
át adók, börtönök, hóhérok nélkül fenállt; igen, én e polgárositási 
múdot sokkal emberiebbnek találom, mint az átaJánosan dívott nép
irtási vad rendt;zert. És nem ismeretlenek előttem az iszonyú vádak, 
mdlyekkel a jezsuiták befeketittcttek, hogy t. i. ruháikat csókolni 
e11gcdték, a vadakat nem c.;ak a keresztséghez, hanem az Oltári
t;zentséghez is kellö elöké:!Zités nélkül boct;átották, egynémelly, híva· 
talával visszaélt Lisztviselüt rncgvercttek, füleg pedig, hogy minél ke
vésbbé al{artak függni azon Spanyolországtól, melly gyarmatait olly 
k ülö n bözö móclon szabályozta. Azt is tudom, hogy midön a király 
Cardunas Bernardint, Ascensione püspökét, küldte el (1641 ), hogy 
megvizsgálja a jezsuiták lelkészségeit 1 ha vajjon kellő tiszteletben 
tartatnak-e olt a tridenti zsinat rendeletei s a király főuralma, ezek 
ezerféle akadályt gördítettek eléje, miböl heves küzdelem keletke
zett, melly sok vérbe került, s mellyben mindkét párt azt hitte, hogy 
részén van az igazság 1). 

1) Lásd .Ép'dletes levelek" 27. köt. 
Gharlevoix, Hisloire du Pm·aguai et du Canada. Pll.rizs 1756. 
Muratori, Il criatianeaimo f~lice nelle ntissioni dei Padri della compagnia di 

Ge.,u nel Paraguai. Velencze 1743. 

Dobri:r.hopfer , Hiatm·ia de Ahiponibus, egrteatri bellico-mque Paraqua~·iae na

tione.. locupletata copioaia . . . . obaervationibus. BécR 1784. 

XIV, 16 



Jó viz volt ez c ~zerzet si.<Ím!J:> ellen:;égeiuck lllalmára, kik a 
paraguayi köztársaságot olly kiizpontnak ki{tltutütk ki, melly körül 
szet·intök a jezsuiták egy átalános egyeduralmat akartak létrehozni. 
Inkább ostoba mint roszakaratn fiiltfwós, dc mcllyet senkinek nem 
volt szabad kétségbe vonni, ha csak baboná;;nak vagy barátual~. nem 
akart czimeztetni. S ha köriiltckintek, ugy látillll, én nekern is pisz
kolnom kellene azt, mint a jez~uiták minden tnüvét, vagy én rám 
kiáltanának kigyót békAt. A félétokség nem tartozik gyengéim közé; 
annál kevésbbé tudok megijedni olly ki.-;értettiíl, mellyet gyanakvú 
bölcselök teremtettek, kik (szerdem hinni tudtok nélkül) a legerö
teljesebh L~s valúdibb z~arnokságnak lépnek szolgálatába, rnidön a 
világot félelemre, bizalmatlanságra és gyíilöletrc ösztönzik, mely
lyek olly alkalmas eszközök az clalja:>odás és rabszolgaság· eliímoz
ditására. 

Eltöröltetvén a jczsuiták ( 1763), az indiánok, kik it·ánt ök olly 
atyailag viselték magokat, a spanyolok által rabszolgai bánásmód
ban részesittettek, s Paraguay a legnyomorúbb állapotban sinylödött 
mindaddig, mig a spanyol uralom Amerikában v/,gét nem ér: c. Ek
kor a creol Dr. José Gasparo Rodriguez Francia függetlenítette e 
tat·tományt Bnenos-Ayrestől ( 1813-14) s a jezsuita eszmék alapján 
önkényes kormányformát vitt be, jóllehet negyvenkét népképviselö 
által kömycztette magát. Ismeretes, milly féltékcnys~ggel zárta ki 
az idegeneket; dc föle g halála után ( lö40 szept. 20) tU nt ki, milly 
féktelen zsarnoksággal uralkodott. 'l'ény, hogy a j1~zsuiták Par:lguay
ban ötszázezer indiánt hagytak; e szám tíz év alatt sz:hezerre ol
vadt; most végkép el van hagyva t). 

De Azara, Voyaye dana l' Amériq·t.e mé1·idionalc, cuntenant la deac1·iption gé

ographique, politique et civil e du Pom_quai et de la l'Í·viere de lo l'! ala. p{.,·iz~ 

1809. 
Fnnes, En.myo de la hislOI"ir< ávil del Paroguai, IJue?los-Ay,·es y Tucuman. 

Buenos Ayres, 1816 

Wittmann, A katholikU/l hitküldérséyek ritalónos tö,·ténrlme, (ncmctiil), 1839. 
1) Kezemnél vmo az augol Vr. Gardner Travels ·in the interivr o( lh·azil 

prindpally 1.-ough the N01·them provincea rmrl the gold and diammul dist?·ict,•, du-

1-ing the yea1·a 1836-<H (Lonclun l R46) e?.imií nJÍÍYP, mellyb(·ll igy ir: "A jezKu
iták ott a közép és alsó osztályn:\.1 eli~meré~t vivtak ki, ~ hftlás emléket hngy
tak magolt utftn, melly atyáról fiura száll. Meg Vllnllak gyözödve, hogy elüzeté
sök szerencsét.lenség volt a tartomímyru, s csalt a tisztelet és viözuntlátási vágy 
érzelmével emlékeznek rólok. Az öket felváltott ~ttyák nt'm folytatták a hires 
Társasiig ruüvét. Brasiliáuak több törzsei, mell_yek a jezouiták idejében lemond
\"án :t vadéletről, " keresziény .• éget felvették s társas élethez szoktak, ismét 
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Pantguay ból nyugatnak \'ették téritési utjoka t a jez:miták, s a 
luluk, omngák, diaguiták, chit·ignnnok, calguakok, és guaicm·ok közt 
tettek ki~érletet, dc kevés eredménynyeL .Jobb sike1· koronázta fá
rad:llmaikat Uruguai és alsó Parana vidt'·kein, s a Paraguaytól észak
nyugatra lakó harczias chiquitok közt. Brasiliában, eltöröltetésök 
idejében, két hrlységök harminczezer uj keresztényt számlált, kik 
1821-ben három ezerre fogytale A jezsuitáll által Paraguayban ara
tott jó sikert látva, Spanyolország kedvet kapott Patagoniában is 
kisérletet tenni, s Quiroga és Cardici atyákat küldte oda (1745) j de 
az eredmény nem felelt meg a várakozásnak. 

Hitkiildé•·ségek t:nlil'orniilbnn. 
Főleg a jezsuitáknak köszönheti) Ó- és Új-California polgárosi

tása. A spanyolok által 1536-ban fölfedezett eme félsziget termé
ketlensége visszariasztotta azokat ennek gyarmatosításátóL IV. Fü
löp kevéssel halála előtt elrendelte annak meghódítását, de hiányoz
ván az eszközök 1677 -ig huzódott, a mikor is don Isidoro de Aton
dó1·a bizatott a hóditás; de a vállalat olly sokba került, s olly keve
set gyümölcsözött, hogy abba hagyta azt az udvar. Kühn Özséb 
Ferencz, mennyiségtan tanára Ingolstadban, egy fogadalom követ
keztében visszanyervén egészségét, 1683-ban a Californiával határos 
~onora tartományba ment, téritüket gyiijtött, kiengesztelte egymás
sal az ellenséges törzseket, saját nyelvükön tanitotta öket, kieszkö
zölte, hogy a megtértek ót éven át mentessenek fel a rabszolgaságtól, 
s Loreto várost alapította. 

Segédkczet nyujtottak neki Gogni atya és Juanmaria Salvati
erra, 'l'aharurua hitküldé1·ségeinek főnöke, s jóllehet a kormány, sőt 

maga a Társaság is ellenezték e lehetetlennek vélt vállalatot, végre 
mégis sikerült nekik illy módon, majdnem minden fegyver nélkül, 
egyedül a szeretet segédeszközeivel hóditaní meg a vad Californiát. 
Heves küzdelmet kellett kiállaniol( a barbárság, babona és elöitéle
tekkel, miudazáltal Salvatierra megszelíditette e vad és az európaiak 
ellen nem alaptalanul gyanuval viseltető benszülötteket j többször 
karjai erejét is kénytelen volt éreztetni a tudatlanokkal, kiknek csak 
az illynemü felsőbbségről volt fogalmuk, s fáradhatlan munkássága 
szerenesés sikenel koronáztatott. A hálás föld magvakkal vettetett 
és szölővesszövel ültettetett be, házi állatok kezdtek tenyésztetni, s 

visHzaestek a.ion szomoru !dlapotbll , mellyböl nagy fáradsággal emeltettek ki. 
Tulajdoníttassanak bármilly indol<ol< e testület buzgalmának, tény, hogy itt csak 
iidvö;; müveinek szempontjából ítéltetik az meg." 

16* 
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házak váltották fel a sátt·akat. Mihelyt egy község aLpitására elég
séges uj hivöket gyüjthetett iisSZl\1 az elüljáró atya kiválasztotta kö
zülök a három lcgképzdteLb egyent, s egyiket templom atyává., a 
másikat sekrestyéssé, a harmadtl;at. hittanitóvá nevezte ki azon kö
telezettséggel, hogy a fold nyelvólt fejtegcssc a katekizmu~t, s ve
zesse az imákat. Salvaticr1·a itt is patrinrchalis kormányformát vitt 
be, s rultázat és élelemben egyformaságot alapitoll meg. Az atya 
minden hitküldét·ség részére egy katonával renelelkeze: t; az örség 
egy kapitánya kezelte a polgari és katonai ügyeket. Ez egyszerü 
eszközökkel nlÍntegy harmincz kiizség kormányoztatott, mcllyck 
gyümölcse a jezsuit{Lk kiiizetésével scm !llent egészen semmire 1). 

Peru bensejének vadai közt nagy sikenel rnüködtck a téritök, 
kik Spanyolországnak a Sacramentóval határos Maina nevü roppant 
földterületet vetették alá, s U ca:jale felé nyomultak, hol egész a Ma
noa partjáig nagy fáradsággal gyarmatokat alapitottak , mcllyck a 
mult században virágzó állapotban voltak. Ezek feloszlása a jczsu
iták eltöröltetése után, uj bátor:;ágot adott G!'au-Pagicmal vadaiuak, 
ldk pusztítva barangoltak szc1·te széL 

Hogy mirc képes a békés dtlJCszélé~, tanusitják a jezsuiták 
által bevégzett közmunkák, mellyek a legbökezübb fejedelmekéivel 
i~ kiálUák a versenyt. Tembleque Ferencz atya campnalasi megtér
tdtkel Mexicóban egy harminczkét márföldnyi (loghe) vizvezetéket 
építtetett, melly Itarom igen hosszu híd által !tárom völgyön megy 
keresztül, 1788-ban Novita egy lelkésze hivei által az Atrato s az 
Uj-Granadában levií San Juan del Choco folyók kiizt, mellyek egyike 
a Cselldes-tengerbe, másika az Atlanti-Oceánba ömlik, egy csatornát 
huzatott, B ekként megoldotta a ltét Ocean összeköttetésének fölada
tát, melly most annyira foglalkoztatja ~z ehUI'·ket; de a féltékeny 
ministerek behányatták e csatornát. 

1) Robertson, e rendszeres ellensége a jezsuithknak , azzal vádolja öket, 

hogy Califomiát a apunyol kormány előtt minl egészen értékteJ<,n földet írták le, 
holott, elnyomatáRnk után igen ga<:nagnak tal:Litatott. Gyönyörü okoskodás ! 
Ugyan ö mondja, hogy az eltödés idejében :t jezsuiták Uj-Spauyolországbau har

mirh·z, Quitóban tizenhat, Uj-Grana<lálwn tiz.,nh!.rom, Peruban tizenhét, Clliliben 
tizennyolcz, Paraguayban ugyanauuyi, össze"eu százt,zellkét (•ollegiumot, zárdát és 

székhelyet hirtak, mcllyokbeu kétszáznegyveuiit áldozár és njoucz volt. Másutt 

igy szbl : "Miuncn, a spanyol szcr:.:ctcsclt ~zauauos éleléc töut.é ktvé.;bbé szigo
rún megrovó sz~rzök , egyht\ngu lag dicséri l< a jezsuiták mngult viseletét , kik a 
töbuiekt,él töl,élyesb fegyelemhon neveltclvén, s féltékenyek lévéu TlLrsa<flguk 

becsületére mimlig fcudltetle" élctet éltelt. - Arne>·ih• Történelme VIII. könyv, 
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Frnnrzin hitkillcll•rsC:•gck. 
Nem kevésbbé hámulandö eredményt mutnttak fel a franczia 

gyarmatok mellntti hitkiildénégek is. Crevilli jezsuita a cajennait 
alapitotta j Lombnrd és Ramette Guy:wa mocsárai közé hatoltak, s 
emberiesitették a galibisok 1t nyomornk enyhítése által. Egynémelly, 
általuk felnevelt gyermekok hirdették nz evangeliumot szillőiknek, 
kik Kurúban gyiilc·keztek ö~~Zf'1 l1ol Lombarti egy kunyhót épitett. 
Növekedvén s:r.árnnk templomot szerettek volna emelni: de hogyan 
eszközöljék azt, ismeretlenek lévén a mesterségekkel? vagy hogyan 
fizessék ki az ezer ötRzáz frnnkot, a mcnnyit egy cajennai ács kért? 
A galibisok hét >;ajka kivájásá1·a kötelrzik magokat, mellyck minde
nike kétszáz frnnlt úrtékii volt; a többit gyapot fonással pótolják a 
niil( ; továbbá husz rabszolgát adnak egy gyarmatosnak, ld azokért 
két négert kölcsönöz fa fűrészelés végett j s illy módon csakugyan 
templom emelkedett a kere:>ztl)nységnck megnyert pmztában. 

Carmeliták, capueim1~ok, sz. L1j1Js társulati predieutorok is 
közremiiküdtek n Jézns sziílőjében; s a hol csak uj tekpitvény ke
letkezett, min<lcni.ive té1·itök vitettek LP, s paruchiák alapittdtal(. 

Canadában álland{, lakhelylyel ós sajátos kormánynyal biró vad 
n•'·pck laktak ; az curöpai fegyverd{ Eem f6le!met scm bámulatot nem 
keltettek benniik j az európaial>at csnk fegyverek végett keresték 
fel, mellycket a legelső alkalommnl készeit voltak ellenök fordítani. 
8unimondo Mas~e jezsuita félsz:ízadon át s nem ~iker nélkül mükö
dött köztök; Jean Breheuf a Imronokat kereste fel; Rasles Samnel 
atya harmincz é,·ig viselte vidám tiirclr>rrmcl n roppnnt fáradalmakat 
s az angolok versenyé t, kik protostans téritUket akartnk oda bevinni j 
s egy illy betöréslik alkalmával (l 724) h0gy megmentse nyáját1 fel
áldozta önmagát. E vad irokezek és huronok közé, kik csnk annyi
ban tűntek ki a vachillatok felett, hogy leleménycsebbek voltak a 
kf:g·yetlcnkcdésekben, meréf;zkecltek a téritök; Jogues atya, ki elsö 
érkezett hozz~jok, vértanúi halált szen vedett j utödai megnyertél( öket 
Fraucziaországnak, s daczára a I'OSZ ügykezelés és csekély clürelá
tásnak, megőrizték c földet annak hűségében. Na~y tiszteletben ré
szesülnek ott ez im á ds á g em b e r e i, kiket a legfőbb lénynyel 
összeköttetesben léviíknek, ügyes büvészcknck, s főleg nötlenségök 
szigora miatt felsöbb lényeknek hittek. E szent numkában az Orso
lya-szüzek is részt vettek, kik szilr. jámborságuk végett égi lények
nek tartattak. A megtél't irokezek amint elöbb a bal'bárságban, ép 
olly túlzók lettek aztán a bűnbánatban, ugy hogy el'líszak){al kellett 

öket mérsékelni. 
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Egykor máskor a vauak rábukkannak s megrohanják a gyar
matokat; illyenkor a téritö sietve meg!( ereszteli s föloldazza a hal
doklókat, mignem ö maga is halálát leli. Egyszer az irokezek lázad
tak tel, s pusztítva és égetve egész Quebecig nyomultak elö. Lam
berville atya helyén maradt, rábeszélés által némi fegyver~zünetet 
hozott létre, s a kol·mányzó kivánsága szerint rábírta a lázadókat, 
hogy követeket küldjenek hozzá. Ezek elfogatván, lánczokban Fran
cziaországba kHidettek ; miért is a vadak keze közt maradt Lamber
ville, bár nem \'olt része az álnokságban, elveszettnek hitte magát. 
Az irokezek azonban 1 noha keserü szemreháoyásokat tettek neki, 
mégis meghagyták magokat gyöz~tni, hogy ö nem volt vétkes a do
logban; miodazáltal tanácsosnak vélte eltávozni, mielött a felbőszült 
köznép boszúja kitört volna ellene. 

Az egyházi szakadás után másnemü veszélyektől, t. i. a proles
tansokkali találkozástól is !tellett tartaniok, kik türelmetlenség~;el to
rolták meg a katholikusok részéről tapasztalt türelmetlenségeL Egy
kor mintegy negyven, Brasiliába hajózó jezsuitát fogott el a kálvi
nista Jacques Sourié, s rettentő kegyetlenPéggel és vad gúnyolódások 
közt végezte Iti öket a tengeren. 

Protesfans hltküldér!!égek. 
Az uj vallásfelekezetek is csakhamar kedvet kaptak a mlSSI

ókhoz, mellyek főleg az an~olok fölfedezéseit és hóuitásait követték. 
Uj Angliában nagy számmal helyeztettek el; Heillot János sokakat 
t(\ritett meg Massachussct folytában, s az uj megtérteket ruházko
dásra szoktatta s földmívelésre tanította; ugyan ö, Mayhew által se
gittetve, szaporitotta a gyarmatokat, mellyek száma 1647-ben tizen
egyre ment. Az általok megállapitott rendszabályok értelmében öt 
shillingre büntettett, ki tizenöt napot hcoyélve töltött el; huszra a 
nötelen, ki szabad növel közösült; ötre a nö, ki fejét be nem kötötte, 
vagy mellét fedetlen hagyta ; minden szabad ifiú kénytelen volt ül
tetvényt alakitani s azt müvelni, mi végre nőt kellett vennie. Elhall
gatom a többi rendeleteket, mellyek czélja a vadaknak angol élet
módbozi szaktatása volt. 

Napjainkban nagy élénkséget fejtenek ki a protestana hitktll
dérségek, mellyek dúsan láttatnak el eszközökkel egy, Angliában 
székelő társulat által. De a predicator növel és gyermekeltkel jár, 
nem csoda tehát, ha nélkülözi a vértanuságra megkivántaló elhat:'.ro
zottságot, s ha inkább helyes mint nemes szándéku egyszerü erkölcs
oktatóvá törpül le. E társaság ezer meg ezer számra nyomatja a 
bibliát, s az eredményt a vad népek közt elszórt példányok száma 
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szerint mét·i, kik periig alig tanulták meg az olvaslist, ~ a legfurcsább 
értelmet tulajdonitják a t•ejtélyes szaval~;, vagy titko~rrtelmü elbe
szélések nek. 

t•I'OJIIIJ;'Illldii-

A hitküldérs(~gek központját Rim1a képe:t:i, melly azok vezeté
sére a d e p r o p a g a n d a fi d e társniatot alapitotta (1622). Innen 
kiildetn.ek ki a mü v eitség ezen elöőrei és pedig Dél-Amerika és 
Hátsó-Azsiába fiileg ferencziek és domonlwsial~;; felsií Azsiába és Af
rikába capueionsok; Palestinába carmeliták; É:sznk-Amerikába laza
ristak; Qp,y]unba oratoriu;; atyák. De e társulat jövedelmei nem ha
ladják meg a hlíromszáz hatvanezer forintot, melly üsszeg igen kevés 
ana, hogy az egész földkereks(·gére munkások ltiilrlesscnek. A hiány 
pótlására egynémelly ujabb intézetek alakultak, millyen p. o. a kUI
földi hitkUidérségck papneveldéje Párisban, nz Észak-Amerika _javára 
aJaknit Leopoldina társulat Austril\ban, s fiileg a Lionban 1822-ben 
létrejött hit-te~jeszttí egylet. Ez az iisszes keresztény katholikusokat 
hetenkénti egy sotJVali hozzájárulásm szalitotta fel, mi csekély ugyan 
magaban, de a résztvevök nagy llz~ima által sokszurozódva évenként 
nagy összegekre rúg 1), mellyek a hitkiildérségek felsegélésére, s azon 
értesitések elterjeszlését·e fordíttatnak, miiiCt a szeretet és hit ezen 
hi)sci nemes vallalataikról szolgaltatnak. 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

B r as i l i a. 

Először talán Pinzon Vitwze, azután Pedro Alvarcz de Cabt·a.l 
fedezte fel ( 1500) Bmsiliát, melly dús és népes, de polgári intézmé
nyek nélküli föld volt. Az ebö bensziilöttek, kikkel az etu·ópaiak ta
lálkoztak, nem mutatták a ~zokásos bámulatot rs fólénkséget; dohá
nyozva mentek az európaiak elé, s midön ezek aranyat és ezüstöt 
rnutattak nekik, tudtúl adtak, hogy nálok is található az a föld alatt; 
egy papagájt pillantván meg, ismertnek jelezték azt; az ürü nem 
vonta magára figyelm öket, a tyúktól azonhan megijedtek; étkeinket 
kellemetleneknek találták, mint szintén a bort is, mellynck megízlelése 

l) 1844 ben :i,5(;'i!,OOO frauk gyilit be. Mindazáltal több helyen, miut P· o. 

Aus·ttriAblln akadályoztatik, s(ít el van tiltva n g·yüités. 
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után kiöblitették sz~jokat j ha elfáradtak, minden aggály néll(ül adták 

álomnak magokat, s csak tollaikat féltették, mik egyedüli di11zét ké
pezték gondtalan mcztelevségiiltnek. 1) Cab1·al minden erilszako'sko
dást eltiltván, béké;:~ összeköttetést hozott létl·e a bensziilöttddtel, kik 

megjelentek a misén, ballgatták n zenét, cserébe ajándékokat adtak, 
s csókolták a Portt1gali~ czimet·ével ellátott keresztet, mi jelképe 
lett a törvényes birtolt ba-vétel nek. Cabral a földet szigetnck tar
totta 2), s két elitéltet hagyott ott, rni nem igen alkalmas mód volt az 

európai polgárosultság megkedveltetésére. Midiln utnak indult ( 1501 ), 
hallotta az elitéltek panaszait s egyszersmind a ben~zlllöttek szavait, 

kik v i ga sz t a l t á k ök c t 1 s értésökre igyekeztek adni 1 hogy 
köny ö r ü l e t t e l v i B e l t e t n ek i r á n t o k a). 

Az uj kikiiltletések kevés hasznot hajtottak, miért is elhanya
goltatott e föld. Amerigo, ki a földi parndicAomot vélte abban felis

merni, rábírta Spanyolországot, hogy hajókat kiildjiin oda j s akkor 

Portugalia nem is lépett fel igényeivel, mellyek nem voltak pontosan 
meghatározva, miután az egyik félgiimbön húzott vonal nem azoigál

hatott zHinórmértékiil a másikon. Azonban egyes haszonhajhászok, 

kik festő fa végett keresték fel, jobban megismertették e földet, s le

telepedtek ott. De Poringalia majdnem l(izárólag csak gonosztevöket 
küldött oda. 

Brasília, mellynek központját a Campos Pnrrcis rn::~gaslatfli ké
pezik, HZ Atlanti-tenger hosszában, legkeletibb irányban, kilenczszáz 

médöldnyire (leghe) nyulik, tehát kétötödét teszi Dél-Amerika hosz

szának. Homok sikj:1iról roppant hegyek emelkednek ki, mellyek

röl sok víz foly a tengerbe, a Mar11non éri la Platába, melly óriás 
folyók Itatárait képezile Ezeken kivül több más páratlan n::~gyságu 

folyók szeidelik azt, millycn p. o. a Pamguai, mellyek egykor majd 
ha az ipar itt is az ember uralmát fogja hirdetni a termés:?.ct felett, 
csatornákra osztva, Peru szivébe nyitandnak átjánl.st. J óliehet a forró 
égöv alatt fekszik, a hőség mindmnellett mérsékelt, B rnindenféle 

európai termékek sikerülnek ott; a központi végtelen erdőségekben 

•) Ez iAme..tetéseht egy 1 a királyhoz Pedro Vas de Cnminah A.lta1 1 ld 
egyil<e volt 8 haj6Hoknnl< 1 l<üldött tud6sHásb61 veszszük, me ilyet nem rég Manucl 
Ayers de Casal Lissabonban a "Ton·c do tumbo"-ban talált meg. 

') "Cs6kolom királyi magassigodnak kezeit, Vera Cruznak1 Felséged szi
getének ezen lúztos ltil<ötöjábiíl,'' igy ir ö egy levelébon, mclly 8 rio-j1Lneir6i 
tengerészeli ol<mánytárban öriztPtil<. 

•) Ramusio. 
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az eZI'cdéves fák liánok és kúszó növények által vannak összefűzve; 
mindenfelé óriás virágu s roppant mgy gyiimölcsü növények gyö
nyörködtetik a szemet j itt az ezüst héj u myrtus vonja mag~ ra a 
figyelmet, amott a cocus emelkedik, melly mngasabbra nő mint In
diában, s pompás tu1·ót szolg:íltat j a harasztnövény a fáJua luiszik 
fel, s megkoronázza azok tető j ét j a vasfa !tem ény épiilet anyagokat 
ad j a virág és mézgától illatozó acajahán ezer számra lebegnek a 
drAga kövekhez hasonló gyümölcsök j a banán-fa kevés munkáv::d 
becses tápszereket nyujt j nevezetes a brasil-fa is, melly az eliíbb 
V era Cruznak nevezett fülelnek mostani nevét adta. Háziállatok hi
ányzanak, de bővében vannak a ragadozók és csúszó mászók j a vad, 
hal és majmok könnyen megszcrezhetö táplálékot szolgáltatnak ; a 
bámulandó mada1·ak közt nevl'zetesebbek a paradicsom madár, ko
libri, arara. strucz, saskeselyü. Semmi sem hasonlitható a lepkék 
pompájához, s némclly fény bogarak olly világosságot terjesztenclt, 
hogy éjjel is lehet mellette olvasni. A fölfedezéskor olly sok kagylót 
talál tal{, hogy a mai napig is elegeneW mészszel látják el a birodalmat; 
a honnan azt küvetkcztctték, hogy az őslakók egyedül csigával 
éltek. 

A vörösbe átmcnö sötét barna szinii lal{ók az Amazon és la 
Plata folyók közt vad állapotban éltek. A közép part első lakói, kik 
megették halottjaikat, vadászatból éltek, s hetvenh11t törzsre oszol
tak; mellyek mintegy sznz nyelvet beszéltek 1) j kormanyformájnl(, 
nemkülönben :mint vallásuk harbár volt. Ezeket a tupok üzték e!, 
kik füldmivelő népek voltak s tizenhat nemzetl·e osztattak, mP.l!ynk 
közt a kevésbbé hama, gyérszakállu, nagy termetü és erös tupinam
bák _jutottak hatalomra; kik testöket fekete sárgára festették, s meg
hasgatott ajkaikba tull es kagylókkal díszítdt c~ontokat és köveket 
szurkáltak, sőt ollykor egész testöket valami ragadús ){enőcscscl má
zolták be, s ugy hemperegtek tollakba11. A résugitö i:alokat igen 
szerették, a harczban kegyetlenek, vadászatban szenvedélyesek, 
egyébként henyék és soknejüek voltak j a férjetlen nők bárkinek át
engedték magokat, ha férjhez mentek, hi.ik és rabszolgák lettek. 

Sem emlékek, sem más épületek, csak szegényes kunyhók ta
láltattak nálok. Hagyományuk szcrint Paye Tome, fehérbe öltözött 
törvényhqzó, kezében bottal jelenvén meg, őseiket házépítésre és a 

') Ezt a figyelmes észlelö Vascmwellos rnondja. (Noticiaa cu•·iosaa). Brasília 
öslakóiról becses ismert~tések olvasható!< a párizsi esászári könyvtárbau 111eglevö 
Roleiro czimii l<éziratban, melly Fnmcesco da Cunha-nal< tulajdoníttatil<. 
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manioco termesztésére tanitotta; ugy látszik, semmiféle isteni tiszte
letet nem gyakoroltak 1), jóllehet a gonosz szel!f.mek befolyásától 
féltek : ezekkel a pagei-k vagy caraihok érintkeztek, kik egy sze
mélyben büvészek, tanácsadók, predicatorok, jósok éll orvosok vol
tak. Ha Amet·ig6nak hinni akarunk, a bt·asiliniak kövekkel szálnitot
ták ki neki éveiket. Ügyeiket az öregek felügyt'letc alatt, szokások 
alapján intézték, s mig egymás közt barátságosan éltek, minden má 
soknak ellenségei voltak. A hadi foglyokat elöbb iinnepélyekkel, 
étkek és leánykákkal gyönyörködtctték, azután pedig megették. 

Több más, nyelv által különbözö fajok is lakták Bra!liliát, mely
lyek közt legmerészebbek voltak a guaitacazik, kik sohasem hódit
tathattak meg, s lassanként az Atlanti-tengertiil az Amazonok folya
máig vándoroltak. 

Brasília, Mexicó és Per n nttin, a legtöb b nemes érczet szolgál
tatja, s vnsban is gazdag; dc minthogy az arany nem mindjárt s nem 
a partok közelében találtatott, az enropaiak kénytelenek voltak a 
gazdagságot a földben keresni, s lépésröl lépésre küzdeni azért a 
núnden müvészetet és miiveltséget nélkülözött barL6rokkHI. Innen 
van, hogy e hóditás évkönyvei nem mutathatják fe l a szokásos gyors 
es fényes eredményeket, de nem is fertiSztetik meg azokat a baromi 
kegyetlenkedése !t. 

A portugalol{ mikt'Jnt Madeirát és az Azorokat ugy Bt·asiliát is 
kapitányságokra osztották, udv111·i nemeseknek adván azokat hübérbr, 
kik negyven-ötven mérföldnyi (leg he) pal"tot is kaptak, a nélkül, 
hogy a befelé való szélesség meghatát·oztatott volna. E hübér urak 
polgári és bünfenyitö joghatósággal ruháztattak fel, s szabadságuk· 
ban állt másoknak adni át a hübért, a királynak egyedül a halálbün
tetés, pénzverés és tizedvételi jog tartatván fel. A két Sousa testvér 
részesült az elsö illy engedrnényben, s Alphonl'i a San Vincenzo, Lopez 
pedig a Sant Amaro és Tarnarica szigeteken telepedett meg, de folyto
nos ellenségeskedé~bcn állt a benszülöttekkel, minek végre is áldozala 
lett. Mások kapitányságokat kértek ott, és sokan mentek oda lakni, 
föleg héberek és mások, kik az inquisitiót kerültek. B-rasilia hatá
rául a Maranon tüzelett ki1 melly é d es v i z ü t e n g e r jobb olda· 

1) Pigaftltt.a határozottan erősíti ezt; • VasconcelloH, idézett mílvének ll. 
könyvében a 12-ik szám alatt igy ir: "Os Indels do B•·nzil de tempos immemora
vei-9 a Mtn pm·te nao adorao expressamenie deos algmn : nem lentpio , nem sacer
dote, nem sacrific•"n, nem fi·, nen1 ley a/glia. Minda!'lált.RI máeok Rz Pllen\~zöt. ál· 

litjAk. 
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lán elteriilö földekből Juan de Barros történetirá számára egy kapi
tányság alakittatott j ekként tehát Európa egy kis királya egy törté
nésznek olly területet ajándékozott, me Ily kétszer· háromszor nagyobb 
volt annál, mellyen ö maga uralkodott. De Barros fiai, kik egy csa
pat kalandorral ind1tltak utnak, hogy Lirtol(ba vegyék fejedelemsé
göket, hajótörést szenve1ltck, s nyomorult állapotban tértek vissza 
Európába, hol Banol', a történe1 irb, kevésbbé nyereségPs ugyan de 
sokkal tiszteletre méltóbb hivatalát folytatta. 

A vadak támadásai, a rnieink hatalmaskodásai, a független fe
jedelmekhez hasonló kapitányok versengést'i, s egynémelly regénye!! 
kalandok töltik be ez első évek történelmének lapjait, miközben Por
tugalia nem igen látszott ismerni e hóditás fontosságát. E kalandu· 
rok közt említésre méltó n p ortugal D i ego Alvarez, ki Bahiától 
északra hajótörést szenvedvén, társai egy résú·t vizbe fulni, a többit 
a vadak által felfalatni látta; i) magu is kezeik kiizé kerülvén be
látta, hogy csak ugy menckülhet meg, ha felismerteti velök, milly 
nagy hasznokra lehet nekik. Sikerülvén tört hajója némi maradvá
nyait megmenteni, mellyek között egy puska és néhány tonna lőpor 
is volt, az ezek által létre hozott eredményekkel bámulatra ragadta a 
bensziilöttel{et, kik öt Caramut·u azaz tüzembernek nevezték, s el
lenségeik ellen kapitánynyá választották. Valóban meg is szalasz· 
totta ö az ellenséget, s uralkodó lett a földön, mellyen kevéssel előbb 
fogoly volt. A főbbek megtisztehetve érezték magokat, ha leányai
kat hozzá adhatták nöiil; s midön, nehány év mulva egy ft·anc?.ia 
hajó vetödvén oda, kedvencz nejével együtt eltávozott azon, a többi 
nők, a meddig birtak, uszva követték öt. 

Alvarez megismertette a pot-tugalukat e fold gazdagságával, s 
egyszersmind azt is tudatta velök, milly módon lehetne abból hasz
not húzni, de nem hallgattak rá. Francziaország szivélyesen fogadván 
öt, két hajót adott rendelkezésére, mellyeket ö Brasília áruival meg
terhelve küldött vissza. Késöbb ismét e~>zökbl' jutott e föld a fran
cziáknak, s telepitvényt szándékeztak 11tt alapitani ; ez ídtal figyel
meztetve III. János kit·ály ( 1531 ), rendszeresebb gyarmatosítást 
rendelt el, visszavette a hűbérnőköknek adott engedélyeket, s egy 
általános kormányzót küldött oda. Első illy kormányzó a mar egyéb 
vállalatairól hires Tommaso de Sous a lett, ki San· Salvadort alapit
ván központot adott a portugal amerikai birtokoknak j ugyan ö alatta 
kezdett épülni San Sebastiano, a világ legszebb fekvésü városainak 
egyike. Nagy hasznára volt neki Caramuru is, ki nejével Para
guazúval nem keveset tett a tupinambáktól függött törzsek megnye· 
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résére; illy módon Sousa szabályos 8 a vadak elleni védelmet könnyitö 
kormányt léptetett életbe. Mindazáltal a telepitvények, mellyekbe 
gyakran árva fiúk é; leányok is küldettel{, csak a partokra szorit· 
koztak, s a helföldről mit sem tudtale 

Fö dolog lett volna azonban megszelidíteni a vad benszülötte· 
ket, s nemesbiteni a gyarmatosok erkölcseit; e végre Sousa hat jc
zsllitát vitt oda, az elsőket, kik Amerikában kikötöttek. Ezek a vad 
népek nyelvének megtanulásához láttak; de mivel portugalok voltak, 
lcg-yilkoltattak j helyökre mások léptek, kik harcz helyett békét hir
detvén megengesztelték ez elkeseredett sziveket. Önmegtagadásuk 
és felaldozásuk alta! elszoktattált a vadakat az emberevéstöl, 8 ked
vesek és szültségesekké tették magokat. Valamf'lly törzshözi megér
kezésök közöröm1 ünnepély, táncz napja volt; a legértelmesebbek 
közöl segédeket választottak magoknak, kik kedvező eszméket ter
jesztettek a portugalokról a benlalH)k köz t 1 kik kivá.ncsiságból a 
téritök ltöriil gyülekeztek, s me~nyeretvén őszinte ragaszkodásból 
gyakran nalok maradtak. Mugnez, midön egykor a bensziilöttek egy 
foglyot készültek megenni, előáll s vérig ostorozza magát, mint 
mondá, azon okból, hogy elforditsa a csapásokat, mell) eket az ég 
szándékozott gonoszságuk miatt rájok küldeni ; ezek megindulván 
igét·etet tettek, hogy elhagyjak e gyalázatos sv,okast. A tudatlanság 
a jezsuitáknak tulajdonitotta a ragályt s más e~etlegPs bajokat; a 
papok és szcrzetes l'endel{, kik it·igy szemmel nézték ez alig született 
s már is óriás rendet; s magok a konnányzók is gyaluan akauályo 
lmt gördítettek eléjök; s illy módon nemcsak a barbárok kegyetlen· 
l~edéseinek, hanem az európaiak üldözésének is ki voltak téve. 
Nobrega, a hitküldérségek elülj:írója és B1·asilia apostola, nem gziint 
meg leánykákat és árvákat nevelni. Anchieta még ifiú lévén, s veszé
lyeztetve látván sziizeségét e buja meztelen nép közt, annak megö•·· 
v, és e ért fogadalmat tett Máriának, b ogy történel rnét vCI·sekbcn ir:ja 
meg j s minthogy nem volt tentája és papirosa, homokba írta le, s 
betanulta azokat 1). Vasconcello8 szerint., ki ez utóbbi életrajzát 

1) E kliltemény ötezer 11\tin verssorból áll : 
Et tibi quae vovi, Mater sanctissima, quondam 

Carmina, cum saeva cingeret Jwste latus ; 
Dum mea Tamuyas praesenlia su .• citat hostes. 

Traeloque lranquillum pacis ine1-mis opus, 
Hic tua matel'no me g!'(l/ia ferit anw•·e, 

Te, corpu.y tutum men.•que, regente, fuit etc. 
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hagyta ránk, a téritök egyedüli ruhája dnrva gyapot talár volt; láb
beliül a vad bogács ezm·6s szálait ha~ználták j ajtójukat egy kéve 
szrdma képezte j s szegényes ebédjök nél, mit az indiánok krgyelmé
Löl kaptak, Lanánfa levelek szolgált11k asztalkendők és tányérok gya
nánt. A1~chieta nagy szorgalmat fejtett ki a gyermekek oktatásában, 
s minthogy nem talált könyveket., az éjeket a másnapi leczkék több 
példánybani Jeirásában s énekek szerkesztésében töltötte, mellyek 
csakhamar népszerüek lettek. 

Ő és Nobrega bvljebb rnenvén, miután egy hegylánczon ke
resztül hatoltak volna, gyönyörű sikságot találtak, hol hálát adván Is
tennek, megállapocltnk, sa Piratiniga mentében egy lejtőn uzon kuny
hókat épitették, mellyek késöbb San Paolo várossá, a paolisták hires 
gyarmatának székhelyévé nőtték ki magokat. Anchieta kevert nyel
ven drámáitat irt, s kezesül adta 111agát az ellenségnek, hogy meg
mentse az egész gyarmatot. Aspicuelta nyelvökön egy katechismust 
szerkcsztett. 

Mem di Sa, harmadik kom1ányz6, a jezsuiták sugallatából két 
rendeletet adott ld: az egyikben megtiltotta a vadaknak az egymás
közti harczot s az embe~·evést j a másikban meghagyta, hogy állandó, 
s templommal ellátott lakhelyeken egyesüljeneit j melly 1·endelet 
nem igen tetszett az embertelen politikusoltnak, kik eszélytelennck 
találták akadályozni a vadakat cg y más kölcsönös irtásába n, s össze
gyüjteni öket, hogy megis1uerhessék tulajdon erejöket. Mem di Sa 
tiszteletben tartott!\ a brasiliaiak személyes szabadságát, s megőrizte 
a békét, szigoruan biintdvén, ki megszegte azt j de a tnpinambák 
egy ré8ze s több más törzsek Amazo11Ía erdőibe vonultak vissza, s 
ezek betöt·ése, azután a himlő és éhség n.agy pusztításokat tettek a 
gyarmatokban, s a jez.suiták sok parochiáját végkép megsemmisí
tették. A városiak felhasználván ez alkalmat, drágán adták el árui
kat, föl eg pedig rabszolgákat szet·eztek a czukorn ád müvelésére j 8 

szabadnak nyilváníttatott, hogy a ki akarja, magát vagy gyermekeit 
élelmi szerekért eladhassa 1). 

A portugalok, Ázsiával lévén elfoglalva, mellynek kincseihez 
könnyebben hozzáférhettck, elhanyagolták Brasiliát j 8 habár ez idő
ben má1· kezdtek ott gyémántot találni, nem ismerték fel annak fon-

') Pierre Moreau , "Bra.tilia utólsó forradalmdnak tö1·ténelme'ben" iszonyn 
dolgokat beszél ez ország mostani romlottságáról, ~ azt mondja, hogy nem csak 
a néger férfialt , hanem gyermeitek és nök , sUL az ezektől sziiletett fiúk is ela
datuak. 



tusságát. Még ru~zubbra fordultak a dolguk, midiiu Portugalia, !l utána 
gyarmatai is Spanyolot·szág uralma alá estek ( 1580). F1·ancziaország
ban naponta szaporadtak a kálvinisták, vagy mint magokat nevezték 
hugonottált, s minthogy ez, egységet ohajtú ország ne111 tül'le öket, 
védnökült Coligny adrnirál ~zt tanácsolta nekik, hogy Amerik-ába 
meneküljcnek. Nicola Durando di Villegagnon, igen ját·tas tengerész, 
maltai lovagból kálvinistává 16vén, II. Henrik engedélyével hajóra 
szállt s Brasiliába a Rio Jam·iróhoz érkezett. Az itteni bcnszülöttek 
gyülölték a portugalokat, kiknek vá1·osai és telepitvényei által meg
örökirtetui látták saját szolgaságuk11.t; ellenben szerelték a norman
dok at, kik oda brasil fáért jártak, mert ezek fizettek és elmentek; 
miért is néhányat magok közé fogadtuk, kik a vadak életmódjához 
alkalmazták magokat, s tolmác:sokúl szolgáltak. Ezek segélyével 
megnyerte Villegagnon a vadak kegy ét, s a kálvinisták töm<>gesen 
vándoroltak a Gondviselés által számukra nyitott m~:nhelyre: de mi
dön Villegagnon az élelmiszerek gyérvolta miatt a konyhát szükebbre 
venni s öket munkára szuritani kénysze1·ült, zugolódni kezdtek el
lene, miért is elüzte őket; azt is mondják, hogy elárnlta felekezetét, 
s mint gyUlölt hittagadó tért vissza Fmnczia<•rszágba 1). A vallát;OS 

t) .Quelques-uns des notres d isaient que Ic cardinal de Lc,raine et d' autre~, 
<pti !ui avnient écrit de France , par un vaisseau qui étnit arrivé vers ce temp~ 
au cap Frio, Ini availlu t reproché fort vivemcnt d'avoir abandonn~ la religion 
romaina , et que la erainte l'avait. fait cluwgrr d'üpinion. Mais, quoi qu' il en 

soit, je pui~ assurer qu'apre.; sun changemcnt, commc s'il efit parté son bureau 
dRns sa conscience, il de v int ~i chagrin, que, jnmnt a tou t propos par Ic corps de 
saint-Jacques, sun sermant ordiuaire, qu' il romprait la tcte, les bras et les jam
bes an premier qui le fácherait, person t te n'usail. p ln• se trauver dc vant !ui." Igy 
Lery, ki Histoi!·e d'un voyage fait dana ht ten·e du Bré.9il, aull·ement dite Amé?·i

que c~imü munkát irt, mellybeu az els ü elbeszélők ~>g~·szel'ii irályával t ~tlftll(ozuok. 
MutHtváuyul a következő helyet idézziik belöle : 

"Et parceque ce fut les premiHs Hanvages •1ne je vis dc pres, je IP.isse it 
pt>nser si je les regardai et <'untemplai at.tllntivcment. Prentierement, tant les 
hommes que les femmes étnient an~si entiill'emeut r<us que q111wcl ils sort.irent dn 
ventl·o (le )eur· mere j tuutefoi~, pour ét.re phr,; bragards, ils ét>lieut peint et noil·
Ciij par tou t le corps. Au reote, les hummeH seulement, a la fa,:.on et comm e la 
comonne d'un moine, étant tondns fort pres ~ur la téte , avaient sur le derriere 
les cbeveux longs j mais ain~i que ceux q ui p01·tent Jll'rruqne , par cleo;a étaient 
rognés a l'entour du con. Davantage, ayaut tons les levres de dessous trouées 
et percées, chacnn y avai t et portait un e pierre verte, bien poli e, proprem en t 
appliquée et comme enchassée, laquelle étant de la iltrgeur et rondeur d'un te
ston, ils otaient et l'emettaient quand bon !eur semblait. Quant it la femme, 
outre qu'elle n'avait pRs la levre fendne, encore, CtJrnme celles de pnr·de~"• por·-
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jelleg, mit c vállalatnak adtak, lesztét okozta annak, mert a frau
cziák nem mint uemzetit, ban cm mint egy párt müvét tekintették azt, 
miért is nem akadályozták, söt nem is bánták e telepitvény bukását, 
mclly pedig olly nagy eWnyiikrc szolgáiLatott volna. 

Késöbb ismét kisédetet tettek e fiildön, s jól fogadtatván a va
dak által, Maranhamban a sz. Lajos erödöt évitettél<, s a ferencziek 
sok, a keresztény hitben nevelt vadat vittek Párizsba s kereszteltek 
ott meg. De háboru törvén ki, az erőd föltétleo megadásra kénysze
ríttetett, s Francziaor~zág nem sokat gondolt e földdel, jóllehet már 
ismerte annak becsét. 

A hollandolt ez időben függetleneknek nyilvánitván magokat 
Spauyolországtúl, s háborut üzenvén annak és az attól függö Portu
galiának, Brasiliára törtek s kegyetlen harczot kezdtek (1 624), melly 
hosszura nyulott, az eut·ópai politikától függvén e tartomány sm·sa. A 
hollandok két alkalmas rendszabályt léptettek ott életbe; ugyanis 
sok rab~zolgát felszabaditottak, s a félmüvelt indiánokkal szövetkez
tek, kik hatalmas segélyt nyujtottak. Fernambuco tekintélyre ver
gődött, az erődök megszaporodtak, s Brasília ismertebb lett Európa 
előtt. 

Midön Portugalia kivívta függetlenségél (1640), egyesülhettek 
volna a köztis gyülöletbeo Spanyolország ellen, ha a valláskülönbség 
közfalat nem képez vala köztök. A brasíliai nemzetiség rnegváltó
jáúl a szines Fernando Vicira kelt fel, ki saját s az indián Carneran és 
a néger Enrieo Diaz hősiessége által támogattatva ezerencsésen har
czolt a hollandok ellen, a nélkiil hogy Portugalia segélyére lett volna, 
sőt inká.bb szinlésböl ellene nyilatkozott. Mert IV. János, hogy meg· 
ürizze a leigázott Portugalia koronáját, mindenképen akadályozni 
igyel<ezett, nebogy Hollandia Spanyolországgal szövetkezzék; de 
midön szabadabban mozoghatott, a felkelök t•észére állott (1654). 

ll'.it-elle chevcux l .. ugs; mais, IH•nr il l' ég11r<l <les oreilles , les ayant si dcpifen

"~ment percées, qn'ou el1t. Jlll mettre le doigt a travers les trous ' elle y portait 
de grllnrles pendan ts cl' os biHncs, lesque ls Ini battllient llresc1ne sur les épanles; 
et parce <ru'ils n'on entre cux nni uHage de munnaic, le paiement que nous !eur 
fimes fnt des chcmises, coute>tux, haims a pecher, miroirs et rnerceries. Maia pour 
la fi n et bon du jen, tou t ainsi que ces bonnes gens, a !eur arriviée, n'avaient 
pas .Gté ch'ches de nous rnontror tout ce qu'ils portaient, lmssi au départir qu'ils 
avaient vét.u les chemiscs que nous !eur avions baillées, quand ce vint a s'asseoir 
en la barqu{', n'ayant pas accoutnmé d'avoir lionge ni autres habillements sur 
eu x, a fi n de ne gíl.ter pas en les troussant jusq n 'au nombril, et découvrant ce que 
plut•>t il faliait cachcl".'' 
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Vieir:~, ki már B ra1lilia megszah11ditój:\.ul üd viizöhetett, gyözedehnes
kedctt, s a királytól jutalmat nyert, X. Incze pápa által pedig az 
egyház helyreállítójának czimével díszíttetett fd. 

Brasília, dac:t.ára az évszázados zivataroknak, csodálatosan nö
vekedett. A czukor JÓl sikertilt ott; a nyájak és csordák végtelenűl 
megszaporodtak, ro int szintén a lovak és házi szárnyas állatok is j a 
cacao, thea, kávé, dohány, kender, narancs, dinye és szölö gazdagon 
jutalmazták a muukát; azonkivül salétromot, kristályt, drága köve
ket, halzsírt és ámbrát is szolgáltatott. Csakhamar fényüzés kapott 
lábra a ruházat, függö ágyak, rabszolgák és asztaltartásban. San Sal
vador m< gerösittetett, a hajók száma emeltetett, több város virágzás
nak indult. A levegö káros hatással volt az egészségre, mig a nők 
hozzá nem szoktak a hideg fürdöhöz P.s könnyed öltözködéshez j s 
némelly belföldi bajoknak kellő életmóddal vették elejM. Rendkivül 
fontos volt az Amazonok halban gazd::~g folyójának fölfedezése j 

mellynek mentében nagy számu népességek laktak s roppant terü
letű síkföldek és gazdag erdőségek találtattak, mellyek alkalmas ha
jóépitési és kötélmíi anyagokat :;zolgáltattak, s a mi több, általa 
Quitóhoz lehetett férni. 

Most már gyarmatok keletkeztek a tartomány bensejében is, 
mellynek kifürkészésében legtöbbet fárndoztak a paolisták és vincen
z6iak. E férfiakat sokáig ugy állitották elö mint rablóht és gonoszte 
vöket, kik miként Romulus társai, s:~ját biztonságuk s mások meg
támadása végett alapitották San Paolót 1). Gynrmatuk, mellynek a 
jezsuiták vetették meg alapját, csakhamar küzdeni kényszerült a kö
rül fekvő síkság benszülötteivel j végtére portugalok is szövetkez
tek ellenök az indiánok és mestizokbl, mclly utóbbiak m nm e l u
k ok nak neveztettek, s megszeli dithetlen és a tár~adalmi féket tűrni 

nem tudó nép voltak, mclly szerteszét barangol va, kalandokat, hányá
kat, rabszolgákat hajhászott, s támadá8okat intézett Paraguayban a 
jezsuiták parochiái ellen. 

Egynémelly, a pusztában jártas fönöl,, ''agy valameily bátor, 
kitünni vágyó ifiú indítványozta a vállalatot, s szerzödésre lépvén 
azokkal, kik követni aka1·tá.k, miután meggyóntak és megáldoztak, 

l) Illyeneknek festik ilket Paraguay jezsuitái, kik mindig ellenséges érzii
lettel visr.ltett<'k irfmyokban; ru int szintén Charlcvo·x is, ki 11.1nnzok befolyása 
alatt a\llott. Védelmökre a. bra~iliui ~'ra GaspMo de Madre de Deos lépett fel 
Memoriaa para a historia da Capitania de San Vincente czimü, Lissabonlmn 1797-
!Jcn kijött munkájhban. 



utra keltdt, mi kiizben sokszor fej~z(wel kellett magoknak rést 
nyitni az crdilkön, hol g-yakran Ita egyet kiv~gtak, számtalan több 
más, egyediif a liánok által fentartott fák is kidőltek i s folyókon és 
tavakon gázoltak keresztül, hogy aranyat tartalmaz(, földre találja
nak. A legtöbben elvesztek e kóborlások közben: ki'.pedig kime
i'ülve s csekély al'anynyal visszatúrt, reményt keltett a többibPn

1 
s 

tiimegestül csábitotta az embereket uj veszélyekre. E barangolások 
közben hajthatlan gőg s minden társadalmi kötelék megvetéséhez 
!'zoktak i gyakran egész indián népességet hurczoltak el, hogy elad
ják vagy dolog1·a használják. 

Az európ:~i és bensziiliitt fajok e kcverék népe, melly Brasília 
tiirtenclmének költiíi és kalandofl részét képezi, hosszas időig küzdött 
az idegen müveltség ellen, késiibb p<>dig hazája njjászületésén dol
gozott. Ük uj, a gyarmatoltnak megfelelö ipart hoztak létre, s egész 
a kegyetlenségig vitt szilárdsággal szeliditf'tték meg a vad természe
tet. E b a n d c i r a n t e-knek köszönheti-í többek közt a Matto
Grossonak nevezett megmérhetlen föld fölfedezése, mellynek egye
diif c"ak a mult sznzadban iRmerték meg gazdagságát, a midőn i~ egy 
hónap alatt, alig négy lábnyi mélyRégben nPgyflzáz arroba (12,800 
font) aranyat találtak. 

fo;\i~m1ínlok. 

Brasília további eseményeiről alkalmm.k lesz még beszélni, 
majd ha Európáról értekezenrlünk; itt elég legyen megemliteni a gyé
mántok fölfedeztetését. Már a bányák J,erületében nagy értékU drága 
kövek, s főleg igen becses arany berillek találtattak. A gyémántot 
nem vették észre, mert a hegyek magaslatain bizonyos va~rozsda 
szinü földdel van keverve, honnan a vizek által lchordatván, a folyók 
és. patakokban aranyat is tartalmazó czementben jő elő i és igy a 
földszinén van, mig Indiában a mélységben kell azt keresni. Egyné
meily bányászoknak véletlenül szemökbe tiinvén e fényes kövccskék, 
a kormányzóhoz vitték, ki azokat a kártya játéknál számla pénzül 
használta, mignem egy holland ékszerész által figyelmeztetve be
csökre a kormány, magának tartotta fel azok cgyedáruságát, s egy 
társaságnak adta azt bérbe. Mint mondják, e társaság az első husz 
év alatt ezer uncia gyémántot küldött Európába, azután 1772-ben a 
kormány önköltségére kcrestette, de adósságba verte magát. Később, 
mint állitják, évenkint huszezer karatot nyert, de a kezelési költsé
gek olly nagyok voltak, hogy felhagyott ez iparJ"al, s bé1·be adta. 
Három elítélt, az Abaete ágyában ásván, az iRmcrt legnagyobb gyé
mántot találta, mclly egy unciát nyom i 1844-ben Sincurában, Bahia 
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tal"tományban, megmérhetlett gyém:~nt bAnya fedeztr-tett fiil, me !ly l•c 
Rok ember tódult, kik tíz hónap alatt n~gyven():>:Cr karntot gyiijtöttek 
rissze, mellyek mintegy nrgyvennyolez millio frank érteket képvisel
nek. Ha a néger tiz<>nhat P~ fél karatnyi egyrlarah g-yr;mántot talál, 
megkoszorúztatik és visszanyeri Rzabadságát; a kisP-bbekert arány
lagos jutalomban rószesüL 1846 kiizepén egy néger a gyémánt(•k ke
rületében egy unciát nyom{, gyémántot lelt, mcllyet nyolczR~ázlmt

vanöt fl'ankét·t adott cl, holott .:gy <;~ egy neg}rrl millit'lt érhP.t 1). 

TIZENHARMADIK FEJEZET. 

Észak-Amerika. A.ngol és franczia gyarmatok. 

A Mexicói-öböl s az Atlanti-oceán közt, az AntillAk felé Florida 
fok nyulik ki; az ettöl kezdve a Pálnui.k fokáig cltcriilii földek lakói
nak meghóditását Spanyolorsúg Narvaezre bizta. l•:z, Alvnro Nng
nez_, s más hatszázzal hajór:t 'lzállv:í,n (li"' 27). Uubáhan, az ott ura
gannak nevezett ot·kán s Em·ópábnn ismeretlen dühhel kitörni s:T.o
kott zivatarok egyike által lepetett meg. melly felforgatta a ltá.zakat, 
s tövestül tépte ki a száz:tdos fákat. K.ijavit.ván megrongált flottájo
kat Floridába érkeztek ( 1528), de nem találván ott a reménylett 
a!'any-halmazokat, azon hitben, hogy az Apalnehok ltcgylimcza felé 
szerencsésebbek lesznék, élclmisze1·ck és vezetö ndkiil ismeretiPn 
tájaknak vették utjokat. Csakhamar végszükségre jutva, mocsáros 
vagy erdős vidékeken kr:resztiil, kimondhatlan fáradalmak után az 
ohajtott Apalachen hélységbe crtek ; de arany álmuk itt scm val<í~ult, 
R csak gyanakvó és öket megtámadni k«'-sz b(•nszűliitteket találtak, 
ha félelmet árultak volna el, Kénytelenek lévén visszafordúlni, sokan 
a bennlakók által ölettek meg, soltan pedig a betegségek és nyomor 
áldozatai lettek. Nagy iigygyel bajjlll a most San-1\tlll'CÓnak nevezett 
öbölbe érve észrevették, hogy lehetetlen parthos~zában elérni hajói
kat, miért is ujak készítésére határozták el magokat; ingeiket tehát 
vitorlákká fordították, a köteleket pedig pálma héjjal pótolták s hat 
hét alatt öt bárkát épitetlek, mellyek mindenikén negyven ember fért 
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meg, de csak olly össze, zorúlva, hogy ali r; mni·adt egy lábu y i sza
bad tér. 

Nngiii\Z. 

A hullámokra bizván magokat, illy helyzetben küzdöttek nehány 
hétig a halállal. Narvaez lemondván a kormányrút s elhagyván tár
sait, Nug1wz iivéivcl egy szigethez juto! t, mellynek mercdek szikláiu 
uégyké:~:lab felmá~zván, könyörre talált a bensziilötteknél, s némi 
élelmi szareket kapott Wlök j de midön ismét csbnakjokba akartak 
~zállni, egy hullám által felfordíttatván az, egy részök vizbe fuit, a 
többiek pedig mindentiíl, még a reménytől is megfosztva maradtak. 
S:~:erencséjökrt~ a benszülöttek megsajnálták öket j de ezek szegények 
Yoltak, s méltán tarlhattak az enrbpaiak, miszerint csak azért táplál
ják öket, hol feláldozzák istcneiknek. A beállott tél végre olly szük
ségbe döntötte iíket, hogy cgyrná~t kénytelenek voltak megenni; 
melly látványra az indiánok küuyörérzete iszonynyá változott, e va
rlaknak tulajdonitván a rendkivüli csapásokat, mcllyeket szenvedniök 
kel ld t. 

Nugncznck végre sikei·lilf n szárazföldre jutni, hol kagyló
kere>'kedésre adta magát, mit a bennföldön vörös ércz-mészért, mely
lycl a bcnszülöttek festették magokat, továbbá ruhául használt vad 
bőrökért, nádért, s jó fegyver anyagot szolgáltató tüske-fáért cserélt 
be. Tevékenysége csakhamar a kereskedelem átalános közvetítőjévé 
tette az ellenséges törzsek közt: de beleunva ez olly hosszas szám
kivetésbe, mellynek nem látta végét, a fok elhagyására határozta 
magát; s két társ:ival idegen földek és vad népek közt megkisérlette 
a tcnged!Czi juthatást. Lehet képzelni, mennyit szenvedett j elfogat
ván rabszolgává tétetett, s férgek és fávali táplálkozásra kényszerit
tetett; orvosnak adván ki rnag:í.t, a betegsegekct rálehelés által gyó
gyította, s mint állítja, egy halottat föltámasztott, miért is nagy 
tiszteletet vívott ki , s megelőztehe a hi1· által, áthatolt a n a g y 
fo l y ó n azaz a Mississipin; majd a Mcxico és mostani Egyesült
Államok közt elteriilö pusztákon keresztül vévén utját, végre ke
resztényekre bukkant (1537), kiknél azonban alig talált jobb fo
gadtatásra mint a vadaknál; innen aztán Európába haiózott. 

Itt Florida kot·mányzóságát kérte, melly öt mint fölfedezöt 
jogosan )llelte volna j de I<'ernando de Soto kapitány, ki Pizarro 
had~eregében tüntctte ki mag{ü, jó katonai hírneve, s még inkább 
Peruból hozott kincsei által saját részére nyervén azt meg, saját
jából tiz hajót állitott ki kilenczszáz emberrel, kik már gyakorlot
tak voltak a fogyverforgatásban. Azonhan csakhamar oka voh 
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megbánni, hogy nem tanult Narvaez példájából ; mert meghódit
hatlan főnökökre akadt, fárasztó harczokat viselt, és semmi aranyat 
nem talált; mié1·t is, anélkiil, hogy valamit elért volna, meghalt 
(1539): társai elveRztvén bátorságukat, nagy nehézség-ekkel kiizdve, 
minden nélkül Mexicóba menekültek. 

Az ö kisérletének ezerencsétlen kimenetele nüvelte Nugnez 
hitelét, ki Buenos-Ayres kormányzóságával bizatott meg. Brasília 
partjain hajótörést szenvedvén, elhatározta szárnzföldön tenni meg 
egy ölly utat, millyenre csak elöbbi kalandjai bátorithatták öt fel; 
s majd gyalog, majd folyókon négy hónap alatt kórmányzóságába ért. 
Ott azonban, mivel védte az indiánokat, csakhamar a gyarmatosok 
gyülöletét vonta magára, a kik is fellázadván, meglánczolva Spanyol
országba küldték (1544), hol nyolcz évi per alatt állott, melly idő 
eltelte után fölmentették ugyan, ele sem a vádlók meg nem büntettet
tek, sem ö előbbi állásába vissza nem helyeztetett. 

Vállalatai vágyat keltettek a Mexicótól északnyugatra esö 
tartományok kifiirkészésére, miért iR don Antonio de Mendoza alki
rály Marco dc Nizza ferenczi szerzetest küldte el ( 1539), ki vissza
térvén, csodákat beszélt az állitása szerint ott látott arany és ezüst 
halmazokról s Civola huszezer házáról, mellyek mind kiíböl és több 
emeletre épültek. Nem kellett több az átaJános vállalkozási düh föl
élesztésére. Egy tengeri expeditio Fernando d' Alarelton által vezé
nyeltetve, semmi eredményt nem mutatott fel; egy másik száraz 
földön, élén V as co de Coronadóval azon táj felé tartott, hol a szarze
tes által leirt hét városu mesés orszá~nak kellett volna· lenni, de sok
kal hosszabb és fárasztó bb utat tnlált mint képzelte j a kikiáltott Ci
vola egy nyomorult helységnek bizonyult, s az arany és ezüstnek 
semmi jele nem mutatkozott, bár a népség mivcltebb volt, mint a 
környékbeli vadak. Quivira tengerparti városról hallván beszélni 
Vasco, keresésére indult, s háromszáz mérföldnyi (l<:>ghe) távolban 
meglelvén, az álmodott hét városnál jobbnak, s egy egészen különös 
juh- fajban gazdagnak találta azt. Ennyit beszélt ö j de sem a város, 
sem a juh nyájak nem voltak többé feltalálhatúk. Csalónak kell-e 
tartanunk öt is mint frater De Nizzát? vagy pedig elvesztek, s a 
müveltség ott található nyomai azokról tesznek tanuságot? 

A francziilk.- Canada. 
A francziák, Olaszország harczai, azután pedig vallási viszá

lyaik által lévén elfoglalva, nem vehettek részt az első fölfedezések 
fáradalmai és hasznaiban. Jacques Cartier de Saint Malo New-Found
landot fürkészvén, fölfedezte (1534) a Hzent Lörincz folyM, mellycn 
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tdmcnvén páratlan gazdagságu nüvényzetet talált, · s frigyet kötött 
a benszülöttekkel; de a szomszéd törzsek nem jó szemmel nézték 
tovább haladását, s hogy vissza ijeszszék, három, ördögnek öltözött 
embert küldtek eléje, kik természetesen csak nevetséget okoztak. 
Folytatván utját mindenfelé buján termő földek é~; szines lakók von
ták magokra tigyelmét, továbbá Hochelega várost érte, s a mellett 
egy gyönyöt·ü, általa Montrealnak nevezett hegyet talált, mellynek 
magaslatáról a Szent-Lőrinczet tizenöt mérföldnyire (leghe) egész 
egy vizesél;ig lehetett folyásában szemmel kisérni. Carniert ott érte 
a tél, melly befagyasztotta hajóit, mialatt emberei közt a skorbut 
pusztított. Visszatérvén ( 1536) leírta a szép tartományt, mi által töb
beknek kedvet adott Canadában gyarmat-alaldtásra, jóllehet az ered
mény nem felelt meg a várakozásnak. 1591-ben Ravilon hajózott oda, 
nem annyira fölfedezés, mint inkább fóka-vadászat végett. Azután IV. 
Henrik de la Roche marquist a szokásos felhatalmazásokkal Canada, 
Labrador, Hochelega, No1·imbegue és New-Foundland fökórmányzó
jává nevezte ki; de ez sem jutott valami nHgy eredményre. E köz
ben Acadia (New-Braunschweig) partjai is felismertettek : végre 
~amuel Champlain de Dieppe jobb rendet vitt be Canaciába (1608), 
rntlly központja lett a franczia hatalomnak Amerikában; s Quebec 
ahpittatván, két nagy vadtörzszsel, az algonchinok és huronokkal 
léptek érintkezésbe. Ezeket a Sz en t Liírincz folyam választotta el a 
rettenetes irokezektöl, kik a Hudson és Outario tóval voltak szom
szédosak; ollykor a törzsek véres harczokat vivtak egymás közt, 
melly ben C ham plain az algonchinok részére áll ván az irokf'zeket nem
zete kiengesztelhetlen ellenségévé tette. 

A francziák a gyarmatok alapitásában nem birtak a spanyolok 
vagy hollandok makacs türelme és rendithetlen állhatatosságával j 
megbukván a brasíliai gyarmat, mellyröl cml~keztiink, Coligny hit
felei számára Floriclát vélte alkalmasnak; s IX. Károly Jean Ribaut 
de Dieppenek két hajót engedélyezett, ki protestans feleivel azon 
folyó me ll ett szállott partra, mellyct a spanyolok azután San· Matteo
nak neveztek j innen folytatta ö fürkészetét, mi közben Uj-Franczia
országnak vetette meg alapját, s Portreal öbölben Charlefortot épi
tette (1564). Albert kapitány, kire ez erőd parancsnok8ága bizatott, 
barátságos viszonyba lépett az indiánokkal, de csakhamar nyomorra 
jutva, egy lu~jót ütött össze, s a telepitvény maradványaival Európába 
hajózott. 

A katholikusok és hugonották l1arczai által dult Fraucziaország 
nem fordithatta tigydmét az nj telepitvényt·e, de alig hogy helyre 
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áll.,tt a béke, Coligny, Reuf. de Laudonniére vezérlete alatt, barom 
hajó küldetését eszközölte ki. A kisl'>retben volt Le· Moine festő is, 
kinek Dabry által metszett rajzai mutatták be lrgelöször az európa
iaknak az uj földek és vad élet jelendrit éH szold~ait. Midön a 
második szállítmány mPgérkezett, a rc!gi gyarmatosok már elköltöz
tek Florid~ból; s Laudonniére eléje tette annak a Majus folyó part
jait, hol szivélye~ekoek találta a ben~ziilötteket é~ Saturiava cazikM. 
De ez utóbbi által mindjárt hábornba kevertetvén. magára vonta a 
többi vadak haragját; majd saját alattvalói i~ fölkrltek ellene, s a 
spanyol gyarmatokon elkövt>tctt rablásailt még inkább növelték a 
gyülöletet, mellyel azok az eretnek francziák ellen viReltettek, 

Pedro Mendt_'z de Avilez engedélyt ké1·t Spanyolország kirá
lyától, hogy mint ollyaJ•okat meg1ámadl,assa öket, s azon perczben 
ütött rajtok, midön már lemondva az önfenntarthatáfl reményéről, 

lerontották erődeiket s ,-isszakészültek Eur6pába, miért is nem áll
hattak ellene. Mendez visszaűzvén a Franeziaországból érkezett uj 
segélycsapatot, vadá.szatot tartott a gyarmatosokra, s a kiket csak 
elfoghatott, ha katholikusoknak nem vallott~k magokat, felakasz
tatta "nem mint f1·ancziákat, hanem mint eretnekeket." Franczia
ország nem volt olly állapotban, hogy bo~zúra gondolhatott volna, 
hanem Dominique de Gourges vállalta azt magára, ki OlaRzország 
harczaiban megedzett kntona volt, s krilesiin véYén fel pénzt három 
hajóval s szh·ében boszuvágygyal ment Floriclába (1567), a hol ÍH 

egyetértésbe lépvén a benszülöttekkel a nálok. meghnzódott frao
cziák közvetitése utján, megrohanta a Apanyol gyarmatokat, s azon 
keveseket, kiket elfoghatott köziilök, felakasztatta "nem mint spa
nyolokat, hanem mint gyilkosokat." SpanyolorRzág elégtételt köYe
telt, s IX. Károly, ki jó lábon akart azzal állani, üldözte Gourges•, 
s felhagytak a gym·matositás eszméjéveL 

Illy módon Amerika , rnelly még nem is ismerte Krisztust, 
már is azon ltülönbözö felfogás miatt volt öldiiklések szinhelye, mely
lyel tanait értelmezik; söt az öreg Európa vallási viszályai gyar
mat()knak adtak ott létet, mellyek jövendö nagyságoknak lettek 
magvai. 

Angolok. 
Az angolok későn érkeztek a szárazföldre, mellyet annyi1·a el 

voltak árasztandók. Humpbry Gilbert nyerte meg Erzsébeftöl az 
angol korona által k1bocsátott legelső engedélyt (1578), mellynel( 
értelmében felhatalmaztatott mindazon földek hirtokba vétdére, 
mellyek távol, barbár vidékeken a kereszfényt>k ;\ltnl még el nem 
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fuglahattak. Ő é:; nt6dai a fiildek tulajlion jogával ruháztattak fel, 
s ekként egészben vagy részben t·endelkezhettek azokkal, vagy hii
bérbe adhatták az utí•bb (•J·kezetteknek; azonhall az uj telepitvé
nyak az angol l<orona főnralmának elismerésére, B a találandott 
arany é~:~ ezüst egy ütiidének át:;zolgliltatátiá ra köteleztettek. Egyéh
iránt e földeken és a mellék-teng<~reken Gilbert és utódai joghatú· 
s1ígot s királyi és más tiirvéuyhozói jogokat gyakorlandottak, és sen
kinek másnak nun volt sza bad az /í uradalmaikhoz kétszáz mériöld
nél (lcghe) ltözelebl hat év lefolyá:;a előtt telepitvényt alapítani. 

Ime tehát Col um bus nt ú u egy századd al, egy olly hasonlíthat
lanul szabadHblJ intézményekkel biró országban ugyanazon jogok 
engedtettek, mellyt·kl<el a Királyuk ruházták fel az admirált; ugyan
azon véduökségi igényekkel léptek fel a mE-g föl nem fedezett népek 
iráuyában , s Anglia kin\.lynéja sem többet sem kevesebbet nem tett 
annál, a mi~rt a pápút kárhoztatták, kinek helyét ö foglalta el '). 

E kivált~ágoHal ellátva Gilbert Amerika északi részének és 
.N ew-Foumllandnak elfoglalására indult; dc vállalata meghiusul t; ö 
azonban bátorságát nem vesztve minden vagyouát elzálogositotta, 
ho;:;-y uj kisérletet tegye<l ; de ennek sem lett jobb kimenetele, s Ö 

maga is halálát lelte. Sógura Walter Ruleigb, igen élénk eszü em
ber s nagy politikai izgató, zivataros pályájának viszontagságaiért 
vigaszt B nyugalmat keresvén, Gilbert tervének végrehajtása által 
hitte azt elérhctönek, miért is feladatául tüztc annak kivitelét. .Mi
abtt Spanyol és Francziaor~zág szilárd állást igyekeztek venni Ca
nada és I<'loridábaD, miért kellett volna egyedül Angiiának távol 
tm·tani magát az Uj világ felosztásábani részvéttől? Nem leendett-e 
ez a legjubb múd utolérni azon Spanyolor~:~zágot, mellynek Erzsébet 
természetCR ellenségetil tekintette magát t Illy nézpontokat tartva 
szem eliitt a GílbertéilH'Z hasonló kiváltságokat eszközölt ki saját 
részére, s a Canari :;zigetek és Antillák szakott utjára kelvén (1584) 
,·~szakra emelkedett fel azon földig, mellyet ö Erzsébet tiszteletére, 

') "Nag-y-JIJ"itannia kol"mfluya gyaJ"matni irányábau "' >ptmyolországinak min
t!tj!.ra szervezett egye<líunság volt. melly huszonkilencz parlamenti határozat ál

tH.! egy w-.á~acl,;:íl tová''b tartiLtott fenn. .\ gyH.I"mRto~okm<k, hogy fizcthes~ék az 
H. n go l :ulúkat, m"gcngcrltetel t. irlegcuelnwl< finn i el 1tzon földet, mellyet Anglia a 
•n aga ré,,zére nem >Lk:u·t m~gt:-dtH.ni. Papi r lánezQk nyiigözték le a sziilemlö ái
IRtn<>k kereskedelmi ez·LbtulsftgH.t, s IL terrnéneti jog elemei háttérbe kényszerül

tek szaruini az aug ol keresked ök féltékeuyRégc é~ birvágyR előtt." Bankroft, Az 
Eg:~~es-ii./.1-illamok törtenelme. XI. fejP.zet. 
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ki szüzeségévcl kérkedett s abból hasznot huzott, Vü·giniának neve
zett. E vidéket ö nyár közrpén látta, midön buja zöld fedte a földet, 
s érettek voltak a gyümölcsök és vad szölö ; de csakhamar veszé
lyesnek és hálátlannak bizonyult az: mindazáltal Raleigh, hogy mc
neküljön az udvar bántalmai alól, daczára a csekély eredménynek 
s a hét expeditióban szcnvedctt negyvenezer font Bterlingnyi veszte
ségnek, folytatta vállalatait Ha igaz, hogy ii ho:~;ta onnan a burgo 
nyát Irlandba, az emberiség jótevői közé volna számítandó. 

A Dorado eszméjét, melly annyi spanyolnak adott vállalkozási 
kedvet, Raleigh is megragadta, s a Brasilia felett való tartományt 
vélte az által jeleztetni, mellyet a benszülöttck Guyanának neveztek. 
Nem tudni, hitte-e ü ezt valóban, vagy pedig csak a spanyolokat, 
királynéja ellenségeit akarta kárositani? elég az hozzá, hogy egy 
munkátadottkiillyczirnen: "Guyana nagy, gazdag és fé
n y c s b i r o d a l m á n a k f ö l fe d e z t e t é s e , e g y i s m e r t e
téssel Manu nagy városáról." Olly időben, midön semmi 
scm látszott valószinütlennek, a világ elhitte, hogy oda mentlkültek az 
incák s visszaszerezték előbbi nagyságnkat és gazdagságukat. Sokan 
ajánlkoztak tehát társul Raleighnal{, a ministerium pedig ellátta őt 
a szükséges eszközökkel annak fölkeresésére és meghóditására 
( 1595 ). Ő tehát Guyana fölszabadítójának adván ki magát a spa
nyol zsarnokság alól, s mitsem adva az ellenkezi> tanácsokra hajó
ival az Orinoco folyanna szállott, azután pedig födetlen sajkákon, 
kimondhatlan fáradalmak közt, háromszáz mérföldnyire (miglia) ment 
fl'!. Itt találkozott a száz éves Tapiovaryval, s értesítéseket nyervén 
tőle, ezek nyomán még száz mérföldet tett meg, s daczára a nélkü
lözéseknek megelégedésben tudta tartani követőit. De az esős év
szak kezdetét vévén, kéuytelen volt visszatérni ; a meghiusuJt kí
sérlet következtében hazájában minden hitelét elvesztette, hol aztán 
mint áruló elitéltetett (l G18). 

A francziák e részen is telepit vényeket akartak alapítani, ts 

Cayennában állapodtak meg, melly tizenöt mérföldnyi (leghe) kerü
letü, a szárazföldtől nem messze csö, s könnyen megküzelithctö, dc 
terméketlen és egészségtelen sziget. A spanyolok után, kik a:~;t föl
fedezték, a francziák kötöttek ott ki (1604), de a car!libok részéről 
olly ellenállást tapasztaltak, hogy többé nem is mertek rá gondolni. 
Egynémelly roueni kereskeclök, társaságba áilván, magukra vállal
ták annak gyarmatositását, de az oda küldütt egyének (1635) leölet
tek a caraibok által, s a társaság felbomlott. Majd egy másik ala
kult hét vagy nyolczszáz· párizsiból: dc MariYnult ap:lt, ld élökön 
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állott, a hajóra szállás alkalmával vizbe fuit; a helyébe lépett H.oiville 
utközbcn megöletett; s nagy szerenesének ta1·tatott, hogy mintegy 
három~zázan társaik késeit s a caraibok nyilait kike1·ülve, Cayennába 
juthattak. 

Ez utolsó gyannat soha sem juthatott zöldágra, daczára annak, 
hogy a szegfübors és szcrecsendió mP-gért, s a Surinamból oda vitt 
kávé ugy sikerült mint sciJOl másutt Amerikában. Legelőször is az 
angolok zavarták el iíkct onnan (1654). Majd ismét visszatérvén 
nö,·ekcdett számuk; 8 XV. Lajos egy gyarmatot küldött oda (1763), 
melly azonban e kiraly páratlan gondat!ansága következtében az 
éhség és bAtegség áldozata lett. Az ott kiállott szenvedé..,ekröl meg
emlékeztet< a franczia forradalmárok s oda küldték azon áldozatokat, 
kiknek még csak hallani scrn akarták panaszait az akasztófáróL 

Guyanában, melly központot képez a két Amerika közt, s egy 
reszröl Brasiliához, a másikról az Antillákhoz közeledik, szilárd ál· 
lást igyekeztek foglalni a különféle nemzetiségek, 8 a francziákkal 
egyetemben (l 660 kör.) voltak ott hollandok Surinarnban, angolok 
Dernerary és Essequebóban, spanyolok az Orinoco torkolatánáli Nas
sau fokon, s portugalok a Brasília felé huzódó roppant térségeken. 

Több előnyt nyujtott Raleigh fölfedezése ~~szak.Arnerikában ; 
s ez időtől az angolok azon buzgalmat, ügyességet és kitartást kezd
ték feltüntetni, melly késöbb hiressé tette öket a gyarmatok alapi
tását s belpolitikájok alkalmazását illetőleg, melly a népnek, hogy 
ne irigyelje a gazdagok földeit, munkávali ellátásában, s ugyanazért 
a nemzeti ipar részére, uj fogyasztók előállitása által, kiviteli ut nyi
tásában áll. 

John !Smith. 
Weymouth kapitány (1603), Virginia rnegszcmlélésére küldet

vén ki, megerősítette az annak szépségc és nagyszerüségéről hiresz
telt esodál(at, mié1·t is két társulat szövetkezett annal{ kizsákmányo
lása végett. Azok közt, kik oda mentck letelepedni, nagy hirnevet 
:>zerzett magának John ~mith of Willoughby. Kora ifjuságától re
gényes szelleruet árulván cl, kalandozva járta be a világot, miközben 
ezerféle veszélyekből rnen6kült meg, ereje, ügyessége és kimerithet
len találékonysága által. Sokáig bolyongván törökök és keres~té
nyek közt, végTc egy gyarmathoz csatlakozott (1606), melly Angii
ából Am~rikába hajózott, lwl csakhamar megszerezte a fülényt, mely
lyet a lángész szokott adni. Ennek következtében a középszerüek 
irigy szemmel nézték, nagyravágyá.srtll vádolták, s megtagadták tőle 
az iít megilleW alkalmazá;;t; miél't is .James-Town kiirUl, me ll y vá-
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rust e gyarmatosok 1'pitettek (1608), igyekezett fölfrdezé;;eket ten11i, 
mignem érezvén szolgálalaí szükségét, vis!!zahívták. 

Kalando~ barangolásai közben elfogatván, már czélpontul volt 
kiállítva a vadak nyilainak, midiin ezek főnöke mrgv:Utoztatván 
szándékát elhatározta, hogy (•letbc ltagyván diad:dlal hnrczc~lja iit 

meg a tartom1ínyban. S valóban közitnnepélylyel ültek meg ez erií 
és él'telemre nézve fensöbb ernbrr elfogatáAát, ki gHzdag lév~n e~z· 
közi)kben, ki tudta vinni, hogy megkiméljék életét, s mindig uj cso· 
dákkal lepte meg iil(et; az iránytiit, mellyet mutat••tt nekik, lélek· 
kel birónak tarlották j elhitték, hogy a löpor terem, és elvetették: ::; 
kimondhatlanul csodálkoztak, a mint a távollevökkel levél által lát
ták ijt közlekedni. De minthogy a J amel:!· To w n el11·ni vezényletet 
nem akarta elfogadni, ismét meg akarták ölni j ekkor Pucahonta~, 
Powhatan elökelö fllnök leánya 8aját testével fedezvén njolag meg
menteite s vi10szakiildte a gyarmatba. 

E t·ettenthetlen t~mher ismét folytatta fürkéózeteit é~ vállalatait, 
támogattalva Pucahontas törhetlen hüsége által, kinek kiisziinheté), 

hogy végre a szárazföldön a M<·xicói-öbiiltill északra egy ang"l gyar 
mat l{eletkezhetett. Smith maga irt a meg .válll\latait (Iti l ö), mell) 
munkájából a sok kérkedésl'n lwre~:~ztül, a mindig megujuló vesz(·· 
lyeket sa vadak és európaiak által elflje gördítr-tt akadályokat meg
vetö tevékenység, s ritka politikai tehetség tünik )(i, melylyel sike
rült neld állandó~itani az áltnla soliáig vezérelt gyarmatot. 

E gyarmat költsrgeit a londoni társulat visl'ite, melly tágkörii 
engedményeket szet·zelt magának, s jogot nyert a találandott l•ányák 
ha~ználhatására, a jövedelelll egy ülödét tartozván fizetni a koroná
nak. N em c::~ak angolok hanem idegtmeknek is megengedtetdt a;-. 
ottani letelepedús ; nz Angliából oda kiiluött árúk felmentettek a 
vámok alól; s a gyarmat részére ''gyediil annak Angliában szé
kelő felsöbb tanácsa ho~hatott törvényeket. Az angolok ugyanis 
egé3z más eszmékből indulva ki, alapitottak telepítvényeket; keres
kedők, kiket a gyakot·lat jártasabbakká tett a gazdá'!zatban, azt hir
dették, hogy nem kell akadályozni a pénz kivitelét, hogy ez nem 
növeli vagy kisebbiti a kereskedé~t, hanem ellenkezőleg a kereske
dés szülötte, s ki kiviszi, azt egyedül azért teszi, hogy növelje tökéit 
és nyereséget: olly eszmék, mellyek akkoriban ujdons:ígok voltak. 

Virginia főleg a dohány-termelésben volt szerl'ncsés; dc a kor· 
mány fegyenczeltet szállitván oda, csökkentette e gyarmat hitelét, s 
rnegszüntette 11 tömeges átköltözést. E terj<"delmes föld északi ré

s;,eibeo alakult meg a plymouthi Társaság; de minthogy kezdetben 
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szigorúan bántak a bens<~iilöttekkel, többé nem lehetett öket meg
szelidíteni. Mindcnféle nemzet és vallásfelekezetek, mellyek akko
riban Angliában gomba sz:tmra keletkeztek, képviselve voltak ott, 
s a gyarmatosok kezökhöz keritvén a törvényhozói hatalmat, mcllyct 
a városok és község"k képviseliíi kezeitek, C8llkhamar széW·pték a 
köteléltct, melly öket a Tár~ulathoz füzte. Kezdetben egy, 1620 ban 
hozott törvény szerint, bárki ment légyen Uj-Angliába, ha igényt 
akart tartani a pulgárs!\gi jogra, valameily vallás-felekezethez kellett 
·~s:ttlakoznia; illy módon a köz~égf~k a kiilünféle vallás-fekkezctt>k 
sz('rint alakultak, s V•Jitak ott puritanok, presbyterianusok, congre
gationalisták, unitariusok, unabnptit:~ták, s főleg brownisták, kik a 
puritánok egy szigot·úbb felekezett't képezték, s Angliábúl mint a 
kormúny iránt P.!lens<··geii l~rziiletii rnjongók iizett~>k ld. 

P t• n n \' llmo!4. 
Kiilönüsen figyPlrmre mf>ltó volt a qual{er•·k felekc1.etP, kik 

szigornan ragaszkodvin az I'Vangelium betüihez, ruinden szemrly és 

isteni tisztelet l<iizti különbsi·gH ki:tárnak, s tiltják az e~küvést, ka 
tonásltodá!lt és bárkinek megkárositüsát. Ezek Penn Vilmossal men
tt:k udn Londonból (Hi81), ki sok lti'vetfíre tévén szert, megnyerte a. 

Mat·ylaod, New- York é~ New Jer~ey közt elterülő földeket, mellyt-k 
róla Pennsylvaniának neveztettt-Ic Ö lelkismeret és politikai szabad
sagot igért, s annyira tiszteldben tartotta a jogol{at, hogy egy talpn
latnyi földet scm vett el a vnd:1któl f:izetés nélkül._ A gyarmatoknak 
elveivel megegyez/í alkotmányt adott, védte a népet a hivatrtlnok·•k 
Yisszaélései ellen, s a l1elysP~ek iis5zehitt képviselöinek közremiikü 
désével hozott törvényeket. Ő épitette Philadelphiát ( 1683), melly
nek nevével kellett jelezni az átaJános testvériséget, mi első törvény 
volt e gyarmatosok köz!. Alattvalóit patriarchalis módon kormá
nyozta; ö lévén az egész föld tnlajdonosa, az adót a bérpénz ké
pezte; minden község maga kezelte házi ügyeit. Ez államot ö fiaira 

hagyta (1718), s a bölcsészek ugy maga~ztalták azt, mint megtestt•
sülését azon elméleteknek, mellyeket akkoriban egy jó akaró esze
lösködés sugallott. 

E példa által csalogatva, más angol urak is kedvet kaptak ül
tetvény tulajdonosokká és törvényhozókká lenni Amerikában. Lord 
Delawar,e már ültetvényesek élén állott. A marylandi gyönyörii 
gya1·mat Lord Baltimore alatt btholikusok által alapittatott (1632) 
kik azonban rninden üldözöttet szivesen befogadtak. Carolinát nyolcz 
lord gyarmatosította (1662.), s t•észére Locke bölcsészetc és bámult 

elméletei nyomán szerkesztettek egy alkotmányt, melly azonban, az 
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alkalmazásban mindnyájok érdekeivel összeütközilnek mutatkozván, 
csakhamar félretétetett. 

Ekként tehát mindenféle intézmények, isteni tiszteletek és né
pek keveredtek össze Észak-Amerikában. Az angol gyarmatok 
parthosszában lassanként Passumaquody öböltől Floridáig, s a folyók 
mentében fölfelé egész az Apalachen vagy Alleghany hegyekig ter
jeszkedtek. A Hudson által észak-nyugatra fölfedezett földeken 
( 1609), a hollandok Uj-Belgium ot alapitottak a Delaware és Con
necticut mellett j késöbb svéd Gusztáv Adolph küldött oda alattvalói 
közöl gyarmatot, a Delaware öblehez és Chesapeak-hoz. Ezek már 
ujnemü gyarmatok voltak, mellyek nem a benszülöttek rabszolga
ságán s a bányák ásásán hanem földmüvelésen alapultak, !' habár 
lassabban növekedtek s kevésbbé csalogatták is a képzelmeket, de 
biztos és nagyszerü eredményeket szültck. 

Az angolok hatalmának növekedése Virginiában káros hatásu 
volt a canadai francziák s más szomszédos telepítvényesekre nézve, a 
honnan azon harczok keletkeztek, mellyek Németországban az ame
rikai földek birtokáért, Canadában pedig az európai viszályokért vi
vattak. S midön a francziák és angolok, szaretetet fitogtatván a ben
szülöttek iránt, Canada felett czivódtak, ezek méltán mondhatták: 
- És az indiánok földjei hol vannak ( Atyák, vonuljatok vissza; 
vonuljatok vissza testvérek, és hagyjatok meg minket azon földeken, 
mellyeket az Isten adott nekünk." 

Azonban a canadai f1·anczia gyarmat növekedeit, különösen 
1668 után; s menhelyet adván a francziaországi szökevények, elé
gedetlenek és bukott nemeseknek, mindinkább terjesztette birtokait: 
a Carignano-Sabliers-ezred földeket kapott ott, a miért védelmezni 
tartozott a gyarmatot j Quebec püspöki várossá emeltetett; Chau
month atya a loretói telepitvényt alapitotta a keresztény huronok 
közt; de az agnieriknél kevés lelki haszonnal müködtek a téri tök. 
Ezek 1671-ben összehivták a törzsek föuökeit, s kimutatták nekik, 
milly előnyökre válnék, ha alávetnék magokat Francziaország nagy 
ldrályának, a mire csakugyan rá is birták öket. 

J .. ouisiana. 
Nevezetes nyeremény volt Louisiana. 1670-ben némelly va

dászok egy folyóról hallottak beszélni, melly Canada terjedelmes 
tavai körül szülemlvén délnek foly, sa Mexicói-öbölbe ömlik. Ez a 
Mississipi volt , mellynek fölfedezése végett Róbert La Salle de 
Rouen, e század legmerészebb kalandorainak egyike, kelt uh·a. 
Hannequin téritővel lemenvén a Mississipin (1682), il volt az els/i 
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európai, ki a világ l~.,,Hhíi kiizl; sz~í.mlált Niagara zuhatagot nwgpil
lantotta. La Salle erődöket épitett az irokezek fékentartása végett, 
kik Anglia által ösztönöztitvén, soha sem hagytak békét. Ugyan· 
ezek, az akkor kitiirt háboru alkalmával, megtámadták Uj-Franczia
országot, s ostrom alá vették Quebecet; de végre rövidebbet húzva, 
visszavonultak. 

E közben egynémelly kereskedők az indiánoktól egy máR fo
lyóról vettek hírt, melly sem északra sem keletre nem foly; miért 
is Fontenae kormányzó elhatározván annak fölkerestetését Mar
quette franczia jezsuita atyát és Jolliet quebeci kereskedélt küldte 
ki e végre. Valóban meg is találták az Utagamist, azaz Rókák fo
lyóját, melly hétszáz mérföldnyi (leghe) tért futván meg, összeköti 
a Mississipit a Szent-Lörinczczel. A rettenthetlen HannPquin bátran 
előre nyomulván fölkereste a vadakat, kiknél folytonosan élet-halál 
közt lebegve, majd az akasztófa alá vezettetett, majd ismét a béke 
pipájával kináltatott meg; végre sikerült neki a négyszáz mérfiild
nyi (leghe) távolból visszatérni. Elbeszélése szerint folfedezte volna 
a Mississipi torkolatát, a mi azonban nem igen látszik valószinünek. 

La Salle most egy uj utra kelt, a tenger felől akarván kifür
készni a folyót, mcllynek torkolatánál ~yarmatot szándékozott ala
pitani a spanyolok és angolok fékezése végett, kik folytonosan ellen
séges módon viselték magukat azon tartomány iránt, mellyet ö XIV. 
Lajos tiszteletére Louisiananak nevezett el; de nem valósithatta e 
tervét, mert alattvalói részéről ellenmondás és engedetlenséggel ta· 
lálkozott; késöbb az illinóik közé menvén a franczia Duhaut által 
meggyilkoltatott (1687). ~azája megfeledkezett e kitünő szerencse
lovagról, de az Egyesült-Allamok Penn és John Smith közt állitot
ták fel szobrát Washington Capitoliumában. 

Le Hontan, folytatván La Salle vállalatát, a Long vagy Saint 
Pierre folyót fedezte föl. Azután, bár a spanyolok mindenképen 
akadályozni akarták a francziák fölfedezéseit és letelepülését, ezek 
mégis birtokba vették Louisianát (1690), hol gyapju- és marha-keres
kedést Üzni s gyöngyöt halászni szándékoztak. Itt találkoztak elö
~r.iir az apalachokkal, melly nép a hasonnevü hegységekből jött le 
ezen és több más tartományokba, s mindenütt az európaiak ellensé
ges ft'gY':ereivel találkozott. A többi indiánokkal részint barátságos, 
részint ellenséges lábon állottak; ez utóbbiak közt legszámosabbak 
voltak a cactavok, kik, mint mondják, hnszonötezm· harczost állit
hattak ki. 



Natchez. 

Legkiválóbb nép voltak a magas testii fl réz: ,:zinü natdwzek, 
kik, hitök szerint, törvényeiket egy, a Naptól származott férfi PS nií
töl kapták. Fönöküket, ki isteni tiszteletben részesiilt, s (;Jet es va 
gyon föltétlen ura volt, nagy-rwpnak nevedélc Ez rnggeleukint 
kir·ályi kunyhója előtt megjelenvén, kelet felé f(lrdulva arczra horul 
s üvöltve üdvözli a kelő napot; midlín m<·ghal, szolgái megiilik ma
gukat vagy megfojtatnak, hogy kövessék urokat s a más világon is 
~zolgáljanak neki; utána a legközelebbi rokon fia veszi át a kor
mányt. A hadügyet, isteni tiszteletet, a béke és háboru értekezlete
het két·két, a közünnepélyeket négy fiínök intéztP, s a nngy-nap 
Wltött be minden hivatali állomást. Júllehet a soknejüség meg volt 
engedve, minclA.záltal többnyire csak Pgy nőt tartottak, s mások hallz
nálatára is áteugcdték ~zt. A nemes leánynak szabad volt alsúbb 
rcndü férfihez menni nöül, ki azonban továbbra is szolga gyanánt 
tekintetett, azon különbséggel, hogy nem dolgozott tiibbé, hanem a 
többi szolgákra ügyelt fel; neje elött tilos volt leülnie, ki kedve 
surint szeretöket tarthatott, PlbocAáthutta fi·r:jét, hogy máshoz rnen
jen, s megölethette ha hűtelen volt hozzá. Julius végén három napi 
ünnepélyt tartottak, mellyen a nagy-nap és neje elnökölt, bevégez
telvén az ünnep a nagy nap alattvalóit kötelmeík teljesitésére, a 
szellemek tisztclctér·e, s gyermekeik jó nevelé!';ére buzdította. Az 
aratás közösen végeztetett, s az elsií gyümülcsök a templomnak 
ajándékoztatt:tk. 

A Louisiana meghtiditá~a végett tett első ki;,érletek roszúl P.i
kerültek a francziáknak, mignem Iberville, bátor canadai, ~~ranczia
országba ment (1698) s hajókat ~zerzett, mellyekk<'l meglalálván a 
Missiflsipi igazi h•rkolatát, felhajózott c folyón, s megismerkedett a 
környékbeli vadakkal. De a helyett, hogy a Í('rmékeny sikokat vá
las~totta volna, Biloxiba ment, melly puszta purtvidék egy lakatlan 
(:S müveletlen szigrten, s itt alapitott gyarmatot, mellyet fennhéjázó
l~g Dauplrine-nek nevezeit cl. De az angolok azt állítván, hogy ök 
már egy félszázaddal előbb fedezték föl e földet, el ak::\rták onnan 
iizni a francziáltat, kik kénytelenek voltak megerősíteni gyarmatu
kat Vilmos király a Curolinába menekült fmncziákat szándékozott 
oda elhelyezni, de XIV. Lajos politikai türelmetlenségMI nem en
gedte meg, hogy protestánsok telepedjenek le Louisianában. A spa
nyolok is ::!zerették volna befészkelni oda magukat, de a francziák
nak sikerült megtartaniok azt, jóllehet sok kárt ezenvedtek az angol 
leng<'ri rablóktól, s mindössze huszonnyolcz franezia család, husz 
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uégcr s llárolll>:!ÚI. darah s~arvai'lln!lfh:i.hól állott a g-yar111at, 

mel!y csak deszkával cs biírrel kereskedett. Antoine Crozat Loui
siana k(•t"t'skedelmének kiváltságát, s az ott ta lalandott bányák örök 
tul a jd<m jng~í t kér te és nyerte meg (l 712) ; miért döbbrc vitte a 
f,jlfetlezéseket, Öt>szekiittetésekrt bozott létre, és sok rabszolg:it szál
litott Guineaból j de csakhr.mar lemondott e kiváltságt·ól. 

Lonisianára szerencst\s napok látszottak feltünni, midön a hireR 
nemzetgazdász Law rendszerének alapj~\ul e gyarmat földeinek és 
bányainak miivelését tette, mikben ií gazdagnak állitotta azt. Azon 
~zenvedélyességnél fogva, melylyr-1 a francziák minden divatos vál
lalatot fölkarolnak , ver!>enyezve kapkodták (1718---20) e tár:<ulat 
részvényeit, ~ nemcsak készpénzükeL hanem ezüst készleteiket is 
ablm fektették; egész scr<·g kézmüves éH nyerészkedő f<ietctt Lou
öÍanába; dc Ho kan clve~ztek, a tiil1bick pedig felsülve éH cladósodva 
t értek vi~sza. 

Dac?.ára a Law-Lank i:nneretcs ~zct'encHúlen tuiivelcteinek, e 
t;í.1rsasüg magát fentartau i igyeker.c t t, de a ros z b:ínásmódban része
~iilt natebezek összeesküdtek a fr,liJczi:í.k kiirtására j miuthogy azon
ban egyidejüleg nem tudtak fiilkdni, a francziák lcgyUzték öket s 
kegyetlen boszút állottak rajtok (1729). Pel'l"ier folytatta ellenök a 
ltarczot, s kézre keritette a nagy-uapol, kit töhb más flínükökkel 
együtt f,lgolyként Uj-Ot·leansba kiildiitt. E nép csekély maradvá
nyai a chicachokkal olvadtak össze, kik ellen a fmncziák szintén 
háborút folytattak, mignem visszavonulást·a é;; békekérésre kénysze
rítették \iket (l HO). A gyarmat most miu· vizágzásnak indult, a 
mit nagyon természet('snek találunk, ha tl'l(intetbe veszszük, hogy 
fiildje termékeny, a tengerhez közel fek;;zik s olly nagy folyóval 
renrlelkezik, minö a Mis>'issipi. Végre Francziaország Louisianát 
Spanyolor~Z<ignak en~edtc át (1763 febr. 10) kárpótlásul Flol'Ídáért, 
mcllyröl emer. az angolok javárn mondott le: gyal:izatos egyezmény, 
mdlynl'it következtében .a fmnczia nE''v megsziint hangzani Észak
A merild.ban. 

A 1·égi hórlittik ~>zellemc 1;apjainkban uj életre látszik ébred.~tt
nek azon gyammtosokban, kik E:,~zak-Amcrikában First-se t t l e r s
eknck neveztetnek, s kiket Rcrnmiféle vonzalom nem képes helyhez 

kötni. Alig hogy egy tcriilctd nwgtisztit11nak az erdöktiíl s müvel
betövé teszik azt, csakhamar ott hagyják, hogy más t:myát keresse
nek, hol gazdagságot és több élvezetet remélienek találbatni. Ujból 
n puszták felé teszik tehát ntjokat, hol egészségesebb levegöt, bő
vebb v:uln«:r,atot nl" term~kenyehh fi\lnet gyanitanal(, ollykor egyedül 
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képzehnek által vezéreltetvc, ezer mérfiildct (J,,ghe) is bejáruak, 
miközben kivájt fa-törzseken a folyt'•kra bocllátkoznak, vag-y vad 
népek és járatlan erdőségek közé nyomulnak, ~gész készletök egy 
t:~karó, puska, balta, kés és két hód-kelcpczóuől állván. Hosszu 
barangolásaikban a vadászat táplálja öket; h:~ megunják a kóborlást, 
vagy valamelly erdőben telepednek le, mellyct meggyujtanak és ki
irtanak, vagy pedig a vadak kiizt állapodnak meg, kiket megtámad
nak, leölik vagy tova üzik. 

Nekik köszönhető Kcntucky és Tennessee első müveltetése; de 
alig hogy ráradalmaik gyümölcsözni kezdtek, már is tovább költöztek. 
Kési\bb állandóbb nép érkezik az igy elhagyott fiildre, melly felhasz
nálja az ö munkájokat; terjeszti a földmüvelést s házakkal cseréli 
fel a kunyhókat. Illy módon a müveltség a Mississipin tulr·a ifl el• 
jutott, most pedig a Missuri forrásaihoz közeledile 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

Am e r ik á r ó l á t a 1 á b a n. 

Columbus 1492-ben kötött ki Amerikában ; s midőn Diego 
Ribeiro 1525-ben visszatért a földirat-csillagászati gyűlésről, melly 
Ylves mellett Puente dc Cayaban a spanyol és portugal uralom ha
tárainak szabályozása végett tartatott, az uj szárazföld ábrája már 
az egyenlitötöl délre és északra, a Tüzföldtiíl egész Labradorig kör
vonalozva volt: annyira igaz, hogy midön egy nemzedéket valameily 
remény kecsegtet, nem szünik meg, mig nem valósitja azt. Itt nem 
állapodtak meg, hanem tovább folytatták a szárazföld és szigetek 
kifürkészését, ugy hogy egészben véve jobban ismerjük azokat mint 
a régi világot. J<:gyedül az örökös jég által boritott északi sark
vidékeken nem tétethettek pontos vizsgálódások, jóllehet megálla
pitottnak látszik, miszel'int a másik szárazföldtől az ott elterülő Szi
get-tenger közt kigyózó csatornák által választatik el. 

Amerika tehát a 78-ik északi szélességi foktól, hová 1840-ben 
Ross kapitány ét·kezett, egész a déli 55° f>8' 30-"ig terjedő roppant 
szigetet képez, melly délen igen keskeny, de fölfelé haladván mind
inkább szélesbedik, mignem a tizenkettedik északi szélességi fok felé 
egyszerre egy földszorosba megy össze, melly a déli részt az északi
val egye~;iti. A köröskörül el terülö tenger 1 melly egyik oldalon 
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Atlantinal(, a másikon Csendes-tengernek vagy Nagy-Oceannak ne
veztetik, összes partjai hosszában kicsípkézi azt, némelly helyeken 
pedig mélyen benyomulván, az Antillák, Mexicó1 Hudson és Baffin 
földközi tengereit képezi. 

E hosszu part kiszökellései és öbleivel szemben sok sziget ta
lálható, mellyek itt-ott archipelagusokká csoportosulnak, s majd örö
kös terméketlenségre kárhoztatvák, mint a baffini, majd benépesít
vék a halászat végett, mint New-Foundland, majd elragadó szépsé
güek, mint a Lucayok, mellyek egyesülvén az Antillákkal rnintegy 
virágfüzérrel vei!zik körül a Mexicói-öblöt; némellyek ismét müve
letlenül s majdnem egészen néptelenül hevernek, vagy pedig tengeri 
rablóknak szolgálnak fészkül, várva az emberi kéz polgárosító mun
kájára. 

Különös említésre méltó a G u l f- Stream-nek (Golf Strorn) 
nevezett nagy egyenlítői tenger-ömlés, melly sok ideig akadályozta 
a hajózást e vizeken. Spanyolországtól indulván ki, a Canári-szige
teknek veszi keringő utját, honnan tizenhárom hbnap alatt Caracas 
partjaihoz ér: tiz hónapi időközben megkerüli a Mexicói-öblöt, melly
böl gyorsitott sebességgel a Bahama csatornába rohan; ebböl k~ut
ván a Floridák tengerömlésének nevét veszi föl s az Egyesült-Alla
mok hosszában folytatván utját két hónap alatt New-Foundland Zá
tonyát éri el, mellyet talán ennek és egy más északi, a Szent-Lőrincz 
folyó irányában haladó tengerömlésnek lcrakványai képeznek: in
nen megfordulva az Azorok és Gibraltar közelében halad el, mignem 
ismét a Canári-szigetekhez tér vissza , miután három év és tizenegy 
h<inap alatt háromezer mérföldnyi (leghe) utat megtett volna. 

Egy hegyláncz, mellyet a spanyolok Cordillerónak neveznek, 
mintegy háromezer mérföldnyi (leg he) hosszuságban az egész Ame
rikán végig vonul. . Ennek legemelkedettebb cs ú csa az egyenlitötöl 
dél ro eső 6, 722 méter magas Chimborazo, melly, miolött Tibet hegyei 
megmérettek volna, a legnagyobbnak tartatott. E hegylánczhoz sok 
nagy terjedelmü és olly emelkedett síkok támaszkodnak, hogy p. o. 
Quito völgyének mélye az Andesekben nem áll alantabb a Mont
blanc csúcsánál; Bogota város s a mexicói tavak !lik ja fclülmulja a 
Szent Bernárd-hegyi kolostort; s olly helyeken, hol a légsúlymérő 
nem mutat többet husz hüvelyknél, gazdag legelőt, számos csordákat, 
s mérsék~lt égaljat lehet találni. E magaslatok nem kevésbbé mint 
a szélességi fokok határozzák meg az égaljat, de sokkal pontosabban 
mint a mí félgömbünkön. Az évszakok ép olly hasznos mint kelle
mes egymásutánja ott nem található; hanem a zord vidékeken ál-

XIV. 18 
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landó köd, örökös terméketlenség s szünet nélküli hideg uralkodik ; 
a forró helyeken a fojtó hőség sürü kigözölgést okoz, a mérsékelt 
vidékeken pedig az üvegházihoz hasonló változatlan meleg uralkodik, 
a nélkül, hogy nyár és tél felváltanák egymást. 

E nagyszerü magaslatok s a köztök elterülő síkságok (ll a: n os) 
a legváltozatosabb és óriás növényzettel gazdagítják Amerikát, s a 
forró égöv alatt szelíd hömérséket szüluek, erre egyébaránt a he
gyekből eredő nagy folyók, a szárazföldnek a naptéritök felé keske
nyebbülése s a hegyek helyzete is befolyással vannak, mellyek sza
bad menetet engednek az északi szeleknek 1). 

Mindazáltal az afrikaihoz hasonló sivatagok sem hiányzanak 
ott. Illy sivatag a nyugati part legnagyobb része a 4-ik déli széles
ségi foktól a 30-ikig; az Andesek másik oldalán pedig egy, ezet· 
mérföldnél (miglia) többet tevő pusztaság tmj"d el (T r a v es i a), 
melly nem homok hanem kövecscsel van fedve. 

E sivatagok, az igen magas hegycsúcsok, a sürü erdők s a 
megm&rhetlen folyók mcllyek lépcsőzetesen s igen magasról esve 
jőnek le a hegyekről, elválasztják a törzseket, s azt okozzák, hogy 
különbözö nyelvek és erl<ölcsök dívnak nálok. E folyók némellyei 
a mi szárazföldünkön ismeretlen kiterjedés és sebességgel birnak ; 
illyenek az Orinoco, Rio de la Plata étS Parana, me Ily, időszakos fo
lyását, eséseit , szabályos s roppant területek öntözésére elégséges 
növekvését tekintve, s azon körülménynél fogva is, hogy forrásai szin
tén a forró égöv alatt vannak, hasonlit a Nilushoz, s melly egye:>ül
vén a Paraguayval, egy maga több vizet visz, mint Európa száz 
nagy folyója együtt véve; illyen az Amazonok folyója, melly szám
talan keringés és száz meg száz folyók fölvétele után , hogy ugy 
mondjam, egy uj tengert szállit a tengerbe 2). Canada tavai közől, 
mellyek az elsö hajósok által édes tengereknek neveztettek, a fel· 

1) Humboldt SAndor szarint a legmagasabb közép bömérsél<Ü városok: 
Vera Cruz 25° 4 R j Havanna. 25° 6 j Cumana 250 7. 

;) A mng·ában vett Mississipi folyásának hossza. 
Az alsó Mississipival egyesült Missurié 

Az ez által fülszedett mellékfolyóké névszerint a Plataé 

1000 mföld (leghe) 
1600 ll . 

!iOO " 
Ohioé 400 11 

az Amazon vagy Maranon-é 
Az Oregon vagy Columbia-é 
A Rio de ln Plata-é 
Az Orinoco-é 

Arkansasé 450 11 

Rio Roxoé 400 " 
1035 
420 

560 
iíOO 

" 
ll 

ll 
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sőbb négy-ötszáz mérföld (leghe) kcrületü, s negyven folyót szed ma
gába; az Erie tó kifolyása a Niagara, me ll y 640 méter szélességben 
rohan le 45 méter magasságról ; az igy leesett vizek aztán a nyu
godt Ontaíro s az Ezer-szigetek tavában állapodnak meg, honnan a 
Szent-Lörincz folyó ered, melly tövénél három, tovább tizenöt-búsz 
mérföld (leghe) széles, s minden órában 67,335,700 köb méter vizet 
önt a tengerbe. Milly előnyöket huzhatand majd a müveltség, hajóz
hatókká tévén e folyókat, mcllyek ha csaton1ák által összeköttetnek 
a legtávolabbi földeket teendik egymással közlekedésbe ! 

Megszámlálhatlan s a legtöbbnyire rnüködésben lévö tűzhányók 
hirdetik a benső égésekct, mellyek borza~ztó gyakoriassággal nyil
vánulnak a pusztító földrengések által. Alig van ott város, melly 
egykor máskor'nem ezenvedett volna e miatt. Hegyek keletkeznek, 
tavak tűnnek el, egész vidék más alakot vesz fel, s mindig változik 
az égalj. 1663 jan. 23-iki éjjelén Észak-Amerika harminczkét ráz
kódást érzett és pedig ollyanokat, hogy az ablaktáblák összetörtek, a 
harangok megszólaltak, a falak meghasadoztak, sok fa kidőlt, s há
romszáz mérföldnyi (leg he) területen az egész föld beszakadt; a 
Szent-Lőrincz folyam két kiemelkedett hegy által rekesztetett el, 
máshol legmagasabb partjai vizszinig szálltak alá; s egy kétszáz 
mérföldnyi (miglia) mész-hcgyláncz lett ~;ikká 1). E roppant dúlás 
közben ember-élet nem esett áldozatul. 

Peruban 1682 okto b. 19-én Pisco város összeomlott; n tenger 
fél mérföldre (le ga) huzódott el a partok tól, s hirtelen vissza fordul
ván nagy térségü partot sodort el lakóival együtt, kik, későn lévén, 
már aludtak. Az 1687 oktob. 20-iki tökéletesen romba döntötte 
Limát; az 1746 oktob. 28-iki ismét, melly alkalommal az elsö hu
szonnégy óra alatt kétszáz, a következő febr. 24-ikig négyszáz öt
venegy rázkódás volt érezhetll, s a lakók közöl csak egyetlen egy 
IDenekült meg. · 

A Quito tartományban levő Riobambá-ban tapasztalt 1797 febr. 
4-iki hires földrengéskor a müködés függőleges irányban történt, ugy 
hogy a holtakat nagy magasságra, söt egy több száz lábnyi hegy 
tetejére vetP-tte; ugyanazon időben körben is müködvén, a falakat 
elmozdította helyökről a nélkül, hogy ledöntötte volna; meggörbítette 
az egyenes fasorokat, egymásra hordta a különbözö termékü mezö
ket, B egymástól több l:lzáz méternyi távolban állott házak bútorait 

• 
1) Charlevoix, Hisloire gen. de la Notwelle Prance 1. 8. - Clavlgero, Sto

ria antica det Messico 11. a;sR. l. 

18* 
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vitte egyikből a másikba (Humboldt). Quito kerületben negyven
ötvenezer indián temettetett el ; a meghasadozott földből sok helyen 
kénköves iszapos viz csergedezett; a Sicalpa csúcs Riobamba vá
rosra szakadt, s kilenczezer lakosával együtt eltemette azt. 

Quitóban 1799 febr. 4-én egy percz alatt négyezer polgár ve
szett el; a hömérsék, melly előbb tizenöt fok felé volt, most ritkán 
éri azt el, s ollykor négyre száll le; a levegö szomoru és ködös lett, 
s gyakran ismétlödnek a rázkódások, Guadalupa szomoru esete 
sokkal közelibb (1843), hogysem le kellene azt írni. 

1759-ben ötven mérföldrc (leghe) Mexicótól keletre és har
minczhatra a tengertől egy nagy és ültetvényekben gazdag síkság 
közepette bömbölni és zajongni kezdett a föld, melly aztán fölemel
kedett, megnyilt s hamut és forró köveket hányt egy fő és száz 
kisebb nyíláson át, ugy hogy egy mérföldnél nagyobb kerületen be
fedeztetett a mező, s ott maradt az ötszáz méternyi magas Jorullo, 
hat más körülfekvő gömbölyded dombbal 1). 

A földrengéseket gyakran földalatti marajok és messzire ter
jedő durranások kísérik, mellyek meglehetős időig tartanak; illye
nek voltak a guanaxuatoiak Mexicóban, mellyek 1784 jan. 9-ikén 
kezdödvén, egy hónapnál tovább tartottak, s a legkisebb rengés nél
kül végzödtek. 

Kimondhatlan dühhel törnek ott ki az urugánoknak nevezett 
orkánok is, mellyek mint cserjéket szaggatva ki az évszázados fákat 
pusztulállt és halált hagynak magok után. Bucnos-Ayresben 1793 
jan. 12-én harminczhétszer ütött be a villám; ugyanazon év april 
havában a szél annyira feltorlaszolta a la Plata vizét, hogy száraz 
ágyában látni lehetett a legrégibb hajótörések maradványait, azután 
hirtelen vissza vette folyását. 

Amerika növényzete a legváltozatosabb, s az északi sark-vidé
kek titkon. n őszö in ( cryptogallia) kezdve a pálmák , ~anán ok s a 
naptéritök óriás haraszt-növényeiig minden faj képviselve van ott. 
S a milly nagy változatosságban hozta létre a természet a fajokat, ép 
ugy szét szórta az egyedeket, és igy a helyett hogy, mint nálunk, 
rokon fl!vek és fákkal benőtt végtelen téreket látnánk, ugyanazon 
helyen a legkülönfélébb fajokat találjuk összekeverve: a mi az ame
rikai erdöknek egészen sajátos jelleget ad. 

Amerikában nincsenek európai állatok, s viszont Európa nél-

l) A fóld-fólemelkedésekröl mAr hoztunk fel p~ldáJt,ft az I. ltönyv IT. f"_ 
jezetében. 



- 277 

külözi amazéit. A mi házi állataink közöl egy sem volt ott található ; 
nem a bival, zebra, hieoa, sakál, czibetpetymeg , zerge 1 zergebak, 
kőszáli zerge, öz, nyúl, menyét, egér, vakond, marmota, fehér egér, 
borz, czoboly, hermelin, elefánt, zsiraff, orrszarvu. Ellenben volt ott 
orang-utang, pavian, s több más nálunk ismeretlen majom fajok. A 
régi világ majmai köz öl egy sem találtatott, mint szintén az· ameri
kaiak sem nálunk l) j a mi a többi állatfajokról is áll, jóllehet az 
ismertek nevei alkalmaztattak az ottaniakra. Ott voltak először 

láthatók apuina, juguarondi, ocelot, alpaca, indiai sertés, továbbá a 
tatu, lajhár, hangyál:>z, fiahordó sat. Azt mondhatná az ember, hogy 
egy más, az ös világéval párhuzamos állatország találtatik ott, igy 
a vastag bőrüek rendében a mi házi és vadsertéseinknek a pecari, 
tajass u, ta pi r j a macskafajuakat illetőleg a tigris, párducz és orosz
lánnak a jaguar, ocelot, couguar j a mi kérődzőinknek pedig a lama és 
alpaca felelnek meg, mellyek nagyon roszul pótolták a mi házi csor
dáink hiányát. 

Az állatok átalában kisebbek az európaiaknáL A mi lovunk 
megszaporodott ott és sok helyen elvadult j a kecskék, juhok, ökrök 
sokkal valódibb értékü gazdagságot vittek oda, rnint a mieink hoz
tak onnan. A hód, melly bőreért igen keresett volt és sokáig Canada 
fö gazdagságát képezte, most már alig található. Roppant kígyók 
csúszkálnak az erdőkben, vagy függnek le az ágakról, messzire hal
latva fenyegető csörgöjöket, a folyók partjain pedig óriás teknős bé
kák és becses vidrák ruászkálnak. Különös bőséget mutat fel Ame
rika a madarakban j az Andesek óriás kondora, a király sas és Gu
yana harpiája mellett ott díszlenek a kolibri, légy és tüzmadár, az 
aranyos curucu és a többi r e p ü l ö v i r á g ok. 

És ruindennek bámulattal kellett citölteni az elsö fölfedezöket ; 
a felséges törzsek, mellyek magasba nyuló csúcsán minden szél-fu
vallatra a pálmák legyezöi vagy emyöi hullámzanak j az ismeretlen 
növényzetü és érintetlen et·dök, mellyek fái a csombékos szulák és 
ágabogas lianok által olly erősen vannak összefüzve, hogy még az
után is állanak, ha gyökerök elrohadt, miként az emlékek, mellyek 
túlélik a sirt azon vonzalom által, melylycl az élök a holtakhoz fü
zetnek; a jótékony fák, mellyek egyszerre ételt, italt, lakást, ruhá
zatot és házat szolgáltatnak, mig némellyek csak árnyékukkal is öl
nek, s" miként az it·igység, dögleletes kört képeznek magok körül, 

1) Ez Dél-Amerikáról értendő. Észak-Amerikába hehutoltak némelly fa
jok, s viszont jöttelí is ki onnan. 
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mellyen belül egy cse•·je sem tudna megélni; az óriás rovarok, mely
lyek folytonosan lesekednek a gyarmatos lakása, hajója és személye 
körül; az ég, melly egy hosszu évszakon át zavartalanul tisztán tün
dököl 1 mig a másikban féktelen dühhel Ömleszti ternénlek vizeit, 
szóval, minden, minden csodálatra ragadhatta öket. · 

A déli ég alatt különösen meglepök a sas, argosi hajó, centau
rus, kigyó és kereszt nagyszerü csillagzataitól ragyogó s itt-ott kö
dös, setétbarna térek által megszakított éjek. A hold gyaluan egy 
nagy fehéres, s egy kisebb szivárvány szinü kör által környeztetve 
kel föl, melly kettő közt egy harmadik sárga gyürü van; hasonló 
karikákkal van néha övezve a vénus csillag is; s ollykor-ollykor 
hosszu szines vooalak futják át az eget, vagy pedig hulló csillag-esők 
ékesítik azt. Majd mintcgy versenyezni akarván az égboltozattal, 
nagy fénybogarak mctszik a setét éjet, mellyck némellye olly fényt 
terjeszt, hogy elég volna egy szoba megvil.igitására, vezér csillagu! 
szolgál az indiánnak éjjeli kóbllrlásaiban s gyémántnál szebben fény
likaszépek homlokán. És mindcnfelé ünnepélyes mély csend ural
kodik, melly nyugalomm látszik hívni az embeJ-t i az embert, ki 
nyugalom helyett azért ment, hogy pusztulást és halált vigyen oda! 

Képzeljük magunknak az akkori világot, melly ifian kelve ki 
a barbárságból, még meg nem volt fosztva ábrándos csalódásaitól: 
képzeljük azt, a mint véletlenül egyszer~·e c~ak készUlödö hajókról, 
érkezett ujságokról, visszatérő utasokról, uj fürkészetek, uj gyümöl
C!!ök, uj kalandok, uj ismeretekről beszél i s a kiváncsiság mindeni 
elfogadott; az elbeszélők hazugsága, s a hallgatók képzeime roindent 
nagyított; s mig egy részt minden a vallásos és babonás eszmékkel 
kevertetett, mellyeket még a közép kor hagyott, másrészt minden 
ama tudományos kételyekkel találkozott, mellyeket az uj kor hozott. 
Milly halmaza az uj eszméknek! milly szokatlan szinek a képzelern 
ecsetének! milly rázkódtatások a hiszékenységre 1 mennyi megha
zudtolás a kétségbe vonhatlanoknak tartott tanokra nézve! 

Az uj szárazföld láttára az első hajózók már föltették magok
nak a kérdéseket, mellyek még most is gyötrik a tudósok kiváncsi
ságát: honnan jöttek az r.merikaiak? csak egyetlen-e az emberi faj? 
ruennyire és ruiként tért el az ös jellegtől? a népek, állatok és nö
vények az Atlanti-tengeren tulról vándoroltak-e oda? roilly rokon
ságban állanak a nyelvek egymással? ruiféle ok hozza mozgásba a 
tengeri szeleket és oecani ömléseket? miért csökken a ruelegség 
1\ Cordillerák hirtelen lejtőjén lefelé, s az Ocean mélységében? mind 
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ezen tüzhányók kölcsönösen hatnak-e egymást·a s ezek-e okai a föld
rengéseknek? 

Mellőzvén a termé.szet-tudományi kérdéseket, mi csak az em
ber tanulmányozására szoritkozunk. De e tekintetben milly caekély 
anyaggal rendelkezünk ! A hódítók a rómaiakat utánozták, eltöröl
vén benszülött emberek és társadalmak ismertető jegyeit j a téri tök, 
hogy megkedveltessék a vallást, megsemmisítették a bálványimádás 
emlékeit; a politika letörölte a nemzetiség nyomait; a tudósok tá
volabb voltak, hogysem meghatározhatták volna a megoldandó fel
adatokat s az azok megfejtésére szükséges dolgokat, s csak önké
nyes rendszerek vagy bizonytalan kiváncsiság által vezéreltetve ta
pogatóztak. 

Szerencsere sok dolgot leírtak és lenyomattak anélkül, hogy 
értették volna azokat j a spanyol lcvéltámk telvék illyféle okmá
nyokkal, rnellyek még csak most kezdenek banezkés alá vétetui; 
Boturini 1), D' Acosta, Gareilaseo de la Vega sok részleteket gyüj
töttek, mellyeket aztán Ulaviger, Kingsborough, Humboldt használ
tak fel. Birunk történeti festményeket is, mellyeket a XVI. század
ban tlascalai, tezcucói, chioluiai és mexicói megtért indiánok készÍ· 
tettek; továbbá kéznél vannak Uj-Spanyolország alkirályának is
mertetései, az Audienza szóheli perei, s a hivatalnokok lndiák-Ta
nácsának kérdéseire adott válaszai; mind olly anyagok, mellyek jól 
felhasználva közelebb vihetnek azon kérdések megfejtéséhez, mely
lyek e szárazföld népességét s kezdetleges müveltségi állapotát ille
tőleg fölmcrülhetnek. 

Az amerikaiak eredete. 
Honnan származtak az amerikaiak ? a mult század bölcsei, 

kik mindarra nézve hiszékenyek voltak, mi a hithez nem tartozott, 
egyszerüen fejtették meg e kérdést, azt mondván, hogy miként álla-

l) A milanói származásn, hihetöleg Valtellinhban sziiletett lovag Lorenzo 
Boturini H~naducci, a hely szinóre ment az amerikaiak történetének tanulmányo
zása végett; de a spanyol féltékenység elrabolta legértékesebb gyűjteményei t, 
s öt magát mint államfoglyot 1736-ban Madridba kiildte. A ltirály ártatlannak 
nyilvánította, a nélkül hogy fáradalmai gyiímölcsét visszatéritették volna; s mind
össze is csak gyűjteményei l»jRtromát tehette közzé Saggio s~tlla sto1·ia antica 
della Nuova-Spagn{' cz;mü rotivének végén. l•] gyűjteményei< a Bpanyol levélt:l.
ral<ban nagyrészt elveszte!< ; nehány 11 toJc,Jói érsek kezéhez jutott, ki közzé is 
tett némi festményeket, rnellyckben a mexicóiak adónemei voltak leírva, Nehány 
illy fe8tményirat Hakluitnak Purebus által közzéteft gyiijtAményében, B GPmelli 
Carreri utlcidLS!Lhan i~ talllihat•í. 
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tok ugy emberek is mindenütt vannak. De egy benszülött és tulaj· 
donképi amerikai faj föltételezése ellenkezik nemcsak a bibliai ha
gyományokkal, hanem azzal is, hogy az Uj-Világ törzsei nem ugyan 
egy jelleget viselnek magokon, Az első utazók meglepetvén, miként 
ez történni szokott, a hasonlatosság által, azt állították, hogy kivéve 
a sarkkörhöz közel lakókat, egyetlen fajt képeznek, melly faj a 
koponya elütő alakja, ritka l!zakáll, sima haj, rézhez hasonlító bronz 
szin, alacsony test, hosszukás, a halantékok felé kiálló szögletü szem, 
kiszökellő arczcsontok 1 vastag ajkak , s a száj nyájas kifejezésé
vel ellentétben álló komor tekintet által válik ki; - egy olly 
végtelen térségen, minő az, melly a Tüzfölutöl a Behring szarosig 
terjed, annyira hasonlitanak - állításuk szerint - az arczvonások, 
hogy Pedro de Ciec;;a de Leon, egyike Peru hóditóinak, s a két Ulloa 
testvér, kik olly nagy részét bejárták Amerikának, azt mondták, 
hogy ennek lakói egy atyától és anyától lútszanak származottaknak. 

Ez annyiszor ismételtetett, hogy végre elhitték: de e népek 
behatóbb tanulmányozása megczáfolta e véleményt; s bár valóban 
sehol sem található faj, mellynck homlok-csontja inkább hátra volna 
nyomva, s bár mindnyájan a sima hajuakhoz (l~to7!_11·7.'n) tartoznak, 
mindazáltal, ka a sarki eszkimókat kiveszszük is, olly különbségeket 
vehetünk nálok észre testalkatukat, erejöket és szinöket tekintve, 
a ruillyenek az arabok, szlávok és perzsák közt észlelhetők. 

Mindamellett Gabriel Lafond kapitány, ki csak nem rég figye
lemmel utazta be e világot, az indiánokat egy családra vezeti vissza, 
melly az égalj befolyása következtében négy, határozottan külön
böző osztályba szakaut Az elsőt képezik az északon Unalaska-ban, 
s az észak-nyugati partokon lakók, kik a tüzfüldiekhez hasonlita 
nak; a másikat a ruexicóiak és chiliek alkotják, kik észak síkságain 
és dél pampáin laknak; a harmadikba sorozandók a cuzcói, quitói 
és környékbeli peruiak ; az utolsót a még vad indiánok teszik, kik 
Fl01·idában, Louisianában, Yucatanban, Guatimala köztársaságban, a 
Darien, Orinoco, Amazon partjain, Chacóban, Guyanában, Brasilia 
bensejében és Paraguay határain bolyonganak. 

A nyelv-különbségek · megszámlálhatlanok, ugy hogy Paragu
ayban ötvenötöt, Uj-Spanyolországban huszat számítanak, mellyek 
közől tizennégy, nyelvtannal és eléggé bő szótárral bir; s nem is 
mondbatók ugyan egy nyelv kii.lönböző szójárásainak, rnert távolabb 
állnak egymástól mint a perzsa a némettől vagy a franczia a szlávtól 1). 

1) Humboldt, Értekezés Uj.Span!Jolm·szág1·ól II. lditlyv. ~-
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Az egész Amerika nyelveinek számát kétezernél többre teszik, mely
lyek némcllye kihalt a hóditás után, másokból csak nehány szót 
gyUjthettek össze a bPnszülöttek által nevelt papagájok szájából; 
némellyeket csak a régi törzsek csekély maradványai beszéltek; 
mig má'iok mát· nagy terjedelmü földün használtatván, még most is 
közvetiWül szolgálnak a különben saját nyelvvel is biró kiilönféle 
népek közt. Igy Chili s l3nenofi·Ayres és Patagonia pampáinak 
törzsri a puelscio nyelven értik meg egymást; Paraguay és keleti 
Chaco törzl"ei pedig a guanmit használják közös nyelvül. A téritök 
több iz ben megkisórlették egy nyelv elfogadására birni az általok 
összegyiijtött népeket, de kevesre mcntek. Mindazáltal Duponceau, 
Gallatin és Pickering, nagy nyelvészek, bámulandó nyelvtani hason
latosságokat találnak még ott is, hol a szók nem hasonlitanak. 

Az áthatolhatlan folyók, a buja növényzet, a föld alakja, a forró 
égöv alatti siltságok hevének kerülése megszakították a közlekedést, 
s okozták a nyelvek kültinféleségét. Ide járul, hogy még csak annyi 
fáradságot sem vettek magoknak a tudósok, miszerint azokat csopor
tositották, a kihalt nyelvekkel összefüzték, s felismerni igyekeztek 
volna a testvériséget, mclly bizonyos nyelvtani formákban, a szók 
módosulásában s a ragok és toldalékok sokféleségében árulja el ma· 
gát. Daczára a kiilönbségelmek, mellyck e nyelvek elszigeteltségé
t·öl tanuskodnak, némellyek mesterséges berendezésöket tekintve, 
tanulmány és müvelés jegyeit viselik magokon, ha mégis emberek 
által alkottatnak a nyelvek; néhány, csak vadak által beszélt nyelv, 
millyen a grönlandi, a cora, tamanaco, totanaco, chicua, olly gazdag 
nyelvtani formákban, hogy a mi szárazföldünkön, kivéve a congóit 
és baskokét, kik a régi cantabrok maradékai, egy sem található e 
tekintetben hozzájok hasonló. Majd mindenikben az igék fejezik ki 
különös hajlilással az alany és cselekvés, vagy az alany és tárgyak 
köz ti viszonyt; külön formákkal birnak a 'isszaható névmások min
den személybeni kifejezésére; mi annálinkább bámulandó, mert kö
zös olly nyelvekkcl, mellyek egyébként igen különböznek egymástól. 
Söt átalában az amet·ikai számzföld nyelvt!i, mig meglehetösen kü
lönböznek szótáraikban, a nyelvtani rendet illetöleg közel állnak 
egymáshoz; s ellenkezöleg, mig a szótárakra nézve némi hasonlatos 
ságuk v~m a mi nyelveinkkel, a nyelvtan tekintetében teljesen kü
lönböznek. Az Uj-Spanyolországban használt otomia nyelv, melly 
az aztek után legelterjedtebb, az egyszótagu összetétel és a gyök
szókra nézve nagyon hasonlit a chinaihoz: de ki merné azt ettől 
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származottnak állita ni, miu tAn e szárazföld szivében és elszigetelten 
találtatik ? 

Hogyan tudhatjuk tehát meg, ha vajjon az amerikaiak egy 
vagy több fajtól származnak-e? A hát· egymástól olly táYol J~,~kó 

betruskok, egyiptomia!{, tibetiek és az aztekok közt és:.ddhctö bá
mulandó hasonlatosságok Ázsia észak és keleti részeiböli részletes 
kivándorlásokról tanuakodnak; de ha mindjárt elfogadjuk Ít;1 hogy 
illy módon jutottak oda a nevelők, ezek bizonyára már régibb népet 
találtak ott, s nem voltak képesek megváltoztatni a fajt. S ha meg is 
fejti valaki, hogyan találtatnak ott a mieinkhez hasonló szokások és 
allatok, a legnehezebb kérdé~ még megoldatlanul marad, t. i. mint 
lehet az, hogy e félgömbön előbb nem ismert kUiönbözö állatok 
találtatnak? 

S ha valaki még mindig azt kérdi tölem, honnan származtak az 
amerikaiak? én viszont azt kérdem, egy olly világba, melly annyi 
századok óta tanulmány tárgya, honnan jöttek a celták, góthok, 
oskok? honnan van, hogy a bask nyelv gyökeresen különböző euró
pai nyelvek közt még most is beszéltetik? Vannak föladatok, mely
lyekre a megoldást csak egy könyvben találhatjuk. 

Semmi sem jogosit fel azon hitre, hogy Amerika késöbb emel
kedett ki a tengerből, vagy hogy késöbb jutott oda az emberi faj; 
s e fajnak érintkezesei a többiekkel talán megelőzi azon időt, midön 
a mongolok, indusok, tongusok és chinaiak elváltak. Azután ismé
telve müvelt népek mentek át oda (ne kérdjétek hogyan), s különféle 
központokon meghonosították a müveltséget, melly a fölfedezés után 
vagy még virágzó, vagy csak kezdetleges állapotban, vagy kihaltnak 
találtatott, a nélkül azonban, hogy egyik másik központ közt érint
kezesek ismertettek volna föl. A hol csak valami hagyomány volt, 
mindenütt emlékeztek az idegen nevelök érkezésére: de a kérdése
ket, mellyeket a XV. század önkényes tudományassága szeszélye 
szerint fejtett meg, a mienk előbbre haladott tudománya megfejtet
lenül hagyja. Manco-Capac, Bocica és Quetzalcoutlban, kik szakál
losan és zarándok bottal kezökben mentek oda a müveltség terjesz
tése végett, mi ugyan nem ismerjük fel Szent Tamást, mint a téritök; 
de hát kik voltak ök ? A chiapaiak Votanja, ki a earthagói és scan· 
dináv istenség nevét viselte, honnan jött? ama könyveket, mellye· 
ket Ucajale vadai tisztelettel öriztek, a nélkül hogy egy szót értené
nek belőlök, ki írta? R a !'Iok eltemetett és sir-emlékekre vé~ett ke
resztek mit jelentenek? hát a lotns-virág, a körülmetéltetés, s a gö
rög és phoenieiai sz6k ? A tudomány nem elégszik meg többé, mint 
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egykor, akár a görög akár a zsidó föltevésekkel j de a föltett kér
désekkel szemben elnémul, s csak álomképeket alkot. 

Az első fölfedezökkel od&. ment papok elbámultak, midön a 
mexicóiaknál egy bűnbeesett anyáról, egy nagy vizözönröl, mellyböl 
csak egy család menekült meg, s egy végtelen, az emberi dölyf által 
emelt épületről hallottak beszélni, mellyct az istenek villámaikkal 
sujtottak. Ama szoltás, mellynél fogva az alig született gyermeket 
leöntik, s a templomban lisztböJ formált, s darabokra tört bálvány
képet osztogatnak a népnek,. továbbá a bünök megvallása, a n ök és 
férfiak zárdábani elszigeteltsége, s hagyományuk, melly szerint az 
ország vallása és államintézménye szent, fehér, szakál!os emberek 
által változtattatott meg, azon meggyőződésre juttatta öket, hogy 
mát· máskor is jártak ott téritök. Habár nem czáfolhatjuk is ezt meg 
határozottan, rnindazáltal figyelembe veendő, hogy hasonló eszmék 
a déli Azsia népei közt a sbamanok és buddhistáknál is találtattak, 
a kiktől vehették azokat a mexicóiak, melly föltevést a lélekvándor
lás hitágazata is megerősit, melly a tlascaloknak közönségesen elfo
gndott volt. 

A világ négy korszakáról szóló hittel, mi az indusok és tibetiek 
földalakuJási tanának saritalatos ágazata, Peruban is találkoztunk, 
s az ott talált naptári formák, mellyek egyeznek a mongolokéival, s 
több más körülmények azt látszanak mutatni, hogy ama nevelök 
keleti Ázsiából s olly népek közöl érkeztek, mellyek összeköttetés
ben állottak a tibetiek, tatárok, shamanokkal, s Jesso és Saghalien 
szigetek ainos-barbas-aival: de miként egyeztethető meg a szelid 
buddhaismusa vérengző szertartásokkal ? Továbbá találhatók népek, 
mellyeknél a nők szülötteiket rohadt fa porába teszik, miként ez a 
tungusoknál divatos ; emberek, kik hasonlóan a scythákhoz ellensé
geik fejbőrét lehúzták, és incák, kik mint a chinai császárok a földet 
müvelik. 

Némellyek, mint Gomara, Chananeából származtatták az ame
rikaiakat; Adair a zsidókéival egyező szokásokat talált nálok j Huet 
és Kireher egyiptomiaknak , Campomanes carthagóiaknak, Grotius 
norvégeknek, De Guignes és Jones hunnok és tibetieknek, Forniel 
japaniaknak tartotta öket; s mindeniknek volt valami igaza. De 
Humboldt, ki pontosan feltüntette az ázsiaiakkali hasonlatosságokat, 
azt hiszi, hogy az amerikaiak igen korán elszakadtak a többi világtól, 
s magok fejlesztették a müveltséget az ös hagyományok közös alap
ján. Ha Amerika nincs is összeköttetésben északon Ázsiával, ki 
akadályozta egy tatár vagy mongol CHapat költözését, melly Siberi-
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ából indulván ki, átment a Behring szoroson? E vélemény sokáig 
fölényben volt, annálinkább, mert ujabb időben több törzs érkezett 
oda Siberiából •). De miként hihessük, hogy Mexicó és Peru müvelt 
nemzetei Ázsia északkeleti barbár hordáitól származtak volna? vagy 
hogy ennek déli tartományaiból jövén, átmentek a jeges vidékeken, 
anélkül, hogy nyomot hagytak volna magok után? Más részről meg
jegyezték, hogy a maiajok igen régóta ügyes hajósok voltak j a 
Nagy-Ocean szigetei Ázsiától kezdve Pasquaéiig mind benépesíttet
teknek találtattak j sok eset megmutatta, milly hirtelen szaporadha
tik el a hajótörés által valameily szigetre vetett nép. 

A nehézséget nem is azon kérdés képezi, mint népesíttethetett 
be Amerika, mert bizonyos, hogy a mi félgömbünkről több ízben 
hajóztak át oda j hanem e népeknek a fölfedezést megclöző történe
tét fedi sürü homály, s csak az tünik ki, miszerint a költözések a 
helyett hogy mint Eurapában lerombolták volna, átültették a mü
veltséget. 

Dr. Warren di Boston sok koponyát megvizsgált, mellyek 
északi-Amerikában bizonyos halmokban találtattak , melly halmok 
temetkezés vagy isteni tisztelet helyéül szolgáltak s hihetőleg nyolcz
tíz századdal előbb emeltettek E koponyák nem csak a mienktöl, 
hanem a mostani ind iánokétól, sőt nlinden más isme1·t nemzetéétől 

elütöttek: a homlok magasabb és szélesebb volt mint az észak-ame
rikai indiánoké, de kevésbbé mint az európaiakó j a szemgödrök ki
csinyek és szabályosak, az állcsontok kiállók, de nem annyira mint 
az indiánoké j az ínyboltozat kerekded j az orrnyílások kevésbbé 
szétterjedtek mint az indiánok és afrikaiaké, bár inkább mint az 
európaiaké, azon különösséggel hogy a hátsó koponya száadékosan 
belapitott volt. Más, ezerötsznz mérfölddel (rniglia) távolabb talált 
koponyák t·égi perui koponyáknak ismertettek, mellyek azonban 
kissé különböztek az előbbiektől: a mi azon föltevésre jogosít, hogy 
rokonság létezett e nemzetek ltözt, s hogy az északi faj a jelenlegi 
északiak elődei által üzetett el, s hosszas bolyongás után Dél-Amc
rikában telepedett le, eredetet adván a népnek, melly ott Peru biro
dalmát alapította. 

Kiemelik, hogy az e sirokból előkm·ült ékitményck és csontok 
hasonlitanak a hindostaniakhoz 2). Nagy hasonlatosság fedeztetett 

1) Mint a chippeway-ik (Mac/censie naplója, ii87. 113 lap.). a sioux-k, 
osagol{, pawn-ok (Pi/ce utazása I. r~sz, 63. l. Il. rész. 9, 14. lap) és mftsok. 

') llfem. eneyclopecl ique, 1839, d i sp. 95. 
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föl a japánok és Bogota síkságának népei közt, kik ép ugy mint 
amazok gyapot öltönyt viselnek, földtnüveléssel foglalkoznak, terjc
dehnes községekben állandóan letelepedve élnek, s egy király és 
föpap által kormányoztatnak; összebonyolított naptáruk a számok 
és napok ugyanazon körforgásait tüntetik föl, s szintén hatvanéves 
időszakot különböztetnek meg; továbbá nélkülözik az L betüt 1). 

E kevéssé számos amerikai törzs, melly a GS ik é-,zaki sztiJességi 
foktól az 55°-ig, mindkét félgömbre kiterjeszkedett, az Ocean szin
vonalával egyenlő magasságban, tehát a Teneriffa hegyfoknál két
száz öllel magasabban lakott; s a Vonal közelsége nem tette, mint 
az öreg szárazföldön, bőrüket bronz szinüvé. 

A Panamai-földszoros két, majdnem egészen elkülönzött részre 
osztja Amerikát: mindazáltal hasonlatosságok vehetök észre politi
kai és vallási forradalmaikban, mellyektöl a különféle népek mü
veltsége kezdetét vette. A müveltség leginkább ki volt fejlődve a 
mexicóiak, peruiak és muiskoknál. Mexicóban, miként láttuk, az 
európaiak fokozatos kormányzati kötelékekkel összefüzött birodal
makat, központosított kormányzathozi kiizeledést, a legujabb forra
dalmak által megalapitott hiíbériséget, harczias, függetlt·n, s örökö
södési patriciatus által kormányzott köztársaságokat, jól rendezett 
rendörséggel ellátott nagy városokat, sajátságos földbirtoklási rend
szert 1 hatalmas gazdag rendezett papságot, kereskedelmet, ipart, 
nagyuri csint, s mindezek mellett szolgai szokásokat találtak, mely
lyeket a kényuralom és vérengző vallás hozott létre. Az első utazúk 
megbámulták a Cordillerákan yezetü utakat, Cuzcó épülethalmait, a 
mexicúiak gúláit és festményeit, s hün leírták azokat; csak az kár, 
hogy festmények által nem hagyták ránk az emlékeket, mellyeket 
aztán az idő és rajongás szétdúltak. 

De Solis és más irók, kik soha sem lépték át Spanyolország 
határait, el vettél{ hitelét azok értesitéseinek, kik saját~zemiileg láttak, 
s bölcseség jelénel{ tartatott haszontalan fecsegésnek nyilvánítani, a 
mit Claviger Mexicó történelmében följrgyzett. Uj, más részeken 
teendett fölfedezéseket akartak volna, hogy higyenek, s valóbau 
bölcsész utazúk kellettek volna nekik, hogy ne tartották legyen illet
lennek csodálkozni azon, mit nem tudtak megfejteni. A legrégibb 
müveltség nyomai a nagy tavak északi részén találtattak, a hol ta
lán meg;\Jlapodtak a költözködő nemzetek, miután a hideg által el-

1) Paravey tovább vitte ez összehasonlitásokat "Minden népek azám éa 
irásjegyei !'.'f!/a?Wzon e1·r.detiiek" ezimíí mnnk{LjAban. (nngol.) 
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vesztették barmaikat; s szembetünő nyomait !Jagylák átutazásuknak 
e puszták jégtengerei és hegyei közt. Néruellyek észak jeges vidé
kei felé vették utjokat, hol bőrt és halat találtak; mások a szép erdö
ségekben s a folyók és tavak mcllett szóródtak el j ismét mások a 
földszoros alacsony és rosz légü ·partjai hosszában a déli félszigétre 
hatolváu, lassan-lassan elfoglalták a viztelen pusztákat, az Andesek 
füvrs savanáit, és igy tovább az iszapos és termékeny síkokat, a 
dúsgazdag völgyeket, a terméketlen és zord magaslatokat, a sós 
magányokat, homokot és mocsárokat. Olly annyira hatalmas ter
mészet ellen kellvén küzdeniök, nem finomulhattak, mindazáltal az 
Ohio, Illinois, Missuri és Tennessee partjain nngyszcrű ösemlékeket 
hagytak: azután átmenvén (ki tudja mi okból) a magas Cordillet·ákon 
l\'lexicó és Peru birodalmakat alapitották. 

}~mlékek. 

Már emlitettünk néhányat Mexicó régiségei közöl, hol a na
ponta előforduló uj fölfedezések e népnek a Nil és Földközi-tenger 
népeiveli ősszeköttctését s keleti származását bizonyítják. 1842 
dcczemberben a londoni régészeti Társulattal Napcan kapitány egy 
levele közöltetett, ki azt állítja, hogy a Mexicói-öbölben az Áldoza
tok-szigetén bálványokat, zene-eszközöket, edényeket, s egyéb tár
gyak közt két, kétláb magas égett föld (terra cotta) szobrot talált, 
mellyck szemei lezárva, ajkaik nyitva voltak, onukat és füleiket 
gyüt·űk ékitették, testök pedig veresre és azúrkékre volt festve. Jel
legre nézve elütnek a közép Amerikában találtaktól, mig ellenben 
hasonlitanak a régi világéihoz; a szobrok az egyiptomiakat j a szik
l~ból készült fejszék pedig a celtákéit közelitik meg, mellyek Fran
czia és Angolországban bőven találtatnak. Ugyanazon évben a né
met Uhde, miután lVIexicóban történelmi és régiségtaní katatásokban 
huszonhárom évet töltött volna, nagymennyiségü régiségeket hozott 
magával, mellyek közöl több tárgy a régi világgali érintkezésről tesz 
tanúságot; az ötvenkettöre menö, égetett földből készült 1- 1 1/ 2 láb 
magas edények hasonlitanak a hetl'Uskokhoz, s görög, római, egyi
ptomi és indus istenségeket ábrázoló alakokkal vannak fedve. 

S nem csak itt fordulnak elö igen régi emlékek, hanem olly 
helyeken is, mellyek a fölfedezés idejében semmi nyomával nem 
birtak többé a müvelteégnek; s 1850-ben Észak-Amerika pusztái 
közepette félig eltemetett nagy város romjai fedeztettek fel, mellyröl 
a hagyomány mitsem tudott. Mclly igen régi emlékei ez ugynevezett 
Uj-Világnak két osztályba sorozhatók és pedig egyikbe a szükséges 
nyers erö rnüvei, millyeuek a fegyverek, házi eszközök, sírok; a 
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másil;ba azok, mellyek csak egy, a müveltseg és tudomúnyiJan eW
haladt népnél kereshetök. 

Az előbbiekhez tartoznak az igen hosszu gátak, és némelly 
városok földbástyái j a már emlitett toltek ck, e világ pelasgjainak 
müvei j az Egyesült-Államokban talált sánczok, mellyek az Ontaíro 
tótól Mexicó-öbléig, s az Alleghany és Rocky hegyláncz közt vonul
nak el. Cuzcóban és Hollaytaytarnbóban a régi peruiak nem is tö
megeket, hanem egész szikla hegyeket raktak egymásra, mellyek 
pontosan össze vannak illesztve, anélkül, hogy a vakolatnak, esigának 
vagy gépnek nyomai volnának 1). Peruban a Caxamarca mellett 
egy nagy város romjai láthatók, hol a házak egymásra vannak rakva, 
s az alsók tizenkét láb hosszu és hét láb széles kövekböJ állanak, 
mellyek hihetöleg egy földalatti csatornából vágattak, melly a he
gyeken keresztül vezette a vizet a városba. Ohio államban viznél
küli és terméketlen sivatagok közepette igen nagy tért befoglaló, sok 
szögletü kerit6sek találhatók , mellyek rendeltetése nem a törzsek • 
házainak védése volt, hanem a foglyok leöletésének szinhelyéül szol
gáltak, s szakértö emberek dicséröleg nyilatkoztak e városoknak 
hadtudományt tanusitó szögletes elrendezéséröl, mellyek falai olly
kor az alapnál huszonöt méter vastagságuak 2). 

Az ép olly számos, a milly különbözö alaku sírdombok több
nyire kicsinyek j de ~lissuriban van egy, melly alapjában kétezer
négyszáz láb széles és száz láb magas j Saint Louisval szem"közt 
mintegy száz illy sirhairnat találhatni különbözö csoportokban, mely
lyek legnagyobb részt észak-dél irányuak és egyközény alakuak. 
Brackrnridge számítása szerint magában Louisianában háromezer
nél több van j ezek némellyike négyszáz métcr szélesség mellctt 
hétszáz méter hosszu, s csontvázak, fegyverek és 1·éz érmek találtat
nak bennök. Az egész Egyesült-Államokban nem kevesebb mint 
ötezer illy épitményt számitanak 3). Illyféle romok, New-York állam-

l) Gay umal( a franr.zia akademiunál 1840-ben tett közlései. Stevensan 

állitja, hogy a Caxamarca melletti nagyszerü romok lcözt agyag ragasztél(ot vett 
észre. 

') Szemecsittessék ez azon eszmékkel, mellyeket mi az ös építészetről ki
fejeztiiuk. a IL könyv XXIV. fejezet. 

3) On the population and tu?nuli of the Abo1·igenea n01·th-Ameriea. Bracken
ridge ötszáznál több sirhalmot ernlit, mellyek némellyike száz hold töldnél is 
többet elfoglaL Rafinesque állítja., hogy Keutuckyban ötszáz, s a.z államon kivül 
ezernégyszhz régi ernléket szcmlélt meg. Lásd még 

Bcck ""~c!ier_ 
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nál vévén kezdetöket nagy szélességen találtatunk e!Rzúrva, s nyu
gatra az AllE'ghanyk hosszában érik végöket; déli idmyban keleti 
Georgia felé s Florida legdélibb részében egész az Occánig huzcíd
nak; nyugatra a l\Iississipi forrásain jóval feljebb mcnnek, s minden 
folyók partján, sőt a Mexicói-öbül mellett is lelhetöle Az Attanti
Occant csak Floridában ét·intik, s nom közelitik meg a Csendes
tengert vagy a hideg vidékeket, mi megczáfolja azokat, kik e nem· 
zetek első székhelyéül Floridát állitják; s mig előbb azt tapasztalták, 
hogy a népességek a folyók és lengerek hosszában kép~;ődtek, itt az 
Atlanti-tengernél nem találhatók nyomaik. 

Ha figyelembe veszszük, hogy ez emlékek felett végtelen erJő
aégck növekedtek, sőt némellyekl '• hozzáértök bizonysága szcrint, 
két ízben is megujultak (pedig tuctva van, hogy az egvszer elpusz
tított erdők igen lassan veszik fel magukat, ugy hogy a hóditúk által 
kiirtottak még ru ost is megküliinbiiztethetiik a többiektől) igen régi 

• eredeliieknek kell tartanunk ez emlékeket. 
Miként olvasóink már tapasztalhatüi.k, a sírok gyakorta bizony· 

ságot szolgáltntnak valameily nép müveltségi :Hlapotárúl; és sok 

Latrobe, Utazás Mexicóban. 
Del Rio, Palenque. 
Waldeck, Régészeti és festüi ulazrí.<. 

miut szintén Stephen és mások utleinl.sail. ; az amerikai lliiles<'••zcti tftrslllat., " " 
new-yorki akadernia értekezéseit. 

Bradford, Artliquity ame1·ic., és On the origin and Jti"tm·y of the 1·ed ?'ace. 

1841. 
Warden, Reche1·ches sur l' antiqui té tlc.~ Etnls Uni.t rle l' Ame?·irzue Srptcn

tr1:onole. 
Orbigny, Az arne1·ikai em/,er, Vrr.'fy ulaz<Ís Déi-Amet·ilcában. 
Bradford azon kiivffkeztttésrc jnt, hogy az Egycsiilt-Államok, Uj-Sp:tn"'ol

ut·8zág és Dél Amel'ika régi PmléhinPk lcgnagyohh három csoportj:t ugy~<n pgy 
csnlá<l három ágát61 származi!<; hogy c esal!ul miiveltséggel, nwsterségPkkef, 

nemzeti valihssal és remlezctt kormánynyal hirt; hogy a természeti és erkiiiesi 
cgyform'lság azt bizonyítja, miszerint e nemzetelt kiizns ercd~iick, ,l[Oltak, s hogy 
a veres törzsek egy miivclt. tát·,adalom clv:ulnlt. ma.-:ulvfmyai; ~:~gy c müvelt 
népek két l;orszakba sorozhatúk, mellycl< egyike igen r•~gi, és soká, ,]e nem tudni 

meddig nyngalomban élt, mig a m!tsil< nemzeti vi,z{tlyok, vadai< Letörései, a régi 
uralmak bukása s egy uj, t.erjc<l~lmcscblmek alapitásn által l<iilönLözteti meg ma
gát. Az elsö müvelt telepítvényeit Közép-AmcriltfLbnn alapittattaft, hounan e nép 
a Horn foktól az északi Occ{mig mindl1ét Amerikában elterjedt. Ö a veres fnjt 

felismeri Egyiptomban, Jletruriaban, Madaga~carhan, a régi Scythiálmu, Mongol
országban, Chimí Lan, llindostanban, a malaji S7.iget-tcngeren, Au,traliábau és 
Amerikában. 



muerikai r;ü·uk ._,gy, a vr~res fajt mege[i)?.üll IJCtllZedt:k mcllett tanus
kodnalc Cincinnatiban rábukkantak pgyre, mcllynck tojásdad alakja 
pontosan megfelel a?. égtáj ll k nak, s <Ípités:.~cti tudorn{myt árul el j c 
sirban jáspis, kristály tárgyak, szencsiilesek, metszett csontok, ólom, 
réz, esiiUm-Icmezek és l{agylóból kószült büzi eszközök találtattak. 
Ohio tartományban Lancaste~·töl délkeletre, kilencz mérfiildre (mi· 
glia) egy százötven láb kerületü és tizenkilencz láb magas épület
tömeget találtak; ennek bense.iében tizennyolcz láb hosszu, nyolcz 
lá.b széles, másfél láb magas, metszett küvel elzárt földalatti üreget 
fedeztek föl ; a földszinén f'.gy két láb mélységü, fél hüvelyk vastag, 
.iM kikéf;zitett és sirnitott föld-cdény állott, melly alatt hamut és 
szeuet tartalmazó tömö1· ágy volt elhelyezve j az üregben tizenkét, 
különbözű alaku és nagyságn emberi csontváz tünt szembe; egy 
gyermek nyakán pedig kagylóbúl készílit éksMrek, gyökerek és egy 
csiszolt kű voltak láthatók. 

A többi emlékek Icirásavai nem aka1·juk fárasztani az olvasót, 
s csak azt jegyezzük meg, [pJgy bizonyára ertelmesebb és neveltebb 
faj által hozattak létre, mint millyen a fölfedeztetés idejében az ame
rii<ai volt. S ez egymástúl távol fekvő viuékeken talált emlékek a 
különféle népeknek Ita nrm azono>~~ágát, ltlindenesetre rokonsligát 
bizonyítják. 

A föld-e!lények gyártá8anak mester::;égc Amerikában ép ugy 
mi:il Görög é:-.: Olm.;l'lor.;;zágban virágzó állapotban V(!lt, s fenmaradt 
ereklyéi érdekes összehawulitúst engeduek a t•égi világéivaL Ten
nesseehcn, Nnshvilleben, hus:>~ lábnyira a f·ild alatt kerekded alaku 
föld-edény talált<ttott, melly lapos, a szélek felé kik~;rekitett és egy 
női alakot t:u·tó fedi),·el v:w r>llátva ; a nií vonásai az ázsiaiakhoz 
haKort!itanak, fövcgc teke alaku, fülei nagyok s egészen álláig érnek. 
Ugyanott egy si1·ból gipsz;;zel kevert szép agyag földből készült em
beri alak került elií, mcllynck ka1jai hiáuyzanak, orra és álla meg
esonkitottak, s befont hajjal boritott fejét háló, és egy tányéralaku 
föveg fedi. A futó úrkokban ::;zinezctt, a sugáros napot ábrázoló 
p!;nzdarabok, kiilönbözií kinézésü búlványkák, halotti urnák talál
tattak. rncllyck nérnellyei kecses alakuak voltak. Nyugat só akná
ihoz közel nagy darab égetett föl1l-cdények fordulnak clö. A legna
gyobb e~lényt (vase) Laneasterhen ásták ki, m"lly tizennyolcz láb 
magas, hat láb széles s finom ábrákkal fedett. Még különösebb a 
CumkTland folyója mellctt lelt, s 1' r i u n e-nek nevezett edény, 
mclly három, hátul Ösi'zekiitött fiihi!l áll; e fiik két i(jut és egy öregPt 
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ábrázolnak, kik élénk Vüt'eH cs H;\rga Rzinre fcHtvék, a:ikaik 11agyuk, 
szemesontjaik kiülök, f('jök cs{H~sba mcnij és semmi szakálluk nincR. 

Az amerikai niik fényüzéR tl'kintetében nem maradtak háti·a az 
egyiptomiaktól. Tenness(~ehcn ló\·ií WatTen grófság egy sirboltjá
ban Pgy férfi {~;; t.íi teljesen ép, nádból font székeken ülií hullái ta
láltattak, u:ellyck esipiíi kificzamitottak, lab~záraik pedig a test felsö 
része felé nyomottak voltnk ; (~ hullák cserzett iízbéírbe, s csalán fo

nalbóli clnrva sziivetii Ó,; madár tollnkkal hímzett ruhúba voltak gön

gyölget,·e; következett egy rm\,si k cserzetlen b i ir- bori té h; , azután 

pedig PIU fl·lsii, :-;zintéu esalán anyagn dc ékesség nélküli takaró; a 
nii kezébcll j. :uqmlyka tolll.ól készült legyezi) t tartott, mclly kinyit
ható és lwzárhatú volt. 1\Jexicúban 1!)7()-han egy sirban annyi ara
nyat találtak, hogy az állam-kincst<írt illctií iitöd !),i3G2 unciát tett. 

A mebzésben szinti·n ~~liíhaladtak, s hiivében találtatnak csont 

és ka~ylóból kös)l;itctt nyakkötiík ; a fegyverek <:,; házi es:t.közök 

gyakran a legkeményebb küvekhiíl v:tnnak; más, tinom metszésü 
kövek a bolttesteket ékitile Natehcsbcn emberi úlmizatu kií bálvány, 

Cincinnatiban egy ragarlozt'J madár kimetHzelt fl'jc és CHÖre, Ohio 

államban Colorub•\ban egy bagoly, a MissiRsipi mellett pPdig közel 
Saint-Louishoz egy möszkiíben két lúb lenyomata találtatott, mely
lyekbrn mímlcn ideg t'<!tHikiviili pontossúggal van kicmelve. Az 
Eiknek Kanhawávnli ÖHK7.cfolytisánál negyvenkét lúb magas, kilencz 
láb széles szikla darab f'melkerlik, rnellyben egy teknős béka, egy 

kitcrjer,;ztett !-lzárnyn sns, egy gyermek, és tiibh mús nem egészen 
durva alakok l:ithattil(. Mm;sadms;;etben f<'rleztetett fel a vV r i
t i n g-r o ek azaz c~~y felirattal ellátott szilda, mdlynek kibetüzésén 

haszb1larml fáradtak Etm'•pa tndúsai, kik mincla~dtltal a phocnieick
nek hajlandúk azt tulajd.,llitani. A Knpcnhagában székelií királyi 
rAg<'•;;z,.ti tár;;aság l :-\43 fl' l JI'. IO·ikí ül<:,:;i!b(~n egy. a7. Ohio völgy1~ben 

talált.; hn~wmu'•gy rnnlH'Liif, tn1·tnhnazó l<iíJ·iíl, tov:ibbá több, tömör 

eziist nnyngn, " :: seatlllin:w >'Ít·okhan híívcn talált brolizból készül
tckhc7. i.:l>'onl<', harapúfq)!;Ú<~~I<:ikn'd , ~ v<':gTe a hnt.rn,.kialdto;.o; egé

szen lmsonlr'1 húrom per11i P<lónyriil ariott tllnÚ<Ítú~t. 
Az P1'!'7.11lÍÍ\'' k hitr rit.lo\hbak, mindazáltal, mint. láttuk, nem hi

ányzaHak. Ohiríh;ul, Maricttáhan egy falban hc!torpildt tckéhéz ha

sonló, tömör czüRtbiíi ké>;ziilt !'g<'sz1m aranyozott ('Részét találtak) 
mellynek alakja, JWm különbcn mint az ógetctt fiild edényeké egy

szerii volt. A peruink (:!'tettek a réz nwgkeményitésénck most már 

ismeretlen mesterségéhez s az igy megkeményített érczből készitet
ték a szerszátnokat, lllellyr-kct az cd(!nyck, húzi eszkiizök éR ékszl:rek 



alakitá"ánál használtak: azonban meg l<nll vallanunk, hogy ez órez 
gyér vagy nehéz készithetésii volt, mert igen ritkán találtatik. É~ 
mégis ezzel kellett pótolniok a vas hiányát! 

Kiiny\·ek. 
Mig Görögor;;zág ds Róma minden eröködésök daczára is csak 

szükcn állithatták elő a papír-lapot, a toltckek és aztekoknál közön
séges volt a magheyból készült, mellyet rajzok és képjeliratokra 
használtak. A mexicói könyvek, mellyek bőrre irattak, s a mi le
gyezöinkhez hasonlóan voltak összehajtogatva, évkönyveket, pereket, 
csillagászati és világképzildési ábrázolatokat, szertartási szabályokat, 
a földfelmérés és adók nt vonatkozó ol{mányolwt, leszármazási festmé
nyeket sat. tartalmaztak, s ekként a régi világ egy népénél sem for
gott olly tág körben a festéE>zet mint nálole Az alakok nem igen 
szerencsésen sikerültek, de a szinek nagyon élénkek, tartósak, s ld
váló figyelem van fordih'a a részletekre. Mindazáltal a betü- vagy 
szótagos irást, melly a régi szárazföldön olly nagy változatosságban 
használtatott, egy amerikai nép sem ismerte. Az állítólagos régi 
feliratok Hum bold t által szeszélyes képeknek nyilvánittattak, mi
ért is azt kell hinnünk, hogy a betliirást vagy nem ismerték, vagy 
elfeledték az eltiÖ benlakók. Azonban tévedne, ld valameily ese 
ménynek bármikénti ábrázolását képjeliratnak venné ; s a ránk ma 
radt mexicói iratok inkább a.Traján oszlopéihoz hasonló, megfejtésre 
váró festmények, sem mint az oheliskokéinak megfelelő rendszeres 
jegyek. 

Az aztc!kok egyszcrü képjeliratokkal birtak a viz, föld, levegő, 
szél, nap, éj, éjfél, szó, mozdulat, mint szintén a nap-év számai, nap· 
jai és hónapjainak kifejezésére; s e jegyek, összeköttetvén valameily 
eseményt ábrázoló festménynyel , elmés módon tudatták, vajjon a 
ténykedés nappal vagy éjjel történt-c, nem különben a személyek 
korát, mint szintén azt is, ha vajjon beszéltek-e, és mellyik beszélt 
legtöbbet. A mexicóiaknál hang-képjeliratok is találtattak, mellyek 
nem a dolgokat hanem a szót fejezik ki. A félbarbúr népeknél az 
egyének, városok és hcgységek nevei átalában az érzékekre ható 
tárgyakra vonatkoznak, millyenek p. o. a növények és állatok alal{ja, 
a tűz, levegö vagy föld, nlinelt következtében az aztekok képesek 
voltak a yárosok és uralkodók nevoit l e i r n i. A x a j a c a t l betű

szerint fordítva v i z á b r á z a t o t; I l h u i c am i n a e g e t me t
s z ö n y i l a t jelent: a festö tehát Axajacatl és Illmicarnina kirá
lyokat akarván ábrázolni, a viz és ég képjeleit egy fő és egy nyil 
ábrájával egyesítette. Maeuilxochitl, Quauhtincan és Tehuilojocan 
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városok nevei ö t v i r á g o t, sas-h á z a t és tük r ö t jeleutenek; 
ezen városokat ábrázolandók tehát egy, öt szárra helyezett virágot, 
egy házat, mellyböl sas fö nyúlt ki, s egy tükör lemezt festett"ek. A 
kiilönbözö egyszerü képjelimtoknak illy módoni egyesitése értelmezte 
a jegyek segélyével összetett neveket, mellyek egyszerre szemhez 
és fülhöz szóltak j gyakran a jegyek, mellyek a városokat és tarto
mányokat jelentették, a földtől vagy a lakók iparától kölcsönöz
tettek. 

Humboldt, kitől ez észrevételeket kölcsönözzük, e kéziratokat 
ugy akarja tekintetni, mint kevert nemii festményeket, mellyek Mon
tezuma idejében nagy tökélyre vitettek. A kötetek, mellyeket Uj
Spanyolország elsö térítői helytelenül neveztek mexicói könyveknek, 
a legkülönfélébb tárgyakról tartalmaznak ismertetéseket, ugymint: 
a mexicói birodalmat érdeklő történelmi évkönyveket j szertartásí 
utasításokat, mellyek jelezik a ,hónapot és napot, mellyen egyik vagy 
másik istenségnek áldozni kellett j csillagászati és világképződési 
ábrázolatokat; per-töredékeket j a katastert vngy a földbirtoknak 
egyes községbeni felosztását illető okmányokat j az egy vagy más 
időben fizetni kellett adók lajstromát; leszárma:r.ási táblákat, mely
lyek nyomán az örökség és öröklési rend szabályoztattak ; a polgári 
és egyházi év közhe:>zök te téseit (intcrcalatio) kimutató naptá1 akat, 
s azon büntetéseket ábrázoló festményeket, mellyekkel a biráknak 
fenyiteniök kellett a k ihágásokat. 

"Amerika és Eurbpa különféle részeiben tett utaírn (írja Hum
boldt) azon kedvező helyzetbe hoztak, hogy több mexicói kézirato
kat megvizsgálhattam, mit Zoega, Claviger, Gama, Hervas, Carli 
az "Am e r ik a i l e v e l ek" értelmes szerzője, és más tudósok nem 
tehettek, s csak BotUI·ini nyomún irtak Amerika ösmüveltségének 
ezen emlékeiröl. Mexicóban az alki1·ályi palotában lévö becses gyűj
teményben olly töredékeket láttam, mellyek Hz elszámlált tárgyakra 
vonatkoztale A Velletri, Róma, Bologna, Bécs és Mexicóban őrzött 

mexicói kéziratok közti rokonság olly na~y. hogy elsö tekintetre 
egyik a másik másolatának látszik. Mind e kéziratok hibátlan vá
zolás, a részletekbeni pontosság, s a színek elevensége által tünnek 
ki, mellyek olly módon alkalmaztatnak, hogy szembeötlő ellentétet 
alkossanak; az alakok teste, miként a hetrusk dombormüveké, áta
lában alacsony és vaskos; a mi a rajz helyes voltát illeti, az indiánok, 
tibeti ek, chinaiak és japánok legroszabb festményeinél is hátrább 
állanak. A mexicói festmények közt rendkivül rövid testeket, a 
madár karmaihoz hasonló ujjakkal ellátott lábföket, igen nagy, ren-



elesen oldalképi s kitárt szem ü főket külö nböztethetni meg. Mindez 
a müvészet gyermeki állapotára mutat: de nem kell felednünk, hogy 
olly népek, mellyek eszméiket festmények által fejezik ki, s társa
dalmi állapotuk folytán a kevert képjelirat gyakori használatára kény
szerittetnek, ép olly kevés gondot forditanak a hibátlan festésre, mint 
Európa tudós:Ji arra, hogy szépen írjanak. 

"A képjeliratí festészetnek 648-ban történt bevitele előtt Ana
huac népei azon csombékakat és több szinű madzagokat használták, 
mellyeket a pe1·uiak q u i q n e vagy q u i p p u-nak neveztek, s mely
lyek nem csak Canada vadai hanem a régi chinaiaknál il! találha
tók 1). Boturini szerenesés volt valódi mexicói quippu-khoz jut
hatni, mellyek n e p o .h u a l t z i t z i n-eknek is neveztettek, s a tla
skaltekok vidékein találtattak. A nagy népköltözések alkalmával, 
miként az iberek, celtál<, pelasgok keletről nyugatra, ugy Amerika 
népei északról délre vándoroltak. Peru régi lakói hihetőleg Mexicó 
síkjain keresztül vették utjokat; s valóban Ulloa megismerkedvén 
a perui építészeti irálylyal, meglepetett azon nagy hasonlatosság ál
tal, mellyet, az ajtók és fülkék beosztását illetőleg, nyugati Louisiana 
némelly épületei, s az incák által emelt t am b o-k közt észrevett; 
s nem kevésbbé figyelemre méltó, hogy a Lican-ban, Quitó ország 
régi fővárosában összegyűjtött hagyományok szerint a quippuk sok
kal előbb ismeretesek voltak a peruiaknál, mintsem Manco-Capac 
utódai leigáztattak" 2). 

Hogy a mtiveltség központjai Mexicó és Peru voltak, a tengeri 
nek müvelése is bizonyítja, melly ugy látszik onnan terjedt el a két 
Amerikába. Massachussetben a hagyomány délnyugatról szárma~
tatja azt; New-Yorkban a déli indiánok ajándékának tartjl\k, kik a 
délibb népektől kapták; Dél-Amerikában ellenben északi eredetűnek 
hiszik. 

Mellőzve a három müvelt népet, az európaiak Louisiana nat
cheseinél némileg rendezett kormányt, sa mostani Egyesült-Államok
tól é::zakra, s azok közép pontján, mint szintén az araukanoknál is 
a törzsek közt szö'vetséget találtak. A gaspesianok egy törzse, melly 

l) Lafltau, Moeu1·s des 8awvuges, t. l. pag. 133 és 508 i Hist, génémle des 
voyages, t: I. l. X. c. 8. Martini, Storia della Cina, pag. 31 i Boturini, Nueva 
historia de la Anw·ica septent1·ionc>l, p. 85. 

') . Vues des Cat·dilliéres. E ruunkábau az Európában levö összes ugyneve· 

zett mexicói kéziratok htjslromft feltalálh~ttó; s mi e könyv végén az L) jegy
zet ~tlatt adjnk a1.t. 
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Canada keleti partján lakott, ismerte a szélrózsát, névszerint jelzett 
néhány égi testet, lerajzolta tulajdon földje térképét, s a keresztet 
imádta. Californiában, St. Barbara vidékeinek indiánjai, állatilag 
buta népek közepett , biztos házakat, s történeti festményekkel éki
tett sirokat építettek j egynejüségben éltek, s a nők iránt tisztelettel 
viseltettek. A többiek barbár életet éltek. Igaz azonban, hogy 
keverve voltak, il Hajti békés lakói mellett a megszelidithetlen ca
raibok dühöngtek j a brasiliaiak testi et·övel éber szellemet párosi
tottak ; a Darien-földszoros erőteljes fajokat táplált, mellyek talán 
messziröl költöztek oda. 

t.:rkölcr;ök. 

Robertson, kora szokása szerint, a barbárság egy eszményké
pet akarván rajzolni, az amerikaiak erkölcseiről festő, de egészen 
rendszeres leírást adott j ezt olvasva tehát azt hi};etnök, hogy a mü
veltség foka az egész félgömbön ugyanaz volt; idejárul, hogy ö nem 
különben mínt Paw és Haynal mindazt barbárságnak tartja, rui a 
classilms mi.iveltséghez nem hasonlít. Pedig ellenkezőleg a legna
gyobb változatosság volt észrevelletö a müveltséget illetőleg, ugy 
annyira, miszerint Condamine azt mondja "hogy a ki az umerikaiak 
szokásait pontosan akal'llá ismertetni, annyi leírást kellene adnia, a 
ru ennyi nemzet van ott." A müveltség és társadalom kisebbitöi, kik 
a mult században irigylendő szinben igyekeztek feltüntetni a barbá
rok állapotát, az utopisták és ábrándozök közé lennéne!{ helyezendök, 
ha mégis jó hiszeműek voltak. A tudós természet-búvár Lamanon, 
La Perause-val tlamua szigetén kötvén ki, igy szólt ehez: "Az indi
ánok százszor többet érnek ru int wi." Másuap az indiánok meg 
gyilkolták öt, s La Perouse igy irt: "A bölcsé~zek, kik egekig eme
lik az indiánokat, több epét okoznak u ek em, ni int magok a vadak." 

S megj(•gyzendö, hog·y a vad é:; barbár sajátos tulajdonak által 
különböznek egymástól, miért is nagyon té\'esen j{trtak el, kik a 
müveletlcn élet képét akm·ván rajzolni, Tacitus germánjait s az első 
hódítók vadait összekeverték. Egész népségek, millyenek az eszki
mók, grönlandok, samoyedok, hottentották, ugy látszik, soha sem 
érendhetik azon népek müveltségi fokát, mcllyeket mi barbároknak 
nevezünk, mint p. o. a tatárokat, mongolokat, beduinokat. Földjük 
soha sem fog meghódittatni, mert semmi jutalmat nem igér a fáradal
makért, s azt lehet mondani, hogy lelki tehetségeik egyensulya any
nyira megváltozott, hogy többé sennni emberi erőnek nem sikerülend 
azt eredeti állapotába visszatériten i. V égsö égalj ak alatt lakván, 
hol a tci'IllÓHzet ig·cn szük,·u vagy olly túlhiisegben o!'lztja az életet, 
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hogy önmagát dúlja fel, s a hústömeg túlsulyban lévén nálok at: ideg 
felett, a gondolkodó lény v.kadályozva· van benni;k a szervek dUJ·va
sága által, s a barmoktól csak alig ktilönbözteti meg öket az isteni 
tűz egy halvány sugára. A tétlenség túlságos szeretete clálomkóro
sitja tehetségeiket, s olly annyira a szülö föl!lhiiz lánczolja öket, 
hogy csak felkelni is an·6l büutetés rájok nézvtl ; s még azok is, 
kiket a szükség vadá;;zat vagy hairtszatt·a kényszerít, ezek végezté
vel ismét visszaesnek a restségbe s az elllLerfeletti erők félelmébe, 
mellynél fogva az egész teremtett világot iszonyatos és gonosztévő 
hatalmakkal népesitik be. Főnöküknok, kit ök isteni törzsből szár
mazottnak hisznek, föltétlenül vakon engedelmeskednek. A. szesze:; 
italokkal, mellyek egy felmagasztosult élet gyönyöreit izleltetik ve 
lök, egész önromlásukig mértókletlenül éluek. Erősek és bátrak, 
annál inkább, mert kevés ismeretök van a Yeszélyekről ; ellensége
iket dühösen gyülölik; egyedüli erényül az erőt, egyedüli jogu! a 
harczot tartják. 

Im, illy állapotban találtattak sok amerikai törzsek; mások el
lenben szeuvedélyeseknek, bátraknak mutatták magukat, a fájdal
mat férfiasan elviselték, s nemes érzés és lelki erő világm1 jeleit ad
ták. Ez azonban nem tesz kivételt előbbi állitásaink alól, mert e 
tulajdonok müveltebb népektöl szárruaztak, mcllyek egy idöben a 
szárazföldön tcrjedtek szét, azután pedig a hotsszas elszigeteltség 
következtében sülyedésnek indultak, melly állavot közcp helyet fog
lal el a barbárság ét:~ vadság közt. 

V alli1s. 

Az istenség es:tauéjc majdnem mindunik tür,zbnél többé kevé~bbé 
anyagi s wig egy helyt minden külsö isteni tiszteletut nélkülözö, 
másutt hüvészetek és rett<~netes babonákkal elhalmozott volt. Hivén 
egy olly lénybe, melly a természetet kormányozza, melly büntet és 
jutalmaz, némelly népsúgek cgyszerü szertartásokbau fejezték ki 
iránta tíszteletiiket, s majd a napban, maj(l más égi testekuen vagy 
valameily ritka és különiis tát·gyban vagy idegenszerü alakokban 
személyesitve imádták azt. Áldozatok és talizmánok engesztelték 
meg a haragos istenséget; a másik életre a holtak élelmi szerek, ru

hák, fegyverek, szolgák é::~ nőkkel láttattak el, kik sirjaikon ölettek 
le. Némellyek háromságot tiszteltek, mások a jó és rosz kctWs szel
lemében bittek; az at·aueanok, natchesel{ és eaetok vallása a sabc
ismushoz közelitett Felsö-Oriuoco partjain Cacl!Ímana, mint a jó, 
Joloki~mo, mint a rosz okozója egyedtil a természet eriíibeu tisztel
tettek, li szertartásnikba csak a legszigombb ktsérletelt után avatta-
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tott b~ valaki. Észak-Amerika vadainak minuenike saját ma n i t u
val birt, mellyet majd állat, majd fa, majd szikla vagy más alakban 
imádnak, mig kedvezőnek tapasztalják. Paraguey némelly népeinek 
szertartásaiban az ajtatoskodók egész darabokat kiszaggattak egy
más testéből, s egész nap hal-szá\kákkal vagy tövissel szurká.lták 
magukat. A Missuri partjain lakó minetarok juliusi ünnepen meg
csonkitják magukat, vagy a papokat kérik fel, hogy húsdarabokat 
szaggassanak rólok, vagy hogy hátok bőréből szíjjakat haagassanak ; 
némellyck átfúrván vállaikat, szíjjakat húznak "bel(', vagy pedig nyi
lakat szurnak legidegesebb testrészeikbe. 

Kormány. 
Némelly népek király 1Utal kormányoztattak; a legtöbben törzs

főknek engedelmeskedtek, kik azonban nem fosztották meg öket 
személyes szabadságuktóL Hispaniolában a cazika halála után gyer
mekeire ment át a hatalom ; Floridában szintén, s különös diszitmé
nyekkel küliinböztettek meg. A Mississipi partjain a natebesek közt 
némelly családokban a nemesség örökösödés utján szállt nemzedék
ről nemzedékre. Bogotában, melly földmüvelő orF.zág volt, a feje
delem teljhatalommal rendelkezett, rendes udvart tartott, ministe
rium és hierarchiailag rendezett hivatalyk által kormányzott, s resz
kető alattvalói részéről vámok, ajándékok és nagy tiszteletben ré· 
szesült. A kormányzás pedig mindig vallásos eszmékkel hozatott 
kapcsolatba, s a fejedelmek vagy a nap fiainak tartattak vagy a 
templomban neveltettek, vagy az istenséggel érintkezésben lévőknek 
hitték öket. S a hol csak erős lábra kapott a kormány, mindenütt 
bevitetett a rabszolgaság, melly a törzsfőt élet halál urává tette. Az 
öregeket tisztelték ; s a tapasztalás, mellynek segélyével előre látták 
az eseményeket vagy meggyógyitották a betegségeket, isteni tulaj
donnak tünt fel előttök. Ehez aztán könnyen hozzá járult a felsöbb 
hatalmakkali közlekedésröli vélemény, miMl a boszorkányságolt és 
büvészetekbeni eltrrjedt hit származott. 

A nök állapotn. 
A nők mindenfelé rabszolga és tulajdon gyanánt tekintetett, s 

erős munkákra kényszeríttetett, mi szükséges következménye a vad
állapotnak, mellyben a férfi vadászat, halászat s a védelemmel van 
elfoglalva. Az amerikaiak átalában csak egy nőt tartanak s a szere
lern dolgában hidegek; némelly helyeken sokférjüség dívott, s az 
araucanok és maigurok némelly törzseiben, a tibetiek és ceyloniak 
módjára, a testvérek egy közös niivel elégedtek meg. Amel'ika egyik 
sajátoRaága a kiinnyü Rziilé!!, minek következtében a nők alig hogy 
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világra hozzák gyermekeiket, magok viszik a folyóhoz, hogy megmos
sák azokat és magukat, s azután mindjárt szokott foglalatosságaik 
után látnak. A Santa Cruz oe la Sierra tartomány chirignanóiak 
nöi, miután megszülték magzatukat s megmosták magukat, visszatér
nek kunyhóikba, s egy rakás homokra vetik magukat, mi alatt a 
férj ágyba fekszik, böjtöl és látogatásokat fogad 1). Sok nemzetnél 
szokásban van a magzat-elhajtás, s a kisded kitevése vagy eltemetése. 

SzokáHok. 

Az amerikai törz8 ritka szakáll és hajzat által tünik ki, de nem 
olly átaJánosan mint hiszik j igy p. o. Mexicó aztekei bajúszt visel
tek, s közönséges volt a hosszu haj. N ök és férfiak meztelenül jár
tak, s legfeljebb ágyékukat takarták el szines tollakkal s mesterséges 
szövésü köténynyeL Bőrüket rajzokkal ékitették, szinezték, s hú
sukat átfúrták. E cselekvények elseje igen hosszas kinzás közt 
megy végbe, s némellyek meg nem elégedvén a sima rajzzal, dombor
művekkel is diszitik magukat. Füleiket átfúrják, s fülczimpáikat 
annyira kinyuj~ják, hogy jókora karika vagy fadarab fér az azon 
fúrt lyukba j némellyek orrukat és alsó ajkukat illetőleg is ezt teszik, 
mellybe ollykor egy scudi nagyságu elefántcsont vagy fa karikát 
zárnak. A nök olly keményen megazuritják lábszárukat, hogy a hús 
formátlanul kidagad. Mellözve a többi különcz szépitési módokat, 
mint szintén az egész testnek vagy a bajnak utálatos bekenését vagy 
veresre festését, csak azt emlitern, hogy midön Stedman egy ekként 
befestett cajennai indián ifjut látva elnevette magát, ez igy szólt 
hozzá: "E szokás azonkivül hogy szépséget kölcsönöz, puhitja a bört 
s akadályozza a kipárolgást, még azon előnynyel is bir, hogy véd a 
szúnyogok marása ellen: de ti mi okból fehérititek magatokat? (a 
hajporozás lévén akkor divatban), miért vesztegetitek a lisztet. miért 
piszkoljátok be ruháitokat, s miért akartok idö elött ösznek lát
szani ?" 

Átalában véve az indiánok nem nevetnek, keveset beszélnek, 
e arczukon nem mutatnak csodálkozást vagy gyötrelmet; megesik, 
hogy a házfö több napig távol van, s visszatérvén egy szóval sem 
említi, mi történt vele. A falánkság önkénytelen önmegtagadásra 

1) Ez annyira furcsa szoká~ igen elterjedt a világon. Zuccbelli téritö Con
góban ; mások Bearn, Tatárország, India s Amerika nagy részében találkoztak 

an'l.l (PiSO; De Ind·iae ulriusque re nnlumli lib. 1. p. 14). A régiek a cantabrok 
!Strabo, Geogr·aph. TIT. 25), <:orsolt (Diodorus SicuJus lib. V.), s az Enxinm nép~i 

közt. fp,Jf•zt.ék nzt f~>l (Apollonius Rbodius) IL v. lOU~). 
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kényszeriti őket. A társadalmi vonzalmak szűk körben forognak, 
mellyen kivül csak hat·agnak van helye ; a könyörület érzete igen 
gyenge; a boszut kegyetlenül űzik, s ellenségeiket hosszas kínzások 
közt végzik ki. Az életet megvetik. Sokan az ünnepel(et vad bá
torsági tényekkel, s ön testök kegyetlen kinzásával ülik meg. -· 

Hogy milly kevés befolyása van az észnek a természetre, mu
tatják a szokásos gondatlanság, a puszta erlí vagy legfeljebb ügyes
ségi játékok, s a durva vallások. Nem levén kénytelenek dolgozni 
az élet fentartása végett, megazokják a restséget; mindazáltal ha a 
szükség ugy hozza magával, vizi vagy szárazföldi utazásaikban rend
kivüli fáradalrn11kat képesek kiállani. A vadászat nálok nem rnulat
ság, hanem legkedveltebb foglalkozás, mi végre fegyvereket szerez. 
nek magoknak, csonttal vagy kővel helyette8itvén az ismeretlen va
sat, s igen finom mérget készítenek, mi által gyógyithatlan sebet 
okoznak. Főleg Patagoniában igen erősek j férfiak és nők könnye
dén megmászszák a fát, átszökik a völgyeket, keresztül hatolnak a 
sebes folyókon, s a lóval versenyeznek a futásban j mindezt azonban 
csak ugy, ha nem kényszerittetnek. 

Jóllehet olly nagy folyók s tenger mellett laktak, az amerikaiak 
a hajózási mesterséget nem vitték tovább a fatörzsekből kivájt csó
nakok készítésénél; ezeken azonban bátran szembeszálltak a veszé
lyekkel, s dühös harczokat vivtak, mit annál biztosabban tehettek, 
mert rendkivül ügyesek voltak az úszásban. Némelly népek a tüzet 
sem ismerték; mások dörzsölP-s által állitották azt elő. Biztositan
dák magukat az ártalmas állatok ellen, függö ágyakban háltak. Igen 
mértékletesek lévén, hat indiánnak elég volt egy spanyol része, melly 
nép pedig az európaiak közt legkeve~ebbel beéri. A részegítő italok 
készítéséhez értettek j de miután megismerték a pálinkát, annyira 
megkedvelték azt, hogy ruhájokat és leányaikat is oda adták érte. 
Halottjaikat is megöntözték vele, és sajnálkoztak felettök, hogy meg
fosztattak annak élvezetétőL 

Mig a mi társadalmaink bölcsőjénél baromtenyésztés és föld
műveléssel találkozunk, Amerikában ismeretlenek voltak a nyájak, 
s igen csekély mérvben üzetett a földmüvelés; a tejet, melly olly 
közönséges az ó világban, az amerikaiak nem használták étkül, és 

·semmi előnyt nem tudtak húzni a Missuri és lVIississipi végtelen sík
jain bolyongó pézsmatehenek és bivalyokbóL Ugyanazért nem is 
lehetett valódi fogalmuk a tulajdonról; s még ott is, hol a ni)k alta] 
vettettek, az aratás nem különben mint a muuka közösen végeztdett, 
miért is sem szegények sem gazdagok nem voltak köztiik. 
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A me!!tet·ségekbeni ügyességők mindössze is a fegyverkészitésre 
szoritkozott j a házakkal nem sokat törődtek, s csoportosan laktak 
kunyhóikban, ha mégis az ógalj szabad ég alá nem csalta öket. A 
házi eszközöknek szükében voltak j a gyümölcsöket ugy élvezték, a 
mint a természet adta j az állSitokat és halakat megsütötték vagy béka
teknőben megfőzték. Kenyeröket a mérges manioco megvakart 
gyök ere szolgáltatta. 

De jóllehet a béké~; élet kényelmeinek előállitasában ügyetle
nek voltak, a háboru rettenetes tudományához értettek, s a spanyo
lok hódítása nem kevéssé könnyíttetett a törzsek vagy nemzetek 
egymásközti ellenségeskedései által. E harczokban mind fegyvere
iket, m_ind kinézésőket illetöleg iszonyuaknak igyekeztek feltünni, s 
a mit az ember nem igen várna vadaktól, gyakran folyamodtak ra
vasz fogásokhoz, nem tartván aljasságnak rászadni vagy meglepni 
az ellenséget, s azon lenni, hogy részökről minél kevesebb veszte
séggel a lehető legtöbb kárt okozzák annak. Hadjárataik rögtönzöt· 
tek, rövid tartamuak: s mig tegnap vóres harczokat vivtak, ma győ
zök é:; legyőzöttek kúnyhóikba térnek vissza. A ct:;atábani elesés a 
helyett hogy dicsöségesnek tartatnék, i~:~teni büntetésnek tekintetik ; 
nem elég hogy leölik az ellenséget, hanem meg is eszik j a foglyot 
hosszas kinzások közt végzik ki, miközben ez bátorságot mutat, 
bántalmakkal felel a bántalmukra, s vállalataival kérkedvén elmondja, 
hogy egyiknek atyját, másiknak testvérét sat. ölte meg, és énekel. 
A kivégzéseknél a nők és gyermekek is jelen vannak, s gúnyolódá
saikkal igyekeznek keserübbckké tenni az áldozat fájdalmait j a IP-ölt 
vérével meghintik gyermekeiket, hogy megtanulják férfiasan halni 
meg j kiadván a fogoly lelkét, megfőzik és megeszik. :r.-Iilly nyugodt 
vadsággal öltek le Mexicó papjai száz meg ezer áldozatot a vérszom
jas nép szeme láttára ! A meggytízöttek fogai nyakékül, fejeik di
adaljelül, csontjaik harczi sípul szolgálmtk. 

Illyféle gyakorlatok által megszakják a türést, mellynek olly
kor férfiak és niik bámulandó példáját adják. Az Orinoco partjain 
a harczos, ki törzsének főnöke akar lenni, igen hosszas böjtnek vet
tetik alá j ennek végeztével minden főnök három csapást mér rá, 
miközben neki nem szabad fájdalmat elárulni j azután megkötött ke
zekkel. leterittetik s bizonyos mérges hangyák bocsáttatnak reá, 
mellyek marását, bármilly érzékeny helyen történjék az, tilos észre
vettnek mutatnia. Még ez scm elég; pálmafa levelekbe burkoltat
ván igen hlidtis fihüii Ui.zet gyn.itanak alatta, Juelly ollykor me~fojtja. 
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Ha mindezt panasz nélkül kiállja, méltónak ítélletik az emberek 
kormányzására. 

E vad szokások következménye a nálok nagyban uralkodó ·ön
szeretet, melly semmit sem akar türni másokért, s nem érzi magát 
a hála vagy rokonság általlekiitelezettuek; továbbá a szinlés, minek 
következtében több ezerre menők közt jöhetett létre összee~küvés 
a nélkül, hogy a gyanakodó spanyolok észrevették volna azt. 

Legismertebbek Paraguay és Plata vadai. A chiarruak, melly 
nép Maldona-dótól Uruguayig kósza!, Roha sem hódíttathattak meg, 
s a spanyoloknak csak ugy sikerült öket a pártoktól távol tartani, 
hogy 1724-ben Montevideót épitették; azon rész, melly Uruguaytól 
keletre lakik, még most is szabad és hatalmas. Testalkatuk magas, 
arczszinök hama, hajuk hosszu és tömör, szakálluk nincs, átalában 
piszkosak, s a nök bolhát és scrkét szeretnek nyelvökön tartani; fo
nás vagy varrásról szó sincs ; görbe fák alatt laknak s ágyúi bőrt 
használtak. A földet nem müvelik, az ejtett vadat megsütik. Ar
czuk nem fejezi ki a szenvedélyeket, keveset beszélnek, még keve
sebbet nevetnek, nem énekelnek és nem zenélnek; rabszolgákat nem 
tartanak, isteni tiszteletök nincs; a családfők ügyelnek fel a közbá
torságra, és intézik a harczokat, még pedig olly ügyesen, hogy a spa
nyolokat több ízben megszalasztották. A ·családatya halálakor a 
felnőtt fiúk saját testökön a legkegyetlenebb kinzásokat viszik 
véghez. 

Legvadabbak a pampák, kik Bucnos-Ayrestől délre a sílu;ágo
kat lakják. Ezek sohasem hajtattak iga alá, s gyakran megverték 
a spanyolokat. Öten közülök foglyúl esvén egy hatszázharmincz 
legénynyel megrakott hajón Európa felé szállittattak. Öt napi uta
zás után kissé szabadjára hagyatván, összesúgtak, fegyvert fogtak, 
és sokakat megöltek, mig végre a tulnyomó szám által legyőzendet
teknek látván magokat, a tengerbe ugráltak. 

Dallaga és Ucayale közt Sacramento pampáján, s belső Peru 
szomszédos részeiben a benszülöttek fehérek, a nök igen szépek vol
tak, s a testi tökélyt az által igyekeztek megszerezni, hogy a nyo
morék uj szülötteket megölték, a tőbbiek tagjait pedig mindaddig 
pólyázták, mig a ke ll ö idom ot föl nem vették; a főt deszkák közé 
azoritották olly módon, hogy, mint ök mondák, a teli holdhoz hason
lítson. A nyelvek igen különbözök és még többeknek látszanak a 
szók hangoztatása miatt, melylyel azokat kiejtik. A házasságok a 
bölcsőben köttetnek, s hár nem feloldhatlanok, átaláb~tn mégis csak 
a halál választja Pl a háznslelcket. Az IRtent ön~g ember képében 
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kúpzelik magoknak, ki az égben lakik, s midön földünkön megjele· 
nik, ez megrázkódik j sem templomokat som oltárokat nem szeutel
nek neki. A rosz szellem földalatt lakik s azon van, hogy ártson a 
halandóknak a moanok, vagyis az on·osok ul használt btivészck által, 
kik gyakran biinhödtek valameily hatalmas vagy kedves személy 
halála miatt. A síron túl másik élet van, hol a barátok és rokonok 
találkoznak, esznek, isznak, vadásznak, s ünnepélyességek közt jár
ják be a tej-utat. Némellyek a többé kevésbbé szerencsétlen álla
tokbai átköltözést is hiszik. V alamelly kedves személy halálakor 
összegyülnek, s a különféle vadak hangját utánozva jajgatnak; az
után megégetik a holtat, mint szintén kunyhóját is, és mindazt, mi 
övé volt. A halott hamvait edénybe szedik, mellyet puszta helyen 
tesznek le, s még csak emlékezni sem szabad a kimultróL Az özve
gyek ollykor elnyelik férjcik hamvait. A capanagak megsütik és 
megeszik halottjaikat ; a roa-mainak, midön elporlottnak gondolják 
a húst, a csontvázt kiássák, megtisztitják, s képjeliratokkal fedett 
agyag koporsóba zárván kunyhóikban helyezik el, és tiszteletben 
tartják. 

Fejszéikct nagy fáradsággal köböl metszik j s eg_yikök a je
zsuita Richternek tulajdon első szülöttjét aka1·ta cserébe adni egy 
fejszeért, melly szivteleMégcért. midön megfeddetett volna, igy vála
szolt: "Én szeretem gyermekemet, de annyit nemzhetek a mennyit 
akarok, mig fejszét nem vagyok képe~ készíten i. Azntán a fiu kevés 
ideig lesz enyém, a fejsze pedig mindig." 

A patagonok, kiket az első hajósok óriásoknak irlak le, nem 
igen maga~abbak a többieknél, s c~:>..k fejdiszök emeli őkrt 1); testö
ket nagy juhbőr fedi, melly térden alul ér; fizemeik környékét s az 
azok kör.ti té1·t feketére festik, miért is ugy néznek ki, mintha szem
üveget viselnének j tüskés hajukat körben nyitják, s kötelékkel szo
ritják fejökhöz, melly kötelékbe aztán, mikor vadászatra mennek, 
nyilaikat szú1·ják ; testöltet é8 arczukat különféle szinekkel pontoz
zák. V annak lovaik és ebeik j csontból és kőből keszitik a sarkan
tyúkat, mintszintén a lándzsák és nyilak hegyeit is, s mcsterileg ke
zelik a parittyát. Rudak által tadott bö1·ök képezik kunyhóikat, s 
ha az európait rajzolni vagy irni látják, zavarják, félelmetes büvé
szetnek tartván azt. Nomád élctet élnek, s juh és strucz vadászattal 
foglalkoznak. Chetebol-t és Cheluda-t imádják; a hold keltét ujjon-
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gással és tagjártatással fogadják; a tekintélycsl'Lbek halálakor egy 
lovat ölnek le, s több hónapon át folytat,iák a siratást l), 

Az amerikaiak hanyatló állnpotban volta!(, midön az európaiak 
megérkeztek hozzájok. Columhus Hispaniola lakóit egy millióra 
tette; ebböl a himlő százhúsz, Cnbában hatvan ezret, a s:1.árazföldön 
hat milliót sepert el ; de az illy számítások csak önkényesek, s ha 
némelly vidékek nagyon be voltak is népesitve, de sok térségek 
egészen lakatlanul hevertek. Némelly népek, mint p. o. a Szent
Lörincz és Mexicó közt lakók, nem különben a chiliek, araueanok, 
patagonok, makacsúl gyüliiiték ·az idegen uralmat, s egész tehetsé
gökkel kiizdöttek ellene. A naptéritök közt lakók ellenben éghajla
tuk következtében békésebbek s nyugalmat kedvelök lévén, nem 
birt:~k a betörés visszaverésére sziikséges elhatározottsággal. Mexi
cóban 2) és Peruban a népek egy uralkodó család rabigájában nyög
vén, nem igen volt kedvök védeni azt, és meghódoltak. Az Antil
lákról eltüntek a régi lakói(, de nem ugy a szárazföldről ; söt a déli 
tartományokban naponként szaporodnak. A földet müvclö, s épen 
azért ahoz ragaszkodó népek és Mexicó magaslatainak lakói készeb
bek voltak elviselni a hódítók bántalmazásait, mintsem atyáik által 
müvelt földjökt/il megválni. Az északi részekben, hol nomád életet 

•) llfonlhly Review. 1834 febr. 
t) Torribio da Benevento atya tiz ol<át adja Mexiró hirteleni eluéptelene

déMének, mellyek a következök: 1) A himlő, melly 1520 Narvaez egy néger rab
szolgája által vitetett be, s a népség felét elpusztította. Torquem;Jda, két más, 

154ó és 76-bRn dühöngött ragályról tesz emlitést, mellyek, és ugyan az elöbbi 
nyolcllszá:wzer, a másik két milliónál több embert sqlertck el. Peruba késöbb 

hatolt be a himlö, de nem l<evésbbé volt gyillws. 2J Az éhség, melly a spauyo
lokkali harczok közben, s föleg Mexicó ostromakor igen soltalmt megfosztott éle
tökt.öl. 3) A drágaság, melly e város hevétele után a földmiívelés m<'gsz:\kadás:t 
következtében kapott lábra. 4) A nehéz munkák, mikre az a11ol<at meg nem szo
kott indiánokat a spanyolok kéuyszeritették. 5) Az igen terhes tttksák, mellyek 
alól egy indián sem volt kivéve. 6) Sok indiánna){ >l folyókbani arany gyüjtés

rei használása, kik igen kevés élelemben részesültek, s a magas vidékek hide

gének voltak kitéve. 7) A Mexicó ujra épitésélHm kiállott fáradalmak, mit olly 
gyorsaságg11l eszközJött Cortes, hogy nagy s~ámmal belehaltalt. 8) A rabszolga
ság, mire különféle ürügyek alatt sobm l<ényszerittet.lek. 9) A hányá!{ müve
lése, mcllyck szomszédságai J,ehintve voltak a hullákkal, s az ég elhomályositva 

a testekre öss11együlekezett varjuk által. 10) A spanyolok polgári harczai, mely
lyekben az indiánok tamemi-l<ül, azaz teberhordólml használtattak. E tekintetben 

leginkább a peruiak álltak l<i sokat. -· Ulloa, Peruról bcszélvén, egy más fö okát 

adja a néptelenedésnek t. i. az italok használatát, melly, állitása szerint, több 
embert meg-ölt egy évben, mint. a b!tny>\k féiRzltzrvl alat.t. 



éltek, a hóditáknak hagyták oda a savanakat, mellyeken bivalaikat 
legeltették, s Gilán túlra vonultak vissza j a canadaiak az Alleghany 
hegyek közé, majd az Ohio mögé, végre a Mi&suri mellé menekül
tek. Miért is Uj ·Spanyolország bensö, fl az Egyesült-Államok mü
velt tartományaiban gyéren találhatéJ a réz szinü faj, mig ellenben 
Mexicó népességének, az öldöklések után is, két harmadát teszik a 
benszülöttek; s ez a déli szárazföldön létező ntinden gyarmatokról 
áll. Ujabb statistikusok számitása szerint Arnerika minden tiz lakó- · 
jára kilencz benszülött fajú esik 1) j a rni fökép a spa:r;ayolok által 
g} arrnatositott vidékekről értendő, kik összeházasodván a benszülöt
tekkel, megnemesítették azok törzsét; mig az angolok elüzték, s 
magukkal helyettesitették öket. 

Azok, kik elszig.:Jtelten éltek (I n d os b r a v os), még most is 
egészen vadak ; rlőttök a sok lú, szarvasmarha és gyönyürü rétsé
gek, mellyekct időről időt·c elpusztítanak, és mégis ki vannak téve 
az éhségnek j élelmöket vadászat és háboruskodás által szerzik meg, 
s az európaiaktól csak a részegeskedés és öldöklő betegségek ragad
tak rájok. Némelly nemzeteknél ellenben a ló és szarvasmarha be
vitele beható változást idézett elö, ugy hogy valódi tatárokká n/Hték 
ki magokat a szom'lzédok pusztítását illetőleg, mint P: o. a c a v a ll
e i r o k és araucanok j vagy pedig Azsia nomád népeinek életrnód
ját sajátitván el, mint a z am b ok 2), számtalan nyájakat legeltet
nek Brasilia és La Plata_ mezőségein; a déli végcsúcson, Magellan 
sziget-tengerén a pescherak egyedüli élelmét a csigák és más puhá
nyok képezik, miért is családok..a oszolva ott telepednek meg, hol 
ezek találhatók. A columbiai tf•lepitvények folytonosan fenyegettet
nek a vad guaivak állal, mig a buta otlomachok az Orinoco hosszá
ban tiibb hónapon át eg-yP.diil agyaggal táplálkoznak. 

') igy Huu.boldt, noig-, Balbi alig "A"Y ll<'gye<lrészre teszi öket. ; de rnin
<lc11l<i belátha•j~t, milly ueloéz e~ak nwgközrlitöl~g b ldtudni az Ameriltában lévö 

benrziilötlf•l< R:d1mfLI. A" Egyr:siilt.-Á\Iamol< 11'115 ntán legalább azok számát 

i~yel<e'-t•·k mrg-i~>otárm.ni 1 ltil< még ez államok területén léteztek. Chevalier 
(Lettres sur l' Arnérique du. rwrd) 5131000; Harri<, az indiai iigyek megbízottja, 
332,498; Crawford 305 1695-re teszi öket. A:.: Egyesült-Államolt most mindent 
elkövttnek , hogy IÚmad!Lsaiktól megrrwnekiiljcnelt 1 mi végbiil ezrenként 
l<ényszerilíl< öket a Mis,issipitii! s Arlom,aR éR Mi.•suri állarnoktól nyugatra visz-· 

,zavonulni; s 1828-t<>l 38-ig 81,282-öt Rz{dlittottak cl. 

") Mondatnt.t m:ír, hogy mestizolmak a fehér és amerikaitól; mulattoknak 
a fehér és uégertöl, zamboiinak a néger é~ indiántól születtelt neveztetnek. E 

szinv~g·yiiletek folwzntain>~k jclzéRérc t~mérdel< név van. 
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A ki mindebböl azt kiivetkeztetné, hogy az amerikaiak az euró
pai hóditás közbejötte nélkiil, menthetlcniil régi bMomiasságukban 
maradtalt volna, figyelmeztetjük, hogy Oroszország és Scandínavia 
barbárságban hevertek, midön A nahuac sikjain már virágzott a mii
veltség, és hogy az egész szláv faj alig állt magasabban az amt>rika
inál. De hát milly képességgel birtak a miiveliídésre ? A mexicóiak, 
peruiak és muyskák felsöbb értelmiségnek adták jeleit, s a régi fajú 
amerikaiak közöl jeles irók váltak ki, millyenek Garcilasso de la 
V ega, Iixlixochitl az amerikai Cicero, Ni ca, 'fezmwmoc, Ponce, To

bar, Camango, Ayala, Zapata, Castillo, Chimalpait·e, donna Maria 
Bartola. De a hóditás alkalmával ez előbbre haladt népek ÍR ba
nyatUJ állapotban találtattak, már sok emlékeik elvesztek, s talán 
mind megsemmisítette volna azokat az idő, ha az európaiak meg nfln 

érkeznek. 
A tö ,bi benszülöttek értelmiség tekintetében a négereknél is 

alantabb állóknak látszanak, ellenben feliilmulják azolmt szf'rveik 
finomságára nézve; s nevelés által az enrópai mesterségeknek leg 
feljebb is csak szolgai, jóllehet pontos utánzásaig tudtak fdvergödni. 
A hódítók erőszakoskodása, !l a té1·itök szelid bánásmóctjn egyiránt 
sikeretlen maradt az eredeti m'poFlségek müvelésében, mell.) ek a 
legelső kedvező alkalommal visszatértek a szabad erdőkbe, egyedül 
a fegyverek és lovak használatát vivén magokkal oda. Még a je
zsuiták türelmének is csak a földmivelő népek közt lett eredménye; 
s határozott sikert csak a fajok összekeveredése hozhatott létJ·e. 

Raynal és Paw azt állitják, hogy az amerikai faj a nehéz bánya 
munkák következtében elerőtlenedett; de Humboldt hat ó1·a hosszát 
látta öket kétszázhuszonöt fontnyi ásványköveket emelve, folytono
san dolgozni, s a legmagasabb hömérsék mellett nyolczazor vagy tíz
szer tették meg az utat egy, ezernyolczszáz fokú lépcsözetcn. 

Nem lehet helyes itéletet hozni valameily nt\pről; mig a rabszol
gaság lánczai alatt görnyed az. Napjainkban a függetlenség szózata 

az Apalachoktól Patagoniaig hangzott i s ez erőszakos, am •. r~ásztás 

esőkhöz hasonló mozgalmakban, mellyek tisztitják a levcgöt, s mesz
sziröl hozzák a i1asznos magvakat, erő, jellem, nagyravágyó makacs
ság , feltétbeni állhatatosság és valódi hősieastignek adták világos 
jeleit, minél fogva 1 ki egykor a megváltott Amerika történeimét 
irandja meg, nem kevésbbé dicsőséges és nem kevésbbé szégyen
letes tényekkel fog találkozni, mint a régi ntüveltHégii népek törté
nelmében. 
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

Am e r ik a t e r m ék e i. 

Az első fölfedezések, n helyett hogy okosan számítani tudó kor
mányok által vezettettek volna, gyakran elvetemült s mindig kapzsi 
emberek pénz- vagy dicsvágyának vettettek oda; s e két ösztön vál
takozó müködése volt forrása a hösiesség és gonoszság, a vallásosság 
és hitetlenség, a kegyetlen cselekvények és alig hihető bátorsággal 
véghez vitt dolgok ama bámulatos keverékének, melly az Uj-világ
ban szemünkbe tiinilc A bátor hódítókban a középkor lovagias lel
kesültségével , melly kalandos veszélyekre sarkalta az embereket, 
azon kalandor fönökök ( condottieri) szelleme volt egyesülve, kik 
csak haszonért küzdöttek, s hősi lélekkel hajtották végre az érzelem 
befolyásán kivül állott vállalatokat 

lVIaga a vállalatok nehézsége arra ösztönözte őket, hogy minél 
nagyobb hasznot húzzanak belőWk, s hogy minél hamarább végre 
hajtván, ne legyenek többé kénytelenek uj kisérletet tenni a meg
gazdagodás végett j azért is vágytak nagy eredményt felmutathatni, 
hogy kikerüljék ama gúnyt, mintha hiu képzelmek által hagyták 
volna magokat clcsábittatni. Innen a düh, melly olly szomoruvá 
tette az első betörést j innen az Európát megszállott rosz szellem, 
melly letérve a termelés rendes ösvényéről a hirteleni nyeremény és 
bizonytalan ldsérletck utjára tért. Az uj gyarmatokban a régiekben 
gyakorlott szcrencsétlen rendszer kiséreltetett meg, mellynél fogva 
csak az anyaorsdg javára gyümölcsöztették azokat, miért is kivéte
les törvényeknek vettettek alá, s ana kényszerittettek, hogy tulaj
don termélteiket olcsón adják, az idegeneket pedig drágán vásárolják 
meg j az Európában szabad tények e birtokokban bűnnek tat·tattak; 
a termelés a fogyasztással hozatott egyensúlyba j a törvények és 
rendeletek, ruellyek egész másra czéloztak mint a kormányzottak 
javára, megszaporittattak, s a kincstári és kereskedelmi erkölcstelen
ségek forrásává lettek, mellyek akkoriban olly mély gyökereket ver
tek, hogy a későbbi gazdászok tanai, s a tapasztalás költséges leczkéi 
maig sem birták azokat kitépni. 

Nemes érezek. 
A hódítások fö rugója s egyszersmind veszélye a nemes érczek 

voltak. Az ember, meg lé-vén szokva ezekben látni az eszközt a szük
ségek vagy szrnvedP.lyck kielégítésére, azt képzelte, hogy a társa-

xrv. 20 
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dalom a boldogság teliipoutj:íra jutand, ha biivében lesz az arauy és 
ezüstnek, és nem vette figyelembe, hogy ezek biisége megd1·ágitja az 
árúkat, s hogy az élvek és azok megszerczhetésének eszközei között 
csakhamar helyreáll az eWbbi egyensúly. 

Amerika csodáinak egyikét az ott földszint is előforduló nagy
mennyiségü arany és ezüst teszi, melly főleg Peru, Chaco (Columbia), 
Brasília, Mexicó öntvény-földeiben, s a Cordillerák pala-szildáiban 
található. Peruban rendkivüli bőségben jő elií; Paz rnellett egy ht~gy 
szakadt szét s töredékeiből 2-50 fontos ezüst ércz kövek szedettek ; 
s száz év multával is egy uncia su.lyúak találtatnak. Hajtiban Bn
eneveutura hányáiban egy kétszáz unciat nyomó darabot ástak ki 1): 

a montereali, lVlexicóban, olly gazdag volt, hogy Rrgla grófja, ann11k 
birtokosa, III. Károlynak két nagy hadi hajót és három milliót adott. 

Potosi hilll~'iti. 

Egy indián meg~5zökött laruaját iildözvén, egy fiatal hajtásba 
kapaszkodott, me ll y tövestül kezében maradván, annak helyén és 
tövein egész halmaz ezüstöt pillantott meg. Ellátta tehát magát é~ 
hallgatott; de barátja, észrevévén hirteleni meggaztlagodását, rá
birta a forrás megnevezésére. E másik nem tudott hallgatni, s illy 
uton fedeztette], fel Potosi bányái Plata kormányzúságban. 1515-ben 
kezdtek ott dolgozni s több kisebbeken kivül öt főbb bányát nyitot
tak, mellyek az elsií években olly dúsai1 fizette!<, hogy a királyt il
letö ötöd évenként másfél rnilliú pesóra ment, s ugyanannyit hihetö 
leg elsikkasztott ak. 1545-töl 7 4-ig mintegy 7 ü millió pesót ástak ki; 
ez évtől 1637 -ig, bár az ásatás hiányos volt, 450 millió spanyol scudit, 
azaz 2457 millió frankot adtak, melly összeg Alonso Barbaként hat
van ~>panyol négyszög mérföld befedésére elég lenne ; 1556-tól 
1801·ig ötöd fejében a kincgtár részére 15H rnilliú pcso jött be, mi 
824 millió peso jövedelmct fiiltfltelc~ ~). 

Drága lévén a fa és munka, az ásatások igcu költségesek, s 
azért, ha némellyek meggazdagodnak is, de sol>an uyomorba sülyed
nek. Sok ideig csak az olvasztasi módot ismerték; s hatezernél 
több kemenczét foglalkoztattak; késöbb véletlenül fölfedeztetvén a 

') Haitibau 150:!-ben a víziiul.é~eltbeu U vagy 15 cllilugramnyi sulyút ta
láltak; az Egyesült-Államokban 1821-ben 21. 70 chilogramnyit; 1826-ban az Ural 
hegységekben egy 10. 11 chilogramnyit, me Ilyet Humboldt irt le; 1842-ben Si
bei'Íkban egy 36 chilogramnyira akadtak. 

•) lgnazto Nugnez, NoticiM hiBtoricM, politica~, y estad~slicaa de ln.• l'm
vincias UnidM del Rio rle la Plata. London 1825. 



hig~'''}, Bartolomeo l\Iudiua (\e Paelruca 1657-bcn, vagy (mások 
sze ri nt) Pedro Fernandez de V elilseo l 5 !:J 7· ben az amalgamázást vitte 
he. A higanyból évenként nyolczezer mázsát :ist ak, s l 570-től 1789-ig 
l ,0,10,452 mázsának jutott birtokába a korona. Illy módon a spa
nyolok a milly bámulatos ép olly gazdasligos módon választották el 
az érczet. Szintén ök találták fel a tisztitási módot is, melly a leg
cgyszerübb, és átalánosan elfogadtatott. EtTe csak egy mosó, egy 
bronz harang, s ös7.vérek vagy emberek sziikségesek, kik lábaikkal 
leverjék az ásvány követ; s habár ez ollykor alig tartalmaz két ez
redrész finom érczet, s kénkővel, piskolczczal, egérkövel és chlor 
mé,zszel van elegyedve, elég belé keverni két, háromszázad rész 
sót, ugyanannyi vas vagy réz fémet, s hát·om vagy négy ezredrész 
hignnyt. .Jóllehet e részletek magokban véve kicsinyek, a sok 
munka közben sokra mcnnek; ide járul, h0gy a só szállítás nagy 
nehér-séggel ját· az utak és esatomák hiánya miatt j a higany pedig, 
mellynuk mázsája a gy:umati kormányrendszer alatt negyven piaster 
volt, most az egyedáruság következtében százötven piasten·el fizettetik. 

lgen gazdagok Paseo banyái is Peruban; de a legtöbb ezüst 
Guanaxuato, Catoreio é~ Zaeateeaseiból i<criil ki Mexicóban. A va
lencianai 1803-ban, midiíH Humboldt meglátogatta Mexicót, három
ezer száz ember·t foglalkoztatott j a munk:ira evenl<ént öt milliót, s 
egyedül bánya potTa négyszázezer lirát költöttek ; a nyert ezüst 360 
ezer márkúra (240 ezer font) ment, miböl a részvényesek öt millió 
tiszta has z not tettek zsebre 1). l\1cxicóban tehát kétannyi ezüstöt 

l) Az évenként ldftsot.t eziistlllennyiség némellyek által igy ,;zámittatik: 
1\Iexico acl . . 538,000 chi l. mellye)( értéke 118,360,000 lira 

Amerihában ~ Pem . 140,000 " " 30,800,000 " 
f Holivia . . . 110,000 " 

Chili. . . 7,000 ,, 

}:.-,\Y.•iáhan Siberia . . 

Svérl és Norvégország . 
~· Hsul.z . • . . . , 

\

MHgyarország . . . 

Eur61·ában Erdély . . . . . . 
Csehor,;zftg . . . . 
Stiria, Karinthia, Carniulia 

l 
Tirol, Salzburg 
Szászország . 

Poroszorszftg . 

1 Nassau. . . 
'Barlen 

20,000 " 
2,000 ,, 

16,000 " 

18,000 " 
1,000 ll 

8,000 " 

3,000 

18,000 " 

5,000 " 
1,000 " 
2,000 " 

" ,, 

" 
" " 
" 

,, 

" 
" 
" 

24,000,000 
" 1,540,000 
" 4,400,000 " 

440,000 
" 3,620,000 

" 
3,960,000 " 

220,000 
" 

1,740,000 " 
660,000 

" 
" 2,860,000 " 

1,100,000 " 
220,000 

" 
448,000 " 

20* 
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ásnak, mint egész Európában, es többet mint a földgolyó egycb ösz
szes részeiben. S a nagyszerü telepek, millyen a veta madre-i, melly 
ötven méternyi széles , s a grandei, melly huszonöt láb széles és 

Egészben Amerika ad 795,000 chilogram, mellyek értél<e 174,000,00Ű !ira 

Eur6pa . . 69,000 " " " 15,000,000 " 
Siberia . 20,000 " " " 4·400,000 " 

De Chevalier sz~mitása szerint az Uj-világ következő összegeket ad évenkint : 

Ezüst Arany -------
Egyesül t· Államok 
Mexico •. 
Uj-Gnmada 
Peru •. 
Bolívia • 
Brasilia . 
Chili • • 
Különféle helyek 

összesen 

súly 

390,960 
4,887 

113,168 
ó2,0-l4. 

33,5!12 

20,000 

614,641 

A fölfededstöl kezdve : 

Az Egyesült-Államok 

érték 
chi. 

" 86,793,000 

" 
l,Od6,000 

" 
25,146,000 

" 
11,554,000 

" 
7,467,000 

" 
4,440,000 

chi!, 136.4 76,000 

súly érték 

!ira 1,800 chi!. 6,199,000 lim 
,, 2,957 

" 
10,184,000 

" 
" 

4.954 
" 

17,062,000 
" 

" 
708 ., 2,439,000 

" 
" 

444 
" 

1,529,000 " 
2,500 

" 
R,610,000 

" 
" 

1,071 
" 

3,689,000 
" 

" 
500 

" 
1,722,000 

" 
!ira. •14,934 chi!. 51,434,000 !ira 

Összlet 
milli6kuan 

18,525 chi!. 64 ml. l. 
Mexico 60,782,917 chil. 13,607 mill. lira 379,221 

" 
1,306 

" 
14,813 

Uj-Granada . 250,000 
" 

ó 5 
" 

556,840 ,, 1,918 
" 

1,973 

337,725 
" 

1,163 
" 

14,088 Peru 68,163,062 12,926 
BoJivia " " 
B rasilia 1,334,400 

" 
4, 596 

" 
4,396 

Chili 930,000 
" 

216 
" 

248,000 
" 

854 
" 

1,070 

összesen: 120,168,979 chil. 26,703 mill.lira 2,874,711 chi!. 9,901 m. l. 36,604 

Ugyanazon Chevalier az évenként ásott érczeket következőleg szlLmitja : 
Ezüst Arany összesen 

Amerika ad 614,641 chi!.= 136,476 m.lira. 14,934 chil.= 51,434 m.lira. 187,910 m. 
Eur6pa. 120,000 

" - 26,667 
" 1,300 

" - 4,478 
" 31,145" 

Oroszordzág 20,720 
" 

4,604 
" 

22,564 
" 

=·77,720 
" 82,324" 

Afrika 4,000 
" = 13,778 

" 13,778 " 
Sunda Sziget-tengere 4,700 

" = 16,189 " 16,189 " 
Különféle helyek 20,000 " 4,444 

" 1,000 
" - 3,444 7,888 ,, 

összesen: 775,361 chil. 172,191 m.Jira 41',498 chi!. 167,043 m.Jira 339,2.)4 m. 
A mi különösen Eur6pát illeti, ugy szlLruitj~k, hogy északi Németország 

35,000 ehilogr. a déli 25,000, l:!panyolország 50,000 chilogr. ezüstöt ad. Chinában 
és Indiában mosás ~Ital nyf'rik ; Jspant gazdagnak mondják aranyLan. Mostaná
blln 11 kii\6ott a~an;r lisszeg Pgycnlö az eziistt.el, mig előbb nagyon kiilönbözö volt. 
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határozatlan hosszuságu, még hasonlithatlanul nagyobb jövedelmet 
adnának, ha ott is az ujabb vegytani eljárás és gépek alkalmaztat· 
nának. Helms szerint, ha az Andesek ezüstjének csak egy része 
ásatnék is ld, a vasmunkák legnagyobb részét pótolná, s a világ ke
reskedelmi rendszere felforgattatnék. 

Az apródonként fölfedezett bányák megtéritették a költségeket, 
mikbe az amerikai gyarmatok kerültek. Robertsan beszéli, hogy 
1765-ben a vadak betörései annyira elpusztították a californiai öböl 
keleti partjain fekvő Cinaloa és Sanora tartományokat, hogy Mexicó 
alkirályától, Santa Crocc marquistól kértek csapatokat azok vissza
nyomására. Spanyolország rendezetlen állapotban lévén nem adha
tott segélyt, de az alkirály olly hitelnek örvendett, miszerint a keres
kedöket előlegezéarc birta. Illy módon sikeresen vezettettek a had
mü veletek, mellyek közben a tizennégy mérföldnyi (leg he) terje
delm ü Cineguilla síkságra bukkantak, hol tizenhat hüvelyknyi nagy
ságu és kilencz márka sulyú arany darabokat találtak, még pedig 
olly nagy mennyiségben, hogy nem is tartották méltónak a földrno
sással bajlódni, melly pedig szintén arany tartalmu volt. Csakhamar 
megkezdődtek az ásatások, mellyek rendkivül gyümölcsöztek. 

A p e r u i Me r c n r i us-ban közliitt statistikából tudjuk, hogy 
1791-ben, nem számítva Quitó és Buenos-Ayres tartományokat: sem 
az igen gazdag Potosit, a limai felügyelőségben munkában négy 
arany, száznyolczvanegy ezüst, egy hignny, négy réz, elhagyott álla
potban pedig hatvan ezUst bánya volt j a tarmai felügyelőségben 

munkában kétszázhu~zonhét ezüst, két ólom, elhagyatva huszonkét 
ezüst j a truxillóiban müvelés alatt há1·om arany, százharmincznégy 
ezüst, elhagyatva százhatvanegy ezüst; a huamancaiban müvelés 
alatt hatvan arn ny, százkét ezüst, egy higany, elhagyatva három 
arany és hatvanhárom ezüst j a cuzcóiban tizenkilencz ezüst j az 
arequipa-iban müvelés alatt egy arany, hetvenegy ezüst, abba hagyva 
négy arany és huszonnyolcz ezüst: a huancavelica-iban müvelés alatt 
egy arany, nyolczvan ezüst, két higany, tiz ólom-bánya állott, elha
gyatva pedig két arany és kétszáztizenöt ezüst-bánya hevert. Mind
ezekből 1780 kezdetétiíl 89 végéig 35,359 huszonkét karatos márka 
aranyat és 3, 739,763 már ka ezüstöt szedtek ki, melly összeg az aranyat 
százhuszonöt piasterével, az ezüst márkáját nyolcz piaaterével szá
mítva 184 millió \ir át tesz. 1790 ben 412,117 márk a ezüstöt adtak. 

Miként számitották, az Amrrikáb.)J Európába 1546 és 1600 közt 
évenként átszállított kincsek ll millió piasterre azaz 58 millió Jirára 
rúgtak j a következő században 85 mill. lírára; 1700-tól 1750-ig 119 
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milli6ra; 1751 töl a század végeig 185 és 1, ~ millióra. Föltehetjük, 
hogy a folyó század kezdetén az évi jiivcdelem 43 1/ 2 milliót tett, és 
hogy 1810 előtt az amerikai bányákból évenként 47 milliú piaster 
jött be, melly összegből 27 milliút a mexicói bányák adtak •): Az 
BlO-iki forradalom csökkentette emezek jövedelmét, mert sziikében 
volt a munka erő, a töke és higany; de 1811 WI 28 ig 954 millió 
frankat vagyis évenként 53 111illi•'lt, a többi amerikai bányák pedig 
negyvenkettőt adtak ~). 

Chevalier bt>cslése szerint a hóditástól 1 H 10- ig, Mexicóból a 
csempészetten kivül, mi az ezüst hetedét s az arany ötödét teheti, 
200 millió piaster értékü nemes ércz , iisszesen tehát mintegy 
2,1951547,767 frank lw·ült ki. Az 1810-15 közötti évek jövedel
mét nem lehet pontosan kiszámítani, de körülbelül 185 millió piastert 
tehet. Kivivatván a fiiggetlenség, még ink:lbb növekedett a csem
pészet. Peru roszu) kezelt bányái együtt véve 1846-ig mintegy 
2609 milliót adhattak. Brasília évenként 12 ezer chilogramot adott, 
azután kevesebbet, most 2500-at ad. Columbia is gazdag aranyban, 
s az Egyesült-Államok csak nem rég kezdték meg az ásatásokat. 
De minden előbbit felüimultak California legujabban fölfedezett 
aranytermő földei, mellyek hosszában 300, szélességben 30 vagy 40 
mérfüldnyi (miglia) tért foglalnak cl, s évcnk(mt 420--1-50 millió 

•) A piu,ter 5.30 liráuak !'P-lel meg·. 

') Neeker ll Z összes bflnyál1 évi jövedelmét. J 23 millio livrere teszi. Garnier 

szerint az ezüst, mál'ltáját (8 uncia) 52 frankkal számitva, összesen 14,679,600 fr. 
az arauy, márkáját 780 frankl<al véve Europállan , , . . . 6,135,480 " 
Spanyol·Amerikll,ban 159,000,000 l 
Brasiliában , . . . 50,000,000 \ 209•000,000 " 

229,8ln,oao, 
Pouehet azt állitja, hogy Spanyol-Amerika uányái évenitént 17-18 millio 

piastert azaz 90 millio franlwt adtniL A spRnyolok állitása szeréut az Amerika 
fölfedeztetése ntAn Spanyolors?.ágbn befolyt arany és ezüst 56 ezer millio frankra 
azaz évenként 180milliora menL t:staritz nzonban (a kereskedelem elmélete és gyakor
lata) azt erősitette 1724- ben, hogy Spanyolorsz{tgban nem volt több 100 milliú
nál házi eszközökben és k~szpénzben, 

Pontosabh számitások •zerÍ'nt a jövedelem. 
1810 előtt 

Eur6pa és É~zllk-Ázsiában 
a Keleti Sziget-tengeren 
Afrikában . 
Ame1·ikábau 

4,000,000 
2,980,000 
1,000,000 

47,000,000 

M, \JilO,OOO, 

1810 utiÍn 

5,000,000 piastvr volt. 
2,970,000 

1,000,000 
15,000,000 

2a,!l7o,ooo, 
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lirát szolgáltatnak. Ez öntvény-földek kimerité:;ére, föltéve, hogy 
százezer ember folytonosan dolgozzék, hat század kivántatnék, és 
még hátJ·a volnának a hegyek, mellyekriH az PSÍ.Í hordta le azokat. 
. Nem tudjuk, mondja Humboldt, mennyi aranyat ad Afrika és 

Azsia bclse.ie, Touchin, Chinn é!! Japnn. Az aranypor kercskedésböl, 
me ll y Afrika keleti és nyugati partjain üzetik, s abból, mit eme, veliink 
l{evéssé érintlu~ziJ tartomá11yokról a rt>giektiíl tudun!{, azt l{övetkeztet
hetjllk, hogy a Nigert/il d~lre esö föld igen gazdag a becses érezek
ben. Ugyanazt lehet mondani a Paropamisnstól észal{-keletre China 
határai felé huzódó magas hegységekről is. Az arany és ezüst, mely
lyet a portugalok és hollandok egy idiíben JapanMl hordlak, bizony
ságul szolgál, miszerint Sado, ~uruma, Bingo és Kinsima bányái gaz
dagságra m~zve nem állnak hátrább AmerikaéináL Mindaz:Htal a 
73,191 márka arany ( 17,6:35 chil.) és 3,555,447 márka ezüst (869,960) 
chil.) összegből, melly a XIX. század kezdetén Amerika, Európa és 
északi Ázsia összes hányáiból kikerült, maga Amerika 57,658 arany 
és 3,250,000 ezüst márkát, vagyis n;~; egész arany terméknek 80, s az 
ezüstnek \J l századát adta 1). Ez arány aztán megváltozott, mert 
keleti Oroszország arany bányái igen gazdagon fizettek, mig ellen
ben Amerika arany terméke annyim csökkent, hogy az egész sem 
adott annyit, mennyit ezelőtt sz{tz évvel maga Bmsilia. 

A Kamtschal kától Perm délvonaláig nyúló földövön, me ll y hosz
szát illetőlt~g e magaslat kiirének egy 01~gyellét teszi, szélességben 
pedig nyolcz fokot foglal el, megmérhetlen aranytartalmu lerakvá
nyak találtatnak. Herodotnál mát· történik rólok említés, de csak 
1823-ban kezdt~tt innen az antny Európába szivát·ogni, midön a dél
amerikai fogyó félLen volt; s 18iH WI ;-Hl-ig Oroszorezag ba évenként 
300 poud folyt be (l p01~<l = 16,872 chilogt·.); azután kevesbedett, 
de kipótolta a Siheria fövenyébiíl mosott, melly 1838-ban 165 poud
ra ment ; s igy ez évben Oroszot·szág iisszescu 4ü9 poud-ot kapott. 
1836-ban a korona a:r. Uralbúl 2108, Siberiáb61 338 chilogr., egye
sek az Uralbúl 26DO, Siberii1ból 1384 chilogt·ammot kaptak; mi 
összesen 6520 chilogrmmnot tesz; 1845-IJen a koronának Siberiából 
862 chi!., az Uralhól 2121 chilogt·.; egyeseknPk pedig Siberiából 
15,147, az Uralból ;)2D7 chilogr. jutott; összesen 21,367; azonkivül 
mit eltitkolnak, hogy nr. kelljen a korona részére 20 száztálit fizetni; 
1846-ban jóval több volt a jiivedelem. Innen tehát majdnem felé
nyivel több jön Le ( 144: l 00), mint a maonyit Amerika a Californi-
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ában tett utolsó kutatások előtt adott; s az értékeket illetőleg ép olly 
változásnak kellend elöállania, mint az Uj-Világ fölfedcztetésekor. 

Amerika más érczekben is gazdagnak mutatta m.agát; igy Gu
adalaxara ónt, Chili rezet, ~lissuri ólmot, az Egyesült-Allamok vasat 
szolgáltatnak, adjuk még ezekhez a fehér aranyat (platina), m'elly 
Chocóban találtatott elö:;zör, továbbá Brasília gyérnáutjait, s más 
egyéb drága köveit és a gyöngyöket. Manco-Capac eltiltotta a pe
ruiaknak a gyöngy-halászatot, mint mellynek veszélyeivcl, vélemé
nye szerint, n~m é1·t fel a haszon ; de az európaiak csakhamm· gyiij
teni kezdték azt a benszülöttektöl, azután pedig maguk halászták ; 
Mexicóbau igen sokat találtak, s 1587-ben 316 cbilogrammot vittek 
Sevillába; a panamai öbölben gazdagon ütött ki a halászat, ugy hogy 
az elsö kalandurok megszedték magukat; most már jóformán ki van 
meritve. A pemiaknak nevezett smaragdok, mellyek Santa Fe de Bo
gota mellett ásatnak, legnagyobb becsben részesültek, miután az 
egyiptomiak elhanyagoltattak. 

Európában régente olly gyér volt az arany, hogy 'l'heopompo 
elbeszélése szerint 1) 1 a lacaedemoniak nem birtak annyit találni, 
mennyi egy amyklai Avollo arczánal{ megaranyozására elég lett 
volna, s Crocsustól kénytelenittettek kérni ; Syracusai Geron pedig 
Apollónak egy három lábu széket s győzelmi szobrot akarván szen
telni, egy gazdag corinthusihoz kellett fordulnia, a ki is egy maggal 
terhelt hajóért és sok ajándékért látta el öt a szükséges mennyiséggel. 
A templomok részére tett eme tömeges ajándékozások nagy mrnnyi
séget elvontak a forgalom ból, mi akadályozólag hatott a kereskeclédre, 
anuál inkább, met·t még akkor ismet·etlen volt a váltók használata. 
Méginkább kevesbedtek a dt·ága érezek, midiín Konstantinápolyba 
tétetvén át a kormány, megszüntek oda folyni a meghódított népek 
adói és zsákmányai, s pénzen kellett a barbároktól békét vásárolni ; 
sokat felemésztett továbbá az lndiákkali kereskedés i~, melly most 
már nagyobb ruérvben üzetett. A keresztes hadjáratok uj fogyasz 
tást idéztek elő, miért is ~urópa szükét érezte az arany és ezüstnek, 
t~ következésképen akadályozva lett a kereskedés mindaddig, mig uj 
bányák nem nyittattak 2) 

I) 219-ik Tö,·edék. 
2) Jacob (PrecioWJ meta/s) számitli.~a szcrint 1\Z európai pénznemek a XV. 

,;zázurl végén legfeljebb 34 millió font sterlingr" vu~ryis 860 ndll. frankra mentelf. 
Angliában az 1609-el végzödöLt l<étszú.~harmincz évnyi időközben a vrrt 1\Tany 
és ezüst évenilént G8-'l6 font sterling volt, mig most 819,415. 
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Eleintén tehát csak az előnyök, nem pedig a hátrányok voltak 
érezhetők, miként ez történni szokott, midön valaki váratlanul na
gyobb mennyiségü pénzzel jt>lenik meg a vásáron; az adósok köny
nyebbaéget éreztek a hitelezök rovására. Csakhamar átaJánosan for
galomba jöttek a spa.uyol pia~terek, mellyek egész 1772-ig 11;'12 fi
nom érczet tartalmaztak, ekkor azonban meghamisittattak. Másrész
rill a vállalatok költségei majdnem egyensulyoztál{ az első bányák 
jövedelmét, s a ni)vekedés Európában csak Potosi s Guanaxuato veta 
madre-i hányáinak kinyitása után kezdett észrevehető lenni. Ekkor 
azonban átalánus lett az átalakulás s a XVI. század utolsó negyedé
ben már minden czikknek ára felment, a XVII. közepe felé pedig 
miként a nemes ércz mennyiség, ugy a kereskedelmi czikkek ára is 
megnégyszereztetett A lwrmányok a helyett, hogy alattvalóik figyei
mét elvonták volr.a e csalékony haszonhajhászatlól, még magok bá
torították, miért is a fölfedezett földek csak bányáik mennyi és mi
nősége szcrint becsültetlele Mexicó és Peru termékeny síkjai elha
nyagoltatván, a városok terméketlen magaslatokon épültek, s minden 
gond egyedül a bányákra fordíttatott. 

Mi távol vagyunk ama ililtöl, nJintha a becses érczek növeke
dése kárára volna az ipar éf! kereskcdelemnek, s az ellenkezőt pél· 
dával is be tudjuk bizonyítani. Az amerikai bányák jövedelmei soha 
8em emelkedtek olly arányban mint a mi századunk első tizedében 
(250 millió) s még Eem érPztük rosz hatását, jóllehet papír pénzje
gyekböJ is egész halmaz bocsáttatott forgalomba. ~,(rnde e növekvés 
egyenlépést tart0tt az ipar fcjlésével, melly tetemesebb tökéket igé· 
nyel; nagy fogyasztás van az arany, ezüst ékszerek és házi eszkö
zökből, mellyek közönséges használa tu vá lettek; mindinkább ter
jedvén a kényelem és fcnyiizés szeretete, az azok által igényelt czik
kekért sok arany és ezüst vándorolt ki, miért is az árúk és munká
sok becse feljebb ment ugyao, de nem olly mérvben, minöbcn a pénz 
szaporodott. 

E helyt érdekes szárnitó.st lehet tenni. Humboldt és 'Varden szeriet a. 

pénzösszeg, melly 1809 végén Európa, Azsia és Ameriké.ban forgalomban volt, 
11,643,269,500 lirüt tett; 1829 végén 1663 milli6val kt·vesebb volt. A földgo
lyó népessége, közé p számitflssal, 737 millió. Honnét kitűnik, hogy minden 
egyénre 13.ií4 lira, v11gy ha az afrikai egészen ismeretlen mennyiséget is hozzá
adjuk, 15, legfeljebb 16 frank esnék. 

Legtöbb eziist l<'rnncziaorszf.gb:t n veretik, hol három és fél milliárd vagy 
is feje11ként 100 frank van forg·alomhan, mig Angliában cRalt 1200 milli6, azaz 
fejenként 44 fmuk forog. 
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E kiegyenlítő eszközök hiányzottak akkoriban, s annyi erez 
jövén be, hirtelen csökkent becse, azaz növel{edett az á1·úké és életrni 
szereké; s a szegény nép, melly még mindig a régi módon fizettetett, 
s a szükséges dolgokat uj árakon kénytelenittetett vásárolni, nyo
morba sülyedt. A pénz és árúk becs-növekvésének ez időbeni' foko
zata nem mutatható kí pontosan, mert a fejeddmek nagyravágyási 
harczok és külföldi hódításoHa keveredvén, mindnyájan kénytele
nek voltak a pénzek belértékét meghamisítani j melly eliirelátás nél
küli gazdálkodás c~ak niivelte a zavart, 1:1 a néptömegre is súlyosan 
nehezedett. 

De e pénzszükség féktelen arany birvágyat keltett a fejedel
mekben; s ki bányákkal nem rendelkezett, alattval<íi zsebéből vette 
ki a kellő összegeket. A spanyolok, olly nagy mennyiségben :át ván· 
azt kikötöikbe folyni, gazdagoknak hitték magukat, azon akarták 
fáradság nélkül megszerezni az élveket és kényelmet, s a helyett 
hogy azon gazdagság iránt lelkesültek volna, melly a munkából szár
mazik, csak nemes érczeket igyekeztek szerezni, mi végből elnyom
ták a leigázottakat, s biztositották maguk részére az eladási egyed
áruságot. Jól megrakodván a nemes érczekből, mellyeket a bányák
ból s az eladásból kaptak, tétlenségnek adták magukat, elhanyagol
ták hazájok földmüvelését, melly pedig egyike Európa legterméke
nyebb országainak, semmire engedték menni a mórok kifejlett iparát, 
s nagyságnak tartották, hogy egész Európa az ő pénzöknek adó
zott 1). 

Olcsó lévén az arany, mindannak ára felment, mit érte vásá
roltak; s a külföldiek, kik ilket a szükségeijekkel ellátták, drágán 
adták el nekik árúikat. Spanyolország tehát nem állhatta ki a ver
senyt; de a helyett, hogy kiviteli utakat nyitott volna, akadályozta a 
kivitelt, s minthogy nem rendelkezett Lelföldi terményekkel, mely· 
lyekért a külföldi árukat becserélbette volna, aranyra volt szüksége. 
Spanyolország tehát megbuktatta magát, mig másutt virágzásnak in
dultak a kézmüvességek j a munkás észrevette a lehetőséget tulaj
don állapotán javíthatni; a termelés és kicserélés élénkült a nagy
mennyiségü készpénz által előidézett könnyüség következtében. Igaz, 
hogy előbb kevesebb pénzért több mindenfélét Iehetett volna venni, 

1) Állitjnk, mis~el"int V. Káruly, hogy uec~e~eiJbul<ké tegye Amerika háuyáit, 

eltiltotta 1535-uen a spnnyolorsz{Lg·iak miivelését. Nem rég Spanyolurszág ujra 

megkisérlette .1\Iurcia és GnmariHéit, R DPin lte,·esPbuet mint ao er.el" chilogrammot. 

kap belUiöl< évenként.. 
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de nem volt mit venni, mig most két világ nyujtotta bőségben az 
árúkat; s olly lendületet kapott a munka, hogy az ércz nem volt 
többé elég, hanern hanltjf!gyekhe7. s a köz ég magánhitelhez kellett 
folyamodni. 

Ez felnyithatta volna Spanyolország és minden mások szemeit, 
hogy a gazdagság igazi termeszetc felett tisztába jöjenek magukklll; 
mindazáltal továbbra i!; mukaesúl az aranyat és ezüstöt tekintették az 
értékek átaJános mertékeiil, s azon nemzetet vélvén leggazdagabbnak, 
rnelly legtöbb aranynyal bir·, minden áron aJTa igyekeztek szcl't tenni. 
S még most is vannak, kik elvakittalva az ércz fényétől, nem fogják 
fel, hogy a kőszén bányák a mai Európában egész má~félc gazdagsá
got hoznak létre mint California öntvény-földei. 

S mennyi életbe került. c téves guzdászati tan! l<~gész nemze
dékek temetkeztek a bányáld>a s haltak meg átkozódva, mellyek 
még a rabszolgaság jámta alatt is jobb állapotra tehettek volna szert, 
ha az annyira hál adato<> föl u gyümölcsöztetésére adják magu kat. 
Mostanában a Conlillel'áktól nyugatra eslí, arany telepekben igen 
gazd11g Antioquia és Chaco lartonutnyok munka et·ő hiányában mü
veletlenül hevernek ; e hdyeken egy huszonöt fontos arany darabot 
találtak, s a homokmosús úvenként huszonkétezer márkát szolgáltat. 
Mind e mellett még utak sincsenek, s ez igen termékeny földet csak 
kevés indián és néger rabszolga laltja; az Egyesült-Államok lisztjé
nek hordójáért kilenczven piastert is adnak s folytonosan öldökHí 
szükség pusztitja c gnzdag föld szegény népességét 1). Tschudi Pa· 
scóban (Peru) u!azván, lova ru1pi ellátásáért két, három piastert fize
tett; a benszülötteket, miként ugyan ö beszéli, a legkegyetlenebb 
bánásmódban részeRit ik , s a m i t a szolgálatolua kényszerítik 
(221 lap.). 

~Ü\',;nyzet. 

Mindazáltal Uolumbus s más józanabbúl gondolkodók eszméit 
tartva szem előtt, korán gondolta~ a földek felhasználására. Az oda 
átvitt legelső termékek egyike a czukomád volt. Ez néhány század 
óta használtatott és müvcltetett már Európában s Marini szerint, 
V eleneze la l 9- ben Angliába l 00 ezer font czuk1·ot, és tiz ezer font 
beföttet küldött. A't.. első utaz6k Siciliából és Spanyolországból vit
ték a.méznádat a Canari szigetekre, honnan aztán Amerikába került. 
Pier d'Atienza 1f)13-ban Haitiban 2), de la Vega 1520-ban Concep-

·,) Viage•·o nnive1·sal. XVII. )(öt. ugya11 e~ a~ eset moHt Californiában. 

'• S nem i·sz•liwu, mint m ,,nrJj:\k MftRol< Uo11•nlvo rk Ovil'dónal< tulajdo
nitjAk <'mlemíí!. 
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eion mellett kezdte azt tenyészteni. Eleintén csak mézet facsartak 
abból, mig nem a cataloniai Miguel Balestreros a valódi czukrot álli
totta elő. Gonzales de Velosa pedig az első viz vagy lovak által 
hajtott hengereket hozta létre; 15:15-ben már harmincz müködött 
Haitibau, mellyek aztán tökéletesíttetvén példányúl szolgáltak s teher
rel látták el a Spanyolországba visszatért hajókat. 1553-ban Mexico 
annyit készitett, hogy Perut és Spanyolországot is elláthatta. A fo
gyas:.~<tás lassan lassan eltm:jedt Európában j de csak a XVII. század
ban, ruidön a kávé és thea használatba jött, lett a czukor ép oly 
nélkülözhetlen mint a só. Ez által meg !ön buktatva a mézkereske
dés, melly nddig igen élénk volt j nagy terjedelmü földek egyedül 
illatos növényekkel ültettettek be a méhek számára; Velencze, Lan
guedoc, Lotharingia és Mansban roppant mühelyek foglalkoztak a 
méz, méln;er és viasz készítésével. Ha tehát napjainkban a belföldi 
czukor felülkerekednék a gyarmati n, ez csak visszahatás 1 s az ere
deti állapot visszatérése lenne 1). 

Az amerikai kávé nem volt oly illatos 1 mint az arabiai, s csak 
késöbb birt Martinique becsessel szolgálni. 2) Az első szállítmány 
1644-ben erkezett Marseillebe. Eleintén Párisban egy csészére valót 
két és fél so un adtak a gyógyszertárak- és zárdák ban. Gergely és 
Pt·ocop örmények az első boltot St. Germain vásárterén, azután St. 
Germain sánczaiban állitották fel. 

Mexicóban nagy ban termesztették a cacao babot; ebből, kuko
ricza liszt, vanilia és chapai borssal gyuratván össze 1 készült az ugy
nevezett c h o c o l a t l kcverék, mely táblácskák ba szakittat ván, hasz
nálatkor meleg vizben oldatott fel. Legkedveltebb volt a soconus
cói cacao, melynck magvai pénz gyanáRt szolgáltak. Ez italt lege
lőször a jezsuiták ismertették meg, s tisztességes engedékenységre 
lévén hajlandók az elpuhúlt Mrsadalom iránt böjtben is megengedték 
annak használatát a). Labat atya, ki a múlt század kezdetén adta ki 
utirajzait, a csokoládé apostoláúl lépett fel , s népszerü eledellé vélte 

l) 1826-ban egyedül az Antillák sziget-tengeréröl 287 milli6 chilogr. czu· 
kor vitetett ki, nem számítva a csempészettet; 1836-ban meghaladta a 380-at, 

2) 1829-ben magáből Jarnaikl\.b61 19 rnilli6 fontot vittek ki. 
~) Redi a Baccó-bao, a fl6renczi Antonio Carlettit mondja azon elsök egyi

kének, kik Eur6pában a csokoládét rne~ismt>rtet.tél<, s dicséri a toscanai udvart, 
hogy friss czitrom héj at, jázmin t, czimetet, vaniliá.t, ambrát sat.. kevert. abba. 
Egy, Tommnso Strozzi jezRuita által a csokoládé dicséretére irt latin kii lteményt 
is ismertet, s ki Roberti-t oh•asta, é.<zrevehette a jezsuita múzsák elö;;zerett:t~t e 
ke!lvencz keverék iránt. 
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azt tehetni, csészéjéL egy suujával adva; de erőködései ha~,zontala

nok voltak. A theát legelőször a hollandolt hozták be 1610-ben 
Chinából, hol zsályáért cserélték, melylyel ök Olaszország és Pro
vence partjain látták el magukat, s mellynek ládájáért három láda 
theát kaptak. 

Az egész XVII. században a kávé, thea, csokoládé ellen és 
mellett folyt a harcz, különösen Francziaországban , s egész halmaz 
könyvecskék jelentek meg idöröl időre, mellyekben e;e; italok minde
nike majd mint méreg, majd mint átaJános gyógyszer állittatott elö 1). 

Beavatkozott a politika is, s az oraniai herezeg és az angolok párt
feleiül bélyegeztettck, kik a theát eléje tették a kávénal<; közbe lépett 
a theologia is, arrról értekezvén, vajjon a böjt feltöretik-e általok j s a 
buzgóbbak megtartóztatták magukat azoktól a nagyböjti idö alatt. 

A jezsuitáknak kiitizönhetjük a chinahéjnak, mint a hidegláz 
gyógyszerének ismeretét is, melly Peruban illy czélra használtatott, 
honnan ök 1640-ben Rómába hozták át j innen egész Olasz és Spa
nyolországba elterjedt j Dc Lugo bíbornok Francziaországba vitte át, 
hol egy becsben tartatott az aranynyal. 

A Colurubus által Cubában észlelt kölönczségek közt legkülön
czebbnek látszott ama szokás, mellynél fogva bizonyos nagy levele 
ket vévén, viasztekercs módjám összehajtogatták, azután egyik végét 
meggyújtván a másikon beszívták annak füstjét; c tekereset a ben
szülöttek t a b a c c ó-nak nevezték 2). A hajósok elbeszélése szerint 
némclly vadak még harczközben is rágyújtottak pipáikra j ugyan
azon növényt az áldozatoknál illat, a jóslók pedig részegitöszerül 
használták, midön jósolni és gyógyitani akartak; 8 a pipávali megki
mi.lás a barátság é.i vendégszeretet jelvényeill tekintetett. 

Bármily émel>ítő volt is e barbár ~zokás, amicink megkisérlet
ték és megkedvelték azt; 8 az elöny: oly érzületet hozhatni lé~ re, 
melly végteleníil ismételtethetik a nélkül, hogy eltelnék vele az em 

1) Lásd kiil'jnösen Dufour, 'l'raite du cofé, du the, et du chocolat, Lion 
1685 j Blegny, Ilon u.wge du t.lte, du r;ajé, ugyanott 1687 j Pomet, Hisloire des 
droguea. 

') CartiH is azt mondja, hogy Cnnadállan "egy bizonyos fű van, mellyet 
nyáron, miut..l.n a napon l<iszár:tottál< volna, félre te,zuek j egyedlil a férfialt hasz
nálják, nyal< ol< ba akaszt ot! zacsl<6l,an hordv!tn nzt, mellyben egy, sip m6tlra ki
vájt ldl, vagy fa cső is van. }; füvet porrá törik, s a csö egyilt végébe töltvén 
meggyujtják, füstjét felszivjál<, s egész testöket megtöltik vele, ugy hogy om1kon 
szájokon jö ki mint a m; kéményeinkb61 j s azt mondják, hogy ez igen egész.,é
ges. Mi is mcgkisérlettiik, de a fü,t ugy ette n szánkat mint a bors." 



bm·, azt eszközölte, bogy a dulniny keclvczöleg l'ogadtatult. A tenge
részek voltak elsök, kik a dohányzásban szúrakozást kerestek; tőlök 

aztán a partlnkók is eltanúlták, s nem csak pipából szivták a dob~nyt, 

hanem rágták és burnót alakban is használtál{, ~il· Waltcr Haleigh 
szintén dohányzott, de csak titokban dolgozó szobájában, hová mi
clön szolgája véletlenül benyitott volna, megrémülve vonúlt vissza s 

azt hiresztelte, hogy látta, a mint ura agyveleje füst képében orrán 
párolgott ki. Jean Nicot de Nimes, II. Fercnez követe Portugali:iban, 

1560-ban néhány levelet kiildött Medici Katalinnak, miért is nicot-vagy 
királyné-pornak neveztetett. Olaszországba Santa Croce bibornok,pápai 

nuncius Lissabonban és Niccolo Tornabuon i, kövf'l Franeziaországban, 

vitték azt be. A valódi burnót Xlll. Lajos eWtt nem használtatott, 
s fontja tizenl(ét. frankon kelt. l ö74-ben a kincshit· magí1hoz r;~gadta 

annak egyedáruságát, s 97 -ben Uuplantier az egész országbani kizá

rólagos eladási jogot évenkénti 150 ezer l'rankét·t vette ki bérbe 1). 

Orvosok, moralisták, természettudósok vitatkoztak e szokás 

hasznos vagy káros volta felett, cgé~z könyvtábor kelt ki annak 

védelme vagy ostromám j s egyik jele.:; cHillapitú, a másik kdlemcs 
érzék-csiklandoz{,, a harmadik útaJános gyógyszerként Hintette azt 

fel. 2) j egy idöben az ellen véleményiiek gyijztek , s lll in den kormány 

által eltiltatott; egy fnmczia rendelet megtiltotta azt 1600-ban; Róma 
szintén, és pedig uem oknélkül, hanem, mc1·t zavarúlag hatott. a temp
lomokban; akkoriLan ugyanis még- nem iisszetörve árúltatott, hanem 

mindenki egy kis re6zelöt hordott magával, mellyen felaprózták a 

levelet, rnelly cselekvény :;t templomban nem kcvé8 szömkozottságra 

adott alkalmat. Illetlennek látszott továbbá, hogy a papok, a karban 

lévén, bepiszkolják e p01·ral és annak következményeivel arczukat, 
breviariumjokat és karingöket; miért is eleintén csak egyes helyeken, 
azután átaJánosan eJtiitatott annak használata.~) Ugyanezt tette az 

orosz czár, a perzsa shah és a török suitán; de, miként az némelly 
eszmékkel töl'téuni szokutt, a tilalom rlaezára is eltmjedt a burnót 

1) De Prades, lfistoh·e dn ta.ha~;. P!u·i~s 1677; - Savary, J)ict. ,[u com
mel'ce , a Tabac szónál , T1·ail.é du talntr' par Paul, méde"in du. 1·oi de Danema1-k. 

') Hecquet tndor •" uegyven•wJIÍ bőJtiöli felrnentésekl-ül szóló érl.ekezésében" 
nz'. vitatja, hogy a <loh!tnyz!ts !tltnl fdli5t·etik :c höjt, mig a jczsniták a csol<oládét 
i• megengedték. 

3
) Midön VIII. Orbán t>lti!tot.ta a dohány!., PaRqnino igy sz{,(t: contra fo

lium, quo<l ven/o rapitur, ostendis tJoiPntiam tuam, el stipulam ,;,,cum pPr.yerp.eri.Y. 
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I.asznúlata, s :;~{tz,lt!uukbau a kincstát· leggazdagabb jövedelmi folTá
sainak egyikévé lett. •) 

l\fexico föbb gazdagságai közé tartozott a gyógyszerészetben 
igen használt jalapa; évenként hét, nyolcz mázsányi került ki on
nan, mellyek értéke egy millio kétszázezer lírára tehető. A vanilia 
esak Mexico nedves vidékein terem, s évenként négyszázezet· !ira 
értéktit ástak ki abból. Onnan lterül továbbá a campcsehe és hon
durasfa, a copaivai balzsam, a guatimalai cacao, évenként nyolcz-ki
lencz milliónyí indigo, s mintegy tizenkét milliónyi biborbogár. 

Amerikában bőségben vannak a tápláló növények , milyenek a 
tengeri, a manioco gyök ét·, a bananfa, a t r o p o e o l um t u b e r o· 
sum, a c h e n o p o d i u m Q, u i n o a. A tengeri legbecsesebb gyü
mölcsei közé tartozitt s mindcniitt miiveltetett, mcrt igen kevés fárad
s{~got igényel, hogy étckké készíttessék. Nem rég Paraguayban vad 
állapotban találták. Mexicób.lll, l10l két-három méternyi magass:igt·a 
nyulik, ollykm· nyolczszáz magot is hoz, s hiányos termésnek tartatik, 
mídön százat ad. A fölfedezés előt t szárából, mrlly a nnptét·itők alatt 
gazdag czukor tartalmú, czulct-ot k(~szitcttek. 

A földmiivelésbi.íl nemkülönben mint a nyelvekbi51 az amerika· 
iak költözköciéseirc vonntlwzó bizonyítékolw.t akarnak kivonni, te
kintve, hogy a nomad népek vándol'lásaik közben földművelökkel 
jövén érintkezésbe, azoktól egynémclly állatokat, magvalwt és szava
kat kölcsönöznek. A miivelt növényel.;böl tehát kihozhatónak vélik, 
hogy California úszaki részeiriil s Gila fül,r·ó partjairól több ízben tör
tek be népek a déli félgümbt·e. Ellenben abból, hogy Amerikában 
nt'm termesztették a gn.bonát és indiai t•izst, azt következtetik , hogy 
lakói nem ~Z<innaztak Ázsia és Af•·il<ából. 

Az amel'ikai benszíilöttck nem csak a tengeri, manioco, banan
fa, és némelly él'zikrk húsos ró~zeiböl kúszitettek szeszcs italokat, 
hanem a magheyt egye••cs(·n c végb(:il termesztették. E növény a 
legszát·azabb füldben is te11yész, s hát· másfél métel'nél nem igen nií 
mngasabbm, ha mngmetszct ik, két vagy három hónapon át, napon-

'l Észak-Amerika n·udes 1loháuy lern•ékc 80 millió chilogr. becsültetik; 

igen wlu<t állit ld Cn ha, ( 'oiumhia, Brnsilia, továbbá Levante, Perzsia., Beugala, 

a keleti szigetel<, Chi na éR Európa; a hol csak a kincstári tiirvények nyomaszt6-
lag nem tininak a termelé>"re Frauezillm·.,zitgban most évenként 14 millió ehilo

grammnyi t fogyasztanak, miböl a ki nestárnak 60 milli6 jöVE•delme van; és pedig 

több pipa ·dohány fogy el mint burnót, melly ellíbb egyedül tiiretett meg a fr;m

ezia illem itithi; K igy mig 1789 elött amaz a fogyasztAR al ig egy tizenketted 

részét t.~ l t!', moRt <>t. nyoleza<lht te~z i. 
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ként ezerszáz köb decimeternyi nedv is kiszivárog belőle. Ki a J'O· 

hadt hus szagát nem utálja, erösitö és tápláló italnak tahilja ; I 793-
ban Mexicó, 'l'oluca és Pueblábai beviteli vámja ez ilalnak, melly 
p u l q u e-nek neveztetik 817,73H piastert jövedelmezett a kincstár
nak. A maghey azonfelül hogy pótolja a Mexicóban ismeretlen 6Zőlö 
vesszőt, még sok más használatra is forditható; igy rostjait kender 
gyanánt mcgszövik és papirrá gyártják ; czukorja, melly a virágzás 
előtt igen kesernyés, a sebek kitisztitá'lára ha~ználtatik; tövisei szö
gekül szolgálnak. 

A burgonya magMól termett Peruban, jóllehet Humboldt sze
rint nem belföldi gyümölc~, hanem Ch iliból sz:írmazott s p a p as
nak neveztetett; mondják, hogy Ralcigh Virginiában találta, mig a 
közbe eső tartományokban Mcxicóban és az Antillákban ismeretlen 
volt. Az Antillákból, s az Egyesiilt Államokból évenként mintegy 
három millió értékü pálma levelet hoznak Le, miből kaJapot fonnak. 
Lehet, hogy nem sokára a coca is elkerül hozzánk, mclly f:í.c~ka az 
Andesek-ben terem, s olly tápláló eJ övei bir, hogy nóhány porrá tört 
levele hosszu utra elégséges. 

Az Európából oda átvitt gyümölcsök, mint szintén Indiák füsze 
rei is mind sikerrel termesztetnek ott; mit\rt is a nyugati gyarmatok 
székfü borsot, muskatal diót, és gyapotot szolgáltattak. Az olaj, szőlö, 
eperfa, kender, len több hasznot hozandottak mint a bányák, ha nem 
akadályoztatták volna a tern,elést a végböl, hogy az anyaországtól 
legyenek kénytelenek azokat vásárolni 1 ). 

Cortesnek egy néger rabszolg~íja a neki adott rizsben néhány 
szem gabonát talált s elvetette azt Peruban 1530-ban. Maria d' Esco
bar Limába vitte be, három éven át husz-harmincz szemct osztván 
szét az uj gyarmatosok köz t; de 154 7 -ben még i~meretlcn volt a ga
bona kenyér. Quitóban Guiscppe Ríxi di Gand atya a San Francesco 
kolostor mellet vetett egy keveset, s a szerzetesek mint ereklyét 
őrzik az edényt, mellyben e kincset Európából átszállitotta, France
sco de Caraventes 1540-ben Peruban szöliít, don Antonio de Ribeira 
olajfát ültetett. Caterina dc Ritez szerzctesnő pedig lent vetett; ké
sőbb a perui thea pótolta a chinait. Az em·ópaiak mintegy oda akar
ták varázsolni régi hazájokat az által, hogy annak termékeit müvel
ték; s egész ünnep volt a gyarmatokban az uj gyümölcsök meg-

1) Smith és Humboldt száu.it.ásaiból kitűnik, hog·y Uj- Apanyolország bá 
nyH.i alig egy negyedét adják a föld termékek értékén~l<, mellyet Humboldt !45 
milli6ra tesz. 



érése: Garcila;;:su dc la V c ga bes:.~éli, miszeriut utyja Andres reg• 
fegyvertársait gyüjtötte ö:ssze, hogy együtt ízleljék meg a Cuzco ma.
gaslataín megérett első spárgákat. 

Állatok. 

Midőn a benszülött családok legfeljebb egy darabka földet mü
veltek, s megelégedtek a növényi étkekkel, nem nagy szükség volt 
a házi állatokra, s igy az amerikaiak még ama két faj szarvasmarhát 
(am e r i c a n us és m os c h a t us) sem tudták hasznukra fordítani, 
mellyek Mexicó északi részein vad állapotban bolyonganak j mind
össze is csak egy ebfajt tápláltak eledel végett. De mig a sokkal 
hasznosb állatokra semmi gondot nem fordítottak, a majmok meg
szeliditésében bámulatosan sokat fáradoztak. 

A fölfedezés után, miként mondtuk, az európai fajok sikerrel 
tenyésztettek, s Buffon nagyon eltért az igazságtól, midőn, bolygónk 
ősi állapotára vonatkozó rendszerének akarván kedvezni, azt állította, 
hogy ezek elfajultak. De la Vega 1557-bcn az első teherhordó álla
tot 480 ducatért látta eikcini; megkisérlették a tevék bevitelét is, 
de eZllk csakhamar elvesztek. A lovak Andalusiából jutottak eu
bába és Hispaniolába, onnan pedig Mexicó é8 Peruba s darabonként 
két-három ezer, nyolcz realos pesoért keltek el; 1554-ben a chu
quinguai csata előtt egy kitanított lovat szolgástul együtt tize_nkét
ezer ducatért sem akartak adni: 1587 -ben San Domingóból már 
harminczötezer, Uj-Spanyolországból pedig hatvannégyezer darab 
bőrt hoztak Európába (!costa) ; s e kereskedés Spanyolországra nézve 
csakhamar igen fontos lett. 

A szarvasmarhák annyira megszaporodtak , hogy harmincz
negyvenezer darabból álló csordákban barangolnak az Andes-ek és 
Bucnos-Ayres közti megmérhetlen síkságokon, mint szintén Uj-Spa
nyolországban is. Humboldt Buenos-Ayres síkjaira tizenkét millió 
szarvasmarhát és három millió lovat számit j Caracas síkjain maga 
a tulajdonos sem tudja barmai számát, csak megbélyegezik, s van
nak urak, kik évenként negyven ezret ÍR megbélyegeznek. Vadá
szatot csak bőrükért tartanak rájok, s az ott hagyott hús olly büzt 
te1jeszt , melly megrontaná a levegőt, ha a sok eb és sasok fel 
nem falnák azt. A szamarak Quit6 hegységeiben vad állapotba tér
tek vissza, s annyira megsokasodtak , hogy már alkalmatlanok is; 
megtámadtatván harapva védik magukat. A sertés, juh és kecske
nyájak megszámlálhatlanok; a veréb IS megérkezett oda, mint min 
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denhova, hol a földművelés l<e;~;detét veszi 1); a macska sem hiányzik, 
s az ebek elvadulván, mig nálunk védik, ott megtámadják a nyá-
jakat. · 

Mi lehát Amerikát gyiimöleseink, állataink, s az egymást fel
váltó népköltözésekből ránk maradt, vagy 50 század fü•·készete által 
szerzett ismereteinkkel gazdagitottuk i s ö viszont a mi tennékein
ket sajátjaival gyarapította. Az állatországból mindössze is nehány 
kalitkába való madarat, a legváltozatosabb !ilzinü papagájokat, s a 
nagyoLb faju pókát, az uj-8panyolországi ugynevezett tachinót kap
tuk, de annál többet köszönhetünk neki, a növényeket és virágokat 
illetőleg. Nagy-Károly kertje nagy hirben állott, mert volt abban 
alma, körte, dió, berkenye és gesztenye. Az illattalan szirontákot 
(ranunculus) sz. Lajos hozta Syriából, a kerti Levantéblil hrült a 
követek utján; a damaskusi rózsát Tibaido trouhadour hozta magá
val a keresztes hadjáratokból j a szilfa Francziaországban alig volt 
ismeretes I. Fercncz előtt, az articsóka pedig épen nem a XV. század 
előtt j az indiai gesztenyét Konstantinápoly adta 11 XVII. század kez
detén; a ~örök tulipán kés(in érkezett meg, mellyböl most már 900 
faj van, és pedig szebbek mint bárhol másutt. A mályvát Cyprus, a 
fűzfát Babilonia küldte; a virágos káposzta és pöszméte Lcvantéból, 
a rhabarbara Tatárországból, a retek Chinából, az angyalgyökér 
Lapponiából, a hemerokallos 2) (liliom faj) Siberiából származoi t. 
Don Juan de Castro vitte 1520-ban az elsö narancsfát Chinából Por
tugaliába, a hol is Viscuban olly sikeresen müveltetctt, hogy p o r
t u g a ll i név alatt egész Európában elterjedt e becses gyümölcs. A 
japani orgonavirág, az amerikai folyó ámbra és magnolin a mult szá
zadban honosultak meg nálunk; XVI. Lajos udvarában ették az clsií 
európai növényházakban megérlelt ananászokat. 

I) Oroszországhan Nagy Péter inej(\hen jelent. mPg, mo~t. mAr KarneRatkA
ban is mnt&tlwzik. 

') Ismeretes ama kiilönös szenvcdély, melylyel a hollandok 11 virágok irhnt 
viseltetnek. Meg van irv11, hogy 1637-ben szé.zh1m! tulipan hagyma 90,000 liráért 
kelt el ; egy, alkirdlynak nevezettért 4203 ottani forintot adtak; a semper au
gustus-ért 4600 forintot, egy uj kocsit és egy pár egészen fölszerelt lovat aján
lottak. 1836-bnn Clarh a Crydon tulipánjainak eladásakor, egyetlen hagymaért 
2500 forintot fizettek. Angliában a tulipánok, geraniumok és daliák ,·endes meg
szabott ára öt, tiz font sterling közt v!~Itakozik. Momlják, hogy bizonyos angol 
herezeg nz orchidák családjánlik egyetlen eg-yed~ért száz guineet adott. Angli
ábani uti éleményeim egyik legl<edve,ebbikét a chiswichi kerté~z t!lrsulat !<Nt
jének virágkiállitAsa szolgáltatta. 



;)2;) 

Ez ajándékok idüriíl idi\re órke:dek; de a két India fiilfc<kzte
tésekor egyszerre, tönwgcscn jiittek Le az uj termékek, s váratlanul 
meggazdagoutak a füvész-kertfk és természettörténelmi tá1·ak, mely
lyekben eleintén mint ritkast\gok kiváncsian gyüjtettek össze, azután 
pedig tudományosan osztattak fel, ugy, hogy njj~t kellett alakítani a 
régi osztályzatokat, hogy beszúrassanal{ az uj egyedek , mellyek 
által megkétszereztettek az ismert fajl)k, 

És mi, kik tanui voltnnk az örömnek, melylyel némelly növé
nyek és virágok, minö a hortensia, kamelia, és most a rekettye, hn
rasztnövény, páfrány, jó reményfoki hanga ( erica) s az orchidtiknak 
a növény világban valóban kivételes családja, fogadtattak, képzel
hetjiik az akkoriak örömét, mid0n minden nap ujabbnál ujabbat ho
zott. A virginiai akáczfn, a fekete kőris, n canadai nyír éR tuja, A az 
északamerikai hársak és platánuk a mi sétánynnkat árnyékozzák 
be: Mexie<'•ból nz éjjeli jázmint, f(•nycs z~ályát és széHiít, Ma.deira
ból az amomont (fíiszer növény), lnrliából a balsaminát, Ceylonbúl 
a tubarózsát kaptuk l) ; mellözve a tiibbit, elég legyen mondani, hogy 
Amerikából l{t:•tezerháromsz/Íz n~'gyveniit, R Foktól héte?.er, azonki
vül Chinából, Kelet-Indiából H lcgujahban Uj-Hollanrlhól több ezer 
féle fát kaptunk. Az utasnak, ki lndiákbúl h~józ haza felé, igen 
kellemes ~>zórakozásul szolgál 1t leggyönyörübb virágok, különösen 
az archidák és of1·idák társasága, mellyek légmentesen elzárva kris
tályokban szállittatnak, hogy ke1·teinket ékitsék; e kristályok azután 
ami mezeink közönséges virágaival megtöltve témek vissza, mely
lyek rendeltetése: felviditani ott az európaiakat; kiket hazájok ré
teil·e és virágágyaira emlékeztetnek vissza t). 

A burgonya és tengeri a leghasznosabb szerzemények közé 
~zámittatnak. Emez török hnza név Hlatt, melly nevet azért kapta, 
mel"t ázsiai eredetiinek tartották 3), hirtelen elterjedt; s biztositván 
a szükség ellen, kiszámithatlanul sokat tett az eur6pai né-pesség nö-

1) Humboldt Heographie hotani<1n~. 

') A virágkerlveliík tigyelméb~, ltilmek szftmftl ItazAmhan is növekedni lá
tom, bátor vngyok három uj angol munkát 11j!tnlani : 1'iök km·fé.yze mistri8s Lon
!lon-t61 ; A növényP-knek Tuwdozható fíveghrízalcbani levyésztése dr. \Vardt61, ld ezzel 
a betel!-szpbák levP.giijéuel< felfrb~il é~ tit czélo:>;ta; A kM·tészet ki)/tészete, verRek 
és költői próza. 

a) ·Matthias 13onafous (Histoire nalu1·elle, agricole, et economique du maia 
(1836) azt· bizonyitj8, hogy a tengeri már Amerika fölfedeztetése előtt ismeretes 
volt, mert állrája a ehinai feRtményeken, néhány szem pedig az egyiptomi kopor
~6kban találtatott. 

21* 
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vekedésére. Harriut mennyisrgtudós volt az elsö, ki a burgonyát 
o p e n a v k név alatt ismertette, me Ily név talán Virginia indiánja· 
inál volt használatban ; de midön innen Raleigh Angliába vitte, Spa
nyol és Olaszországban már termesztetett. A hanyagság és cWitélet 
sokáig hátráltatta ama nagyszerü előnyöket, mellyeket e jótékony 
gyümölcs most Európa kevésbbé termékeny országainak is biztosit. 

Ujabb sziikségek merülvén fel akkoriban, uj tér nyittatott a 
kereskedelem részére, melly addig soha el nem ért kiterjPdést vett. 

TIZENHATODIK FEJEZET. 

A p o r t u g a l o k Á z s i á b a n. 

Indiákba, mellyek minden rrgi utazások ezétpontját képezték, 
s mellyeket ColumbUI~ nyugat felé haladva reménylett elérhetni, a 
portugalok előttök meg nem kisérlett uton jutottak. Rögtön felis
merték ök azok fontosságát, s belátták, hogy ez uton Lissabon ma
gához ragadja V elenezétől az Ázsia és Európa köz ti kereskedést j 
miért is a milly buzgalmat fejtettek ki hresésökben, ép olly erií
feszitéssel igyekeztek azokat birtokukban mPgtartani és gyümölcsöz
tetni. A fölfP.dezéseket és hóditásokat nem hagyták, mint Spanyol
ország, kaland01·ok és rablókra, kik csak sokat gyüjteni, de költeni 
semmit sem akat'tak ; hanem mint nemzrti vállalatokat tekintvén, 
ügyes és bátor egyéneket biztak meg azokkal j s a jó siker kárpót
lást nyujtott a roppant kiadások ért. 

Alig hogy Vasco de Gama szerenesés utazásának bizonyité
kaival visszatért, mindjárt tizenhárom hajót inditottak utnak a már 
többször emlitett Pedro Alvarcz Cabral vezénylete alatt, ki ezerkét
száz katonát és sok szcrzetest vitt magával, amazokat, hogy legyőz

zék, emezeket, hogy megtéritsék az indiánokat. Ki akarván kerülni 
a partokon dühöngő viharokat, délnyugati irányban a síktengerre 
bocsátkozott, s azon, saját belátása szerint választott uton haladt, 
melly napjainkig is a legjobbnak tartatik ; a véletlen szerencse egy, 
a 17 ik délszélességi fok alatt fekvö földhöz juttatta, melly, miként 
ruondtuk, Brasília volt. Innen a Fok felé irányozta kormányrúdját, 
hol azonban rettenetes zivatarokkal találkozott, mellyekben négy 
hajója veszett Diaz Bertalannal együtt, ki fölfedezésének fontosságát 
nehezen ismerte, R bizonyára meg nem jutalmaztatott érte. 



Miután Mozambique-ben kis ideig pihent volna, CaLral ludia 
felé vette utját, s bár csak hat hajója maradt, mégis tekintélyt tudott 
magának szerezni az ottani fejedelmek eWtt; Calicut zamorinja 
aranyba irt beiktatási levéllel egy pálota birtokába helyezte öt, mely
lyen kitüzetett a portugal lobogó s ügyvivőség állittatott és raktárak 
rendeztettek benne j de vagy mert fölkeltették az indiánok féltékeny
ségét, vagy mert megvetést mutattak irántok, a benszülöttek meg
rohanták és legyilkolták az európaiakat 

Cabral ez alatt már Cochint, Ceylont, Caroore-t látogatta meg, 
melly helyeken barátságos fogadtatásban részesült j s egész másféle 
gazdagságokkal terhelve, mint az Amerikából visszatérők, é1·kezett 
meg Portugaliúba (1501 jul.), hol azonban a sok veszteség miatt 
hidegen fogadtatott. E közben Juan du Nova, ki eléje küldetett, 
nem találkozván vele, Indiába érkezett, a hol is szerenesés vállalata
ival tiszteltté és félelmessé tette a lusitan nevet; visszatértében 
Szent-Helena szigetére bukkant (1502), melly igen alkalmas állo
mási helyül szolgál a hajóknak e hosszas tengeri uton 1). 

Indiában egész másként állt a dolog mint Amerikában, s nem 
uj, tapasztalatlan népekről volt szó, mellyeket tüzfegyverekkel meg· 
ijeszteni, s tet~>zés szerint kirahoini lehetett volna. Az igen régi mü
ve!tség, ruelly e részeken nagyszerü előhaladást tett, elveszett ugyan, 
de Európa soha sem szünt meg a fényüzés és nyalánkság csalétke
iért ide vándorolni. E déli szigetek csoportja, egy nyugodt tengertől 
öveztetve, melly csatornákként kigyózik köztök, a természet által a 
legritkább, sőt egynémelly egyedül ott található termékek, minö a 
székfü-burs és muskatal dió, kereskedelmi helyéül látszik kijelölve 
lenni. E termékekről Marc Aurel és Commodus egy törvényében 
tétetik az elsi) említés, melly a D i g es t um Lan maradt fenn, s Eu
rópába-azon indiánok hozták, kik ez időben Malaceába érkeztek. 

De jóllehet a régiek km·eskedést üztek Indiával, mindazáltal 
nem alapitottak ott telepitvényeket, minek oka a hajózásbani ta
pasztalatlaoság volt, melly az oda való utazást igen lassuvá és sza-

1) Ázsia földra}zn Barrostól, melly ama század hasonnernü rnunkái közt 
legtökéletcsebh volt, elvesz~tt- Edoardo Barbos11 1 M~gellan utitársa, azt írta meg, 
mit (j rnag'l\ lAtott és hallott_ Bartolomeo Leonardo d' Argensola III. Fülöp al~tt 
Inrliák Tanácsa által a molukkai hóclitások tiil-té!lelrnének megirására szóllittatott 
fel. De llry 15!:10- 94-ben l<'nmkfurt.ban a Kelet-lndidkba tett utazások éo ha}ózá
wk eyy gyiijtfményet uyomalla ki. 



hálytalanná, s a tt•lepitvények védelmére sziikséges katonaság át
szállítását lehetetlenné tette. Még kevésbbé hagytak ránk ismerte
téseket e temérdek sziget népeinek eredetéről, mellyek müveitségi 
központjául a legtermékenyebb és legné!Jcsebb .Java volt tekinthető. 
Az uj abbak nem keveset fáradoztak e tekintetben, s minthogy' régi 
emlékekkel nem rendelkezhettek, e hiár1yt az•m elmés eljárással 
igyekeztek pótolni, rnellyet Uhinára vonatkozólag !:Ittunk alkalmazni, 
R melly a miiveltsúgi foknak a nyelvbiíli kikutat:bában áll. 

t:bli llliiH•It!!iÍ'gi J.:OJ'SZIIk. 

A nyelv tehát háro1u miiveltségi korszalua (!JJged követl<ez
tetni. Az elsü egy türzsJ'(~ vitetik vis~za, melly vándorlálOait Mada
gaskartól a Nagy-üceau végső sz!get-esopor~jaiig kite1:jeszte1te. E 
törzs eredete ismeretlen, júllehel 1\zsia közt!p és keleti részeiből lát
szik szám13.zottnak, honuan talán Maiacea félszigeten áthatoltak a 
l{örülfekvö szigetekbe, ha mégis ezflk eHíbb nem egy szát·azfiildet 
képeztek, melly az ott igen nagy eriível kitörni szokott te1·mészeti 
rázkódások által daraboltatott szét. Mennyire halaolt elő vagy milly
ncmü volt e müveltség, Ilelll mondja a történelem; de némileg sej
teti azt az ott beszélt kawi 1) nyelv ~zótára, mellynek kilencz tizede 
sanskrit eredetre mutat, mig a nyelvtani formákat illeti!l(•g egé8zen 
elüt at 1ól. Ugyane nyelvben ~:;zembesziikü jelenségek fordulnak elő, 
mellyek földmüvelő állapotról, s több csak hosszas fáradalom által 
előállitható termékekről tesznek bizunyságot, miniík a rizs, czuko1·, 
háziállatok, növényszálakból szött ruhák, vasmunkák, ékszerészi 
apróságok, tizedes számolás, továbbá egy földmüvelési s egy, kiilö
nös esillagtanra alapitott időszámítási na!Jtár. A maluji é8 javai 
köznép még most is tisztel bizonyos istenségeket, é~; hi . .;z némelly 
babonákba, mellyek egy östennészet-cultus ra nmtatuak . 

.lllit!Sodik mlivell!!ii!gi korl!izat.:. 
J~tva biztos idő ,;zámitása Kr. u. 7ü-ik felé Adsi-Saka megérke

zésével veszi kezdetét, ki legyőzte az ott lakott rakshi-asaka t, vagyis 
rosz szellemeket, törvényeket hozott, és gyarmatokat alapított. Tör
ténelmöknek ez cseméuyt követö 1·észe a valódi és mesés dolgok 
keveréke, mcllybiíl bajos kiigazodni, s ha megtisztíttatnék is, legfel
jebb a királyok kalandj:dt tüntetné elénk. Egyébiránt nlindcn jel 
oda látszik mutatni, hogy e gyarmatok Decan északkeleti részeiből 
jöttek s Javaba is átvitték magukkal India müvészetcit, intézményeit 

1) A javai lotwi uyelvriíl Humionlolt. Vilrnos llerliuben lt!.16-ban egy mnn. 

InH ;Hiott ki, Ueber die J(awÍSjJI"l'Ghe "'(( der lt~sr/ ./mm. 



é~ kasztok ;:;zcrinti osztályzatát. Ja~·aban azouban a bral11uinok nem 
vergödtek olly tekintélyre mint Indiában, s a király továbbt•a is 
korlátlan nralkodó maradt. A buddhaismus szintén talált olt hí
vekre, Eldwr jött létre az indiánok és javaiak közti azon összeol
vadás, mellyröl nyelvök tannskodik, s Java anyaországa lett a körül· 
fekvő szigetek vallása és tudományosBágának mindaddig, mig 1400-
ban Madsapait fel nem dúlatott. B város, mellynek romjai bámu
latra ragadják az utazót, :{z emlitett időt tuegelözött két században 
egy olly uralom székhelye volt, mellytöl huszonöt király;,;ág függött. 

A sziget templomai és sirboltjai vetélkednek Egyiptom és In
diaéival. Brambanan pompás templom ának nagyszerü maradványai 
kerek és féldombor szobrokat mutatnak fel; szintugy a loro-jon· 
grang-i is, mellytiil kis távolra a Shandi-Siva azaz ezertemplom, e 
megszámlálhatlan oszlopok és szobrok halmaza fekszik. Hosszas 
lenne el~zámlálni a sok, romban heverií pagodát és t>zéttöredezett 
szobrokat, mellyel{ mind az indiaiak lllintájára készitvék és sok, 
sanslnit, kawi, b-javai s egy teljesen ismeretlen nyelveni feliratokkal 
vannak ellátva. A buddhisták szétrombol•ák a brahmini isteni tisz
telet tárgyait, a musulmnnok ismét emezek nyomait töröltrk el; s 
ekként a romok ki.ilöuféle vallások egymásutánját bizonyítják. 

A sanskrittali vegyülés, me Ily olly tizembctünö a ka wi- ban, 
kevésbbé észt·evehetií az ujabb képzlídésü magasabb javai nyelvben; 
a polynesiai jelleget az idegen érintkezéstill leginkább megóvott osz
tályok által be.;zélt népies nyel v tünteti elő legtisztábban. A mal aj i 
is sok alakot és szavakat kölcsünzött a sanskrittól erkölcsi és értelmi 
eszméinek s vallási szertartásainak kifejezésére. Lassan-lassan a 
mint Javatól t:ivolodunk, kevésbbé érezhetü az oceani szójárások be
folyása, s a madagaskari és uj-seelandi nngyon eltérnek a javaitól, 
jóllehet ugyanazon Ccialádból valók. Polyne:>iában a sanskritnak mát· 
nyoma sincs, mi arra mulat, hogy az indián gyarmatok nem tet-jesz
kedtek ki egész odáig. 

A javai munkák mind ka wi nyelven írvák, s az indiai müveltség 
hatá1·uzott kinyomatait viselik magukon, anélkül azonban, hogy szol
gai függést árulnának cl attól. AK a n d a, ez igen régi világképződési 
költemény, melly csak egy köznyelveni fordításban maradt fenn, a 
hazai istenségeknek, kik Watu Gununb-ban személyesitvék, az indiai 
istenségekkeli küzd!')mét rajzolván, a nemzeti eszméket buddha esz
mekkel ke veri. ~z ellentét a M a n e k 1\1 a y a- ban, hol a buddha 
dogma mát· gyiízelm<l~en lép fel, egészen eltünik. Legnevezetesebb 
hé)skölteményiiknek, a B J' a t a- Y n d a-nal< (szent harcz) tárgyát a 
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Mahaharata szolgáltatta; e költeményt Poseda irta s mint állitják, 
olly erőteljes, hogy némelly helyei Hornerral s a Bibliával is bátran 
versenyezhetnek : 

- Mit kér a hiís isteneitiH a harczban 't hogy elnyomhassa 
ellenségeit i hogy azoknak saját kezével levagdalt bajzatit, mlnt a 
szél által letépett virágokat elszórva lássa ; hogy megszaggassa öltö
nyeiket, felgyujtsa oltáraikat és palotáikat ; hogy levághaRsa fejeiket, 
mialatt a harczi szekéren ülnek, s hogy vállalataival hit·t nevet ér

demeljen. 
"Illy vágyakat táplált Giaja Baja három világ felé fordulván, 

hogy szerenesés harcza legyen ; illy terveket főzött lelke ellenségei 
ellen. Neve és hatalma az egész világra kihatotl ; dicséretét minden 
jóra való ember s a dicsőültek (panditák) négy osztálya zengte. 

"A hegyek ura az összes égi lényektöl kisértetve leszállott, s a 
király tisztelettel és tiszta szivvel közeledett hozzá. Az lsten meg volt 
elégedve, sigy szólt: Giaja Baja, ne félj semmitöl; nem 
j ö v ök h o z z á d h a r a g g a l, h a n e m h o g y, ru i n t ki v á n o d, 
h a t a lm a t a d j ak n ek e d a h 6 d i t ás r a. Fo g a d cl á l d á
s om a t, o h fi am, és h a l l g as d a z é n sz a v a im a t. A föl
dön, mellyen lakol, mindazon fejedelmek fejévé 
l es z es z, kik o t t u r a lk o dnak i a h a r c z ok b a n g y ö z e l
m e t fo g s z a r a t n i. L é g y s z i l á r d é s f é l e l e m n é l k ü l, 
me r t o ll y a n l e sz e s z m i n t e g y b a t a r a ( megtestesült isten). 
Ez ünnepélyes jóslat az ég minden szent dicsőültjeinek emlékében 
megőriztetett 

"Ezt mondva eltünt. A király ellenségei megfélcmedvén, alá
vetették magukat. Birodalma országai nyugalmat és megelégedést 
élveztek. A tolvaj távol tartotta magát, félvén az ö éber szigorát i 
csak a szeretö követett el szerelmi tolvajságokat, a hold fényénél 
keresYén sohajai tárgyát. 

"Ez időben tette Poseda emlékezetessé az anagrammát, melly 
e költemény keltét jelzi; az időben, mellyben Giaja Baja vállalatai 
ugy tündöklöttek mint a nap az év harmadik 8Zakában, s ellenségei 
iránti kegyessége olly kedves volt, mint az éji égi test sugárai; mert 
a harczban olly nemeslelküleg bánt ellenségeivel, mint a vadak ki
rálya szokott bánni zsákmányávaL 

"Ekkor Batara Sewa jött és igy szólt a It öltőhöz : É n ek e l d 
m e g P a n d u fi a i n a k a c o r o s-ok e ll e n i h a r c z á t." -

Jó lesz, ha a mesterek ezt is felveszik a teremteni nem tudók 
rés1.ére kis?.ernP)t után1.ási minfák kii?.~. Mi nem akarunk több 
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töredéket közölni c hösköltcményböl, mellyek áttévc csak Yesztenek 
erejökből, mig alapjában nem igen különböznek a már ismerteteti 
indiai költeményektiíl 1). 

A N i t i-S as t r a erkölcstani él'tekezés , melly a buddhisták 
szelid és asceticai tanát leheli: 

- Dicsöség Batara-Gurunak (Buddha), neki a mindenhatónak. 
Dicsö3ég Vishnunak, ki megtisztítja az emberi lelket, és Batara 
Suria·nak (a nap), ki megvilágítja a világot. Oh bár védnék ök 
szerzöjét a N i t i-S as t r a-nak, melly ö~szlctét ta1·talmazza a szent 
könyvekben foglalt igazságoknak. 

"A vizek mélye, bármillyen legyen is, megmérltetö; de az 
emberi gondolatot ki fü1·készheti ki 'l 

"Csak az nevezhető ügyesnck, ki a legelvontabb kifejezéseket 
is meg tudja fejteni. 

"Az olly nö, ki annyira szereti férjét, hogy nem tudja tulélni, 
vagy ha túléli is, élete hátralevő részét, mintegy meghalva a világnak, 
özvegységben tölti, minden nembelieit felülhaladja. 

"Ki em bertársainak kárt okoz, ki megsérti az Isten törvényeit, 
s elfeledkezik Guru tanitmányairól, soha sem lehet boldog, s a sze
rencsétlenség mindeniitt nyomban ldsérendi. Hasonlit a porczellan 
edényhez, melly leesvén darabokra törik, s minden értékét el
veszti. 

"A világ javait senki sem viheti magával a sirba; és azért soha 
se feledd el, hogy meg kell halnod. Ha könyörületes és bőkezü 
voltál a szegények iránt, nagy lesz a te jutalmad. Boldog ázon em
ber, ki sajátját megaztja a szükölködövrl, ki táplálja az éhezőt, ru
házza a meztelent és felsegéli szükségben lévő felebarátját; boldog 
sors vár az illyenre a. jövő életben. 

"A gazdagság csak az ember lelkének kinzására szolgál 1 s 
ollykor halálát okozza. Méltán veti tebát azt mflg a bölcs. Sokba 
kerül annak megszerzése, és még többe mrgörzése, mert csak egy 
percznyi feledékenység kell, s a tolvaj ellopja, s az ebből származó 
búbánat ollykor ro sza bb a halálnál." -

Hasonló esz!Jlék által ihletvék Java ősi emlékei is, millyenek 
Brambanan és Boro Budor nagyszerü féldombormüvei 1 mellyek 
ugyanazon személyiségeket és legendákat tüntetik elő. Késöbb fel
hagytak az utánzással, s nemzeti jellegökhöz és történelmökhöz ra-

l) L!:s1l Il. könyv. fí5() é• köv. lap, 
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gaszkodván, Pangit, a IX. század lovagias hö~ét s Damar Vulant, 
a madsapait-i uralkodó ház kortársát énekelték. 

Ugyanekkor a kawi nyelv kiment a közönséges használatból, 
s csak a szct·fartásban maradt meg, mint t>zintén a uégyszögletes 
a-L-c is, mellyet a mostani folyó irásjegyekkel váltottak fel. Számos 
történetben vagy inkább évldinyvekben }'gy(•zték fel a különféle 
ot·szágok viselt dolgait és legendáit. A (hámák tárgyát majd India 
vallásos eszméi, majd hősi hagyományolt képezték , s a fiiniik által 
a g a ru e l a n hangja mellett énekeltettek el, miközben a szinpadon 
igazi szinészek vagy pedig bílr-alakolt mozogtak. Leginkább bí.í
velkednek a legtöbbnyire édes bús románokban, mellyek a tet·mészet 
kecses ecsetelése által tünnek ki. 

A malaji irodalom behatóbban tanulmányoztatott; sok miivei 
már le vannak fordítva, s a londoni királyi társaság nagysr.erü gyüj
teményeknek van birtol(ábau, mellyek főleg UaffL:snek köszönhetők. 
E költemények miud későbbiek ugyan .az islamnál, d(~ régi esemé
nyekre vonatkoznak, s majd történetielt, majd regények. Az előbbi 
nemből a társaság a javai királyok egy nagyszerü évkönyvével bir, 
melly a mi időszámi tásunk elsi.í századától egészen VI. Ama ngku 
Buarna sultánig terjed, ki 1814-ben uralkodott. l\1iként állitjál<, az 
ázsiai szigettenget· legkisebbike id bit· tiirténelemmel, vagy legalább 
fejedelmeinek le:>zármazási táblájávaL Fontusa bbal< a törvényköny
vek, mellyek emlék ben őri:.~ tetvén meg, a XIV, század végén irásba 
foglaltattak, s a müveltség különféle fokáról tesznek tanuságot. 

Regényeikben az eszményi világ a valódival, a próza a költé· 
szettel párosittatik. Mint minden keletiek , végtelentil szet·etik az 
elbeszélést, s egéHz községek csüggnek figyelemrnel az öreg regélö 
ajkain. Gyönyörködnek a költői versenyekben is, melly czélra a 
p a n t u n-ok szalgálnak ; ezek az ö költészetök egy kiilön alakját 
képezik, melly egy vagy töbL, váltakozó t•imlt versszakból áll, mely
lyekben a két első vers legtöbbnyire symbolikus alakban vagy kép
letesen fejez ki valameily eszmét, a két másikban pedig valamolly 
et•kölcsi gondolat vagy gyal<orh1ti alaptétel foglaltatik. Azonkivül 
a malájok Kelet minden jobb müveit nyelvökre tettél< át, s ez uton 
több, eredetiben elveszett munl\a jutott cl lwzzánlc 

Azsia szigettengcrénck egyéb, eddig kevéssé ismert népei i;; 
müvelték az irodalmat; núnden tényk1~déHt népies h:.ölté~zct kisér, 
sannak hangütenye szabályuzza a hajósok evcziíit, a favágók fcj~zéit. 
a harczos csapásait. ll. tangulolc, a Philippinák e legmiivcltcbb népé 



nél, a népie,; énel<~~k foglaljlik magultLan a vallási és nemzetségi ha· 
gyományokat. 

A talán Bomcoból származott bugl1ok :cUtal népe6itett Celebe
Keket is elfoglalták régeute az indi:iuuk, ~ J HU9-bcn a hanninczki· 
lenczedik császár, egy olly Jynastia ivadéka iilt ott a trónon, melly, 
mint munflják, tiz századoH ár. umlkodott. Midiín a pot·tugaluk meg
érkeztek e szi)!;ctelu·e (l f>2ö ), lteves malwmedánt lalfiltak: Xaveri 
Ferencz t•ögtiin tt:ritiílwt kíildiitt oda., de a molláh·k győztek, s igy 
16(\7 -ben e biroJal om a hollandokualt vettetett alá. Itt a bug hi 
nyelv volt az iísi és szertartási, melly kiizel áll a malajihoz s Java 
kawijahoz i az eset- és idíi-víszouyok raga~;ztékok últal fej•~ztettnck 

ki benue. Tiit·vénykönyveik u legjobb l1irben állnak. 
BornciJ, tulajdonképen Calerna n tan, a v il ág legnagyo l, b szigete, 

mclly harminczhatezer négyszög mérfi\ldnyi (leghe) Iért foglal el; 
laltúi négy millióra meunek, s az összes oceani népek biilcsöjének 
látszik i min<lazáltal igen kowéssé ismer·t, minek ol<a a komoly bel
zavargások, s a királyok vadsága, kik mindig ellen ségesen fogadták 
az oda érkezett idegeneket. A benszülüttek közt legtekintélyeseb
bek a daja-k, kiknek hagyományai lndiávali érintkezesre mutatnak, 
H talán törzsét képezik Polynesia különféle népé:sségeim·k. 

llunuodik miln•ltsc~gi korszak. 
E világ müveltsógi állapotát illetiileg az i~lam egy harmadik 

korszakot hozott létre a XIII. században i de ha könnyedén sikerült 
neki megnyerni a maia ji fajt, ugy hogy a Korán a nemzeti egység 
jelképévé lett, a javaiaknál esal( felületesen hatott, s kevés befo· 
lyást gyakoroll. az irodalom és nyelvre. A Ph ilippinákon semmi 
nyoma sem volt tal ál hat ú. 

Az arabok, e keresked() har·czosok, meghódították Egyiptomot, 
mi által lndiák kereskcdelméuck uraivá lettek, s ök látták el Kelet 
áruival Görög, azután '1\irökot·szágot és Velenczót. A Vörös-tenger 
mindkét pat·tján is kiterje10ztették uralmokat i Ormusban gyarmatot 
alapitottak, s ur;~lkodtak onnan a Vörös- és Perzsa-tenger felett, 
ugy hogy senkisem bocsátkozhatott e tengerekre az ö belet·gyezésök 
nélkül. Afrikában hajóik Ajan partjaitúl egész Sofaláig jártak, 
mcllyct aranyországnak neveztek. Voltak telepítvényeik a kaffet·ek 
közt, ~ovábbá Magadoxo, Brava és Quiloában. 

]\'leg lévén engedve a WbbnejüsP.g, rövid idö alatt mindcnfelé 
uj, a hódítók érdekeinek kedvez() nemzeeléket hoztak létre. A bál· 
váoyimádó fejcddmek elnézök voltak e vallás iránt , melly 
nem szegült cJJcn trrmészeti hajlamaiknak, s kilátást nyujtott a sui-
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tánok védclmé1·c, kiknek nevei c részeken tisztelet és félelemrod 
ejtettek ki; séít ollykor magok is elfogadták azt, hogy a belviszályok 
alkalmával, vagy ellenségeik ellen segélyt nyerjenek. 

A musulmanok illy móuon megszaporodván Indiában, némelly 
helyütt az első méltóságokat nyerték el az udvaroknál, s behiván 
hitfeleiket, odáig vitték a dolgot, hogy saját ke1·eskedelmi helyre is 
szert tettek, minő volt Diu. Malabárban sok tele pi! vényt alapitot
tak ; Maiacea partjain igen hatalmasok voltak, s nem kevés bálvány
imádót megnyCI·tek hitöknek; innen a Molukkákra mentek át, s meg
téritvén 'l'idur és Ternate királyait, nevezetes eliínyöket vivtak ki 
kereskedelmökre nézve. Marco Polo lcirja Java és Maiacea virágzó 
állapotát, s a nagy pénz-mennyiséget, mellyet ott a fűszerek, pézsma, 
s az ollykor hamis kövekkel űzött kereskedés hozott forgalomba. 

Illy módon, a nélkül hogy hatalmas tengeri erejök lett volna, 
az arabok kevés idő alatt oda értek, hová a rómaiak és görögök any
nyi századon át nem juthattak, és sok időig egyedüli közvf'titöi vol
tak az Európávali kereskedelemnek. Rég időtől fogva keresztények 
is telepedtek le Coromandel és Maiahar partvidékein, de nem verse
nyezhettek a tevékeny musulmanokkal. Perzsia nagy részét meg
hóditotta e félszigetnek a Gangesen innen, hová Bactrianáhol s az 
északihb tartományokból sok áru szállittatott. Coromandel partvi
déke a Bengalával szom~zédos Orixa orl!zágnál kezdiídött, s egy in
dián országtól függött, melly felváltva Bisnagar, Narsinga és Viaa
purnak neveztetett. A portugal betörés idejében Narsinga és Crisna, 
Bisnagar raja-i az egész Carnatico-t birtokukban tartották, s adút 
szedtek Maiabar fejedelmeitöl, kik közt a travancori, cochini, curgoi 
s Calicut zamorinja voltak a leghatalmasabbak. A nyugati partou 
lefelé menve Mazulipalnam, Palicate 1 Meliapor, Tang01·a, Cael és 
más kereskedelmi helyek 1aláltattak, hová India bensejéből érkez
tek a karavauok. 

Comorin foktól a nyugati part hosszában fölfelé menve egész 
sora találtatott a városok, ruezövárosok, wüvelt wezlík, s a mórok 
gazdag kereskedelmi telepítvényeinek, kik méltán e föld urainak 
mondhatták magukat. A királyok, megelégedven a vámokkal, nem 
törödtek vele, ha a kereskedés egészen idegen kézen volt is. Egyi
ptomi, arab, perzsa hajósok kötöttek ott ki, s látták cl magukat e 
félszig<•t benső s legtávolabbi részeinek termékei és ipar-czikkcivel, 
mellyek Malacca, Sumatra és Ceylon hajúsai által szállittattak e he
lyekre. Hasonló bőségben vitettek oda Egyiptomon át s a syriai 
karavánok által bensö Ázsia és Európa termékei, mellyeket aztán e 



tartományok kereskcdiií egész Indiába széthurczoltak. 'l'engerét>r.(,. 
tök majdnem egyedűl vas nélkül készitett, s gyapot vitorlával ellá
tott csónakokból állott. A hajózás csak parthosszában üzetett i mind 
azáltal némelly merészebbek nyugatra egészen Cambaja, Perzsia és 
Arabiáig, keletre pedig Bengala, Sumatra, Maiacea kikötöiig nyo
multak elő. A tengeri rablók roppant károkat okoztak, kik ellen 
legjobb óvszer volt a brahminok oltalma alá adni magukat, vagy 
arab védcsapatokkal látni el a hajókat. 

Maiabar partjainak legdélibb része apró fejedelemségekre osz
lott i ezek közt Calicolan, Colan, Porca, Cochin, Cranganor, Travan
cor, Tanor voltak a legismertebbek, mellyek helyzetöknél fogva ke
reskedést üzhettek Perzsia, Arabia és CeylonnaL Calicut, bizonyos 
tekintetben központja Azsia déli kereskedelmének, kevésbbé biztos 
kikötövel birt; de a személyek és árúk emberiebb törvény ótalma 
alatt állottak j s mig a szomszédos tartományokLan minden partra
\'etett hajó elkoboztatott, ott a hajóso!•, bár honnan jöttek legyen, jól 
fogadtattak, s kedvök szerint távozhattak. 

Maiabar partvidéke után következett Canara-é j ez majdnem 
egészen Bisnagar vagy Narsinga állam uralma alatt állott, melly a 
XIV. és XV. században olly hatalmas volt, hogy visszaverte amon
gol betörést, s a félsziget mindkét partjára kiterjeszkedett. Az 
l 344 ben alapitott Bi8nagar leginkább fényüzési czikkek, gyöngyök, 
gyémántok 1 rubin és smaragd kövekkel üzött nagy kereskedést; 
Mangalor egyike volt a főbb kikötöknek; egy, a főváros felé vezetií 
háromszáz mérföldnyi (leghe) országut szolgált a belföld termékc
inek kivitelére. Azután jött Decan partvidéke, melly bőven ter
mett magvakat és gyümölcsöket j Goa, 'l'annah, Benda, Dabul és 
Cabulba, e leglátogatottabb kil<ötőkbe, a belföldi árúk karavánok 
által jutottak; e helyeken az európai kereskedelmi czikkek ép olly 
bőségben találtattalt, s az indusok és mórok közt megosztott keres
kedelem szintolly élénk volt, mint Calicntban. 

Decan partja Guzzerate félszigettel volt határos, mellytől egye
dül Carobaja öble által választatott el. Az ottani kikötőkben a 
mórok üzték a fő ltcreskedést. A guzzeratol•, e legügyesebb ke
reskedő indiánok sok, nagy teher képes hajókat tartottak, mellyeket 
tökéJetesen tudtak kormányozni; leginkább parthosszában eveztek j 

sokan egész Adcnig mentek, s iigyvivöik voltak Decan, Goa, Calicut 
és Malaceában; körülbeliil ötezerre tették azok számát, kik e keres
kedéssei foglalkoztalL Carobaja kézmüvei, selyem, gyapot, bársony 
anyagai 1 ékszerei s elefántcsont müvei által tiint ki ; a körülfekvő 



vidtik tcrmi:kPny j a lakók IlWg::;zerlv<;n maguk:ti az ipar Ó:i keres

kedelcmből, roppant f(·nyt iiztcdc Kikiitiljét a O~tng<~St'll inneni fél
sziget mindkót partjáról, s a leghívniabb vidékeluiíl is lútogatták 
hajók j s miként Calicuthan, ugy ott i~ lndia mimlen rószébíil, ~íít 

Egyiptom és :-lyriáb61 is tartózkodtak keresk(:diik. Intlia bei\sej(,_ 
nek termékeivel az Indu~,; folyó látta el a ker<'skediiht, s ngyann7. 

vitte be a külföldit·ket. 
A hajók, mielőtt az Ot·mus-szoroson ket·csztül a Perzsa-iibiillH' 

hatoltak volna, a déli Perzsiával szem\(özti vad ds tenget·i kcrt>.skc
delmct nélkülözött Maskat-ban állottak meg. (hmus szigetén, bár 
viz és növényzet nélküli, fl egycdiil esak sót termel, ~'gy igen élénk 
kcreskedésü város vo t, hová Af1·ikábúl, s fiilcg Egyiptom, Syria, 
Örmúnyot·szág, Kis-Ázsia, lt-ak-Arabi, Irak-Adsemi és Aderbiclsánból 
ját·tak kereskedíík, kik selymet, rhabarbarat, pézsmát CH shawl-okat 
vittek c11la eladás végett; ugyanott Mawamnnnhar, Turkestan1 Bu
karia, Cabul, Tibet, Kashmirból, Tatárország pusztáirúl, a kal111ukok 
közől, északi Chinábál és egész Kelctriíl f,)rclultak meg kereskediík. 
~hirazból s Perzsia egy(\h kézmiigy:Í.l'HS vúroHaibúl ffgyvercket, 
ruha-anyngokat, szönycgeket, timsót, turquoisc-t (drága kií) s bá
mulandó gyöngymnnkákat kapott. Tengeri uton China, Mnlacca, 
Tanaserim, Bengala, Cambaja, Guzzeratból, a Maldivákról, továbbá 
Abys~inia, Zanguebnr, Socotora 1 Arabia s küliinösen Dschidda é~ 

Adenböljártak oda kcreskedíik. Bcrtcma Lajos, egyike azon leg
régibb szárazföldi utazóknak, kiktöl értesité~eink vannak, azt hiszi, 

hogy e kikötőben több hajó fordult meg. mint a világ b~rmelly más 
kikötőjében. A valláskiilönbség scm a pontos és részrehajlatinn 
igazságszolgáltatásnak, sem az ott akár váltú, akál· kédzpénz utjáu 
iizött ke1·eskeclésnek nem szolg:Ht llkaclálynl. A lakosok fényüzése 
és romlottsága olly. túlhajtott volt, hogy az el,;/\ eud•paiak megb<Jt
ránykoztak rajta. 

Ot·mus s a Perzsa-öböl összes l{ ik ötöinek hajósai viszont az 
indiai kikötiikbe jártak, hová ugyanazon keresk('delmi árúkat, s kii
Jönösen Perzsia és Arabia lovait szállitották. Ennek következtében, 
minden, mi keleten, Citinatól kezdve India legnyugatibb részéig ter
mett, bőségben volt találhat() Ürmubban; innen az árúk Bassorán 

keresztül, a 1'igrisen és Euphmt.escn fel egészen Hyriába és Dia r be
kir-ig hordattak. A Perzsa-öböl szigctei1 mellyeket érintve szállit
tatott India és China árúinak legnagyobb ré~ze az Euphrates torko
latáig 1 nyughelyeül szolgáltak a keleti kereskedelemnek , tnielőtt 

Ormns központhi lett volna. Dc ll Bahrcin 8zigelek to,·ábbra i~ 



megtartották fonto;-;,águkat gyiingyeik végett, mellyck nem feh,' rl'k 
mint a ceyloni, de nagyobbak és nem kevésbbé becsültek. 

Aden , melly Ormussal könnyen közlekedhetik, nagy részét 
kapta India árúinak. Az egész népesség, melly arabok, indusok s 
kevés afrikaiakból állott, kereskedéssei foglalkozott s a fejedelem 
tetemes összeget kapott a vámok ból. A musulmanok keresztény
ellenes érzülete háttérbe vonult az anyagi érdekek előtt, s a XV. 
században nagy számmal lehetett ott olasz kereskedöket találni, kik 
Egyiptom és Perzsián keresztül jutottak Indiába. Aden, Boldog
Arabia termékeinek ki vitelét illetőleg, igen kedHz<í helyzettel birt j 
a fő iparág ott a thebai málwny készítése volt. Az át·úk egy része 
innen Arabia pusztáin keresztül Mekkába, vagy a Bab-ei-Mandeb 
szoroson át Dsehiddába, a Vörös tengernek ezen, Mekkától nem 
mcssze fekvő kikötőjébe szállittatott. 1326-ban Egyiptom sultánja, 
e kikötö ura, nagy csapást mét't Adcn kereskcdelmére; ugyanis meg
kétszerezte azon hajók várnjait, mellyek Yemen par~jait érintve ér
keztek oda, és igy ana )(ényszeritettc, hogy egyenesen ama kikötőbe 
menjenek. 

Ekkor Socotora szigete a legkapósabb állomási hely lett. E 
majdnem egészen terméketkn sziget a sárkány v é r néven isme
retes mézgát s a so c o t o r a i-nak nevezett aloe fajt szolgáltatta. 
India félszigetéről, 1\'lalacca, Sumatra, Ceylonból, s a többi partvi
dékekről nagy számmal jártak. a hajók Guardalui fok felé, melly 
az afrikai part végcsúcsán, a Bab-el-Mandeb szoros beját·ásánál 
fekszik. 

Dschidda nevezetes megáll ó hely lett, ugy a Mekkába zarán
dok Iók mint azon sziikség tekintetéből is, mellynél fogva le kellett 
ott rakni az árúkat, hogy a Mekkába szánttak szárazföldön szállit
tassanak tovább, az Egyiptomba kiildendők pedig kisebb hajókra 
rakassanak :H. Daczára a hajózás nehézségének, melly csak nappal 
folytattathatott, Afrika, Ázsia és Chinából is érkeztek oda hajók j 
a vámbevétel megmérhetlen volt; dc a suitán még azzal sem elé
gcelvén meg, mindcnf(:)c taksákkal terhelte a kereskedést, s magá
hoz ragadván a réz, korall s más, Európából vitt tá1·gyak egyed
ádl"ágát, azok becscrólésére kényszeritette Ázsia kereskedöit. Az 
Ázsiából érkezett kereskedelmi czikkek egy része helyben vagy 
inkább. Mekkában használtatott fel j nem csekélyebb mennyiség 
számzföldön Sy1·ia és Egyiptomba küldetett. 

A?. P.ll"ií portugali hajósoktól tudjuk, hogy az araboknak Af1·ika 
keleti pnrtjain, s a ~ZOIII!-<Zéll szigeteken sok telepitvényeik voltak. 
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Sofala, melly hajdanta gazdag arauybányái végcLL nagy hirben állott, 
egyike lett a leglátogatottabb helyeknel<, mert az elefánténál is jobb 
tengeri-ló fogcsontot, s igen finom gyapju-szöveteket szolgáltatott, 
mellyeket a benszülöttek nem tudtak festeni; e czikkek Quiloa és 
Mozambiqueben gyártott és festeit selyem s gyapjuszövetekért és sok 
miudenféle cambajai árúkért cseréltettek ki. Az arabok aranyat 
hordtak oda, melly kereskedésből száz száztúlit nyertek. 

Zanguebar partvidékét, mint szintén Madagascar, Munsia, Pen
ba, Zanzibar, és a többi mellékszigetcket ép olly jól ismerték az 
arabok, mint Ayan partjait egész Guardafui fokig. A legfőbb kikö
tök Brawa és Magadoxo voltak, hol a Carobajából érkezett árúk ju
tányosan cseréltettek el e földek termékei s különösen az ott bő
ségben talált kitünö elefántcsonttal. Z ey la, A delországban, nagy 
kereskedést üzött arany, elefántfogak, és rabszolgákkal. 

Abyssiniának szintén volt néhány kikötöje, mint p. o. az axumi, 
mellyek India árúinak bevitelére szolgáltak, s e partok kereskelliíi 
által látogattattak. Nubia, Arabia és India közt sok ideig igen élén
ken folyt a kereskedés Aidab kikötö és Suakim sziget utján. Az 
Abyssinia és Nubia partjaira érkezett kereskedelmi árúk részben 
szárazföldi uton Egyiptomba, részben tengeren Kass- ba küldettek, 
honnan aztán a Níluson szállittattak tovább. De az Egyiptomban 
gyakran előfordult zavarok veszélyessé tették .a pusztai utat, s ek
ként a suakimi kikötö mcgsziint látogatott lenni 1). 

Midőn tehát a portugalok a Jórcményfokát megkerülve meg
érkeztek, hogy a helyszinén lássák el magukat árúkkal, nem a ben
szülöttekkel hanem a roahomedánokkal kellett szembeszállaniok, 
miért is e vállalatok a l(eresztes háborúk folytatásll.nak tekinthetők, 

mellyeket századokon át folytattak ellenök saját félszigetökön. 
Ott a vásárokon bővében talaJták az aranyat, ezüstöt, gyémántot, 
gyöngyöket, elefántcsontot, porczellánt, indigót, czukrot, nyers és 
kikészített selymet, fonal- és gyapot-, arany és ezüsttel áttört szö
veteket, drága fákat, és illatszereket. 

Nem volt ott ismeretlen ezek értéke mint Amerikában; de a 
fűszereket nem ugy használták a benszülöttek mint mi, hanem olajat 
és balzsamot készitettek belőlök. Ceylonban a czimmetfa megfő
zött gyümölcséböJ a király kizárólagos használatára gyertyát 1 az 
alattvalók lámpái részére olajat készitenek i leveleiből a malabatro 
olajat csepegtetik i a szegfű olaj Amboinában külsöleg és bel-

') P ardessas. 



337 

söleg gyógy (;~; erösit(i sze•·lil használtatik. A dul•áuy közé némi 
~zcgfüport kevemck. A purtugalok nagy mcnnyiségüt hoztak ma
gukkal, minek követkc>ztébcn a velcnezeiek, kik egyedárúskodni 
akartak azzal, feiRiiltek, mert midiín Lissabonba vitték eladás vé
gett, ott az övéknél alantabb áron vehették volna. 

Lelkes1ttetve a jó, habár még nem teljes siker által, a király 
nagyszerií hadc'rÖ küldését határozta el, s tizenöt magas oldalu hajót 
~zereltetvén fel, Vasco de Gnmara bizta azok vezényletét (1502), 
ki sok királyt adózóvá tett, s megverte a calicuti szilaj zam01·in 
hadát, kinek hajóin temérdek zsákmányt talált. Ö maga vi&szatér
vén, Indiában Vincenzo Sodrezt hagyta hat hajóval, ki csak pénzre 
vágyván, nem védte a szövetségeseket Maiabar partjain, s a Vörös
tengeren kúszált; első látogatta meg Hocotorát, s parthosszában 
Boldog-Arabiát; de itt a nc>ki elií1·e megmondott viharok utólérték 
és ehne1·itették. 

Most má•· az indián fejcrlelmek közt is meghasonlás tört ki, s 
uémcllyek a portugatokkal, mások ellenök szövetkezvén, egymás 
ellen fogtak fegyvert. A legfélelmesebb ellenst\g Calicut zamorinja 
volt, ki legyőzte és kirabolta Coehin királyát, a portugalok barátját; 
de ez a Francesco Albuquerquc parancsnoksága alatt megérkezett 
hade1·ő által vis~zahelyeztetett trónjára ( 1503), miért is hálából meg
engedte a Sant-Jago erőd és San-Bartolomeo egyház építtetését, mi 
által a puringaJok lelki és világi uralmának elsö alapköve tétetett le 
e résile ken. Alfons, Francesco Jia, vis~ za térvén Lit;sabonba, egyéb 
drágaságok közt negyven font nagyszemii gyöngyöt, egy gyémántot, 
mellynél nagyobbat akkoráig nem láttak, s egy ar11.b és perzsa lovat 
ajándékozott a királynak, az clsökct, mellyek a nemes keleti fajok
ból P01:tugaliáha érkeztek. 

Elntazván, a két Albuquei·que Sant-.Jago erőd védelmét Pa
ehcco Eduárdra, a legnevesebb hősök egyikére bizta, ki maroknyi 
n(~pénl ötvcnhétl:'zernyi hadseregnek, s a zamm·in tizenkétezer em
berrel megrakott százhatvan hajújának állt ellen. A paladinok el
hesz(·lésci nem tárunk elénk azokhoz hasonló csodákat, mellyeket ez 
eberség és törhetlen kitartással véghezvitt. Calicut ki1·álya e vesz
teség feletti boszankodása és szégyenében lemondott a trónról, s 
istenei templomába vonult vissza; azután Lopez Soarez d' Alvaragna 
tizenhárom hajóval megérkezvén, Lissabonba vitte Pachl'c0t, ki di
cséretekkel halmoztatott és elfeledtetett. 

gz órától kezdve Portugalia e tartományok m·ának kezute ma
gát tekinteni, s nem elégedvén meg többé a gazdag terhekkel, Fran-

XIV_ 22 
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cesco Almeidát alkirályi minöségben kUldte oda, ki testörséget, ud
vari káplányokat tartott, s nagy fényt üzött. Okosságát és bátor
sagát szerenesés siker koronázta; Quiloa, Mombaza királyait és több 
másokat adozókká tette; erődöket épittetett j fiát Lorenzót Ceylon 
szigetére küldte (1507), melly legnagyobb Kelet-Indiában, s 'majd 
nem olly kiterjedésü mint Irland. E sziget, tekintve fekvését és 
kikötöit az Afrikától Chináig üzött déli kereskedelem központjául 
látszik rentieite t ve lenni j, trineamal ei kikötöjével egyik sem vetél
kedhetik e tengereken. Eszakra egy öböl választja azt el a száJ·az
földtöl j ez öbölben a homok-zátonyok egész lánczolata nyúlik el, 
mellyek Ádám Hidjának neveztetnek, s csak két keskeny átjá1·ás 
által szakíttatnak meg. Midön e szigetet évenként csak egyszer 
tudták megkerülni a dél-keleti és észak-keleti mousson szelek segé
lyével, nagy előnyűek voltak e gázlók, mert megrövidítették az átjá
rást; rniért is Maiabar és Coromandel partjainak egész kereskedelme 
erre vette n~ját, s köröskörül raktárak és állomások készittettek a 
távoli kereskedés részére. Benseje meredek sziklákkal van meg
rakva, de partjai, főkép északon síkba mennek, s bá1· kiégettek, egy 
időben népesek és müveltek voltak, miröl a minden emberi emléket 
meghaladó lis emlékek is bizonyságot tesznek. A cingalok benszü
lött törzse a sziget bensejébe vonult vissza, mig a partokon a min
denféfe nemzetiségü jövevények telepedtek le. 

A régiek felismerték Ceylon fontosságát, mcllyet Marco Polo 
a világ legszebb szigetének nevez, s rizsben, drága kövek és fákban 
gazdagnak ir le. A Hashamidák üldöztetvén Abd-el-Malek kalifa 
alatt az Ommiahdok által, az Euphratestöl CtJylonba menekültek, s 
nyolcz telepitvényt alapitottak 1 mellyek közt Indüí.vali szemközti 
fekvésök, az Ádám Hidjának közelsége, s a gyöngyhalászat végett 
Mantotte és Manaar lettek a legtekintélyescbbck. Itt nagy rakhelye 
volt a kereskedelemnek, mclly egyrészről Egyiptom, Arabia, Pe1·zsia, 
Malabar, masrészröl Coromandel, Bengala, Malacca, Java, Sumatra, 
a Molukkák és Chinával üzetett. A chinai kereskedők ezer sze
mélyt is felfogadó tutajokon bocsátkozván a tengerre, utközben aloet, 
szegfűborsot, muskatal diót, szantál fát gyüjtöttek, mellyeket aztán 
selyem, porczellán, timsó, rhabarbara1 pézsma, esztergályos műveik, 
s egyéb árúikkal együtt jó nyereséggel adtak el a Perzsa és Arab
öböllel szomszédos népeknek. Mantotte és l\Ianaar kereskedői a 
szigct különbözö kikötöiben látták el magukat termékekkel; igy 
Trincamaleból rizst, Dsafnaból fekete pálma fát, fényüzési kagyló
kat és indigót, Cudramallaból gyöngyöket, Paltambúl ébenfát, Co-



lombobúl szegfiibot·sot és drága köveket, Barbaritd,úl cocus olajat, 
Punta Galeshiíl elefántcsontot és elefántol~at hordtak : mindezekböl 
meggazdagüdván, fel hirt~k tartani a fiildtet·mékenyiW nngyszet•ii 
vizépítményeket 1) • 

. Jóllehet Almeidának be kellett látnia, milly fontos rá nézve e 
sziget királyána!~ barátsága, mindazáltal nem tudta magát mét·sékelni, 
s kevélyen bánván a fönükökkel, a benszülötteket az általa megsza· 
Lott árals_on kényszeritette eladni át·úikat; szemet hunyt tisztviseHíi 
eriíszakoskodásai és igazságtalanságai felett, s kiterjesztvén és meg
;;zilárditván a hóditásokat, elkobzand6knak nyilatkoztatta azon ha· 
jókat, mellyek e vizeken az alkirály felhatalmazása nélkül megjelen
nének. E zsarnokság fellázitotta Calicui zamorinját, s az egyipto
miakat, ldk szövetkeztek, s az irigy velenczeiek által tűzéri HZerek
kel láttatván el , meglepték Francescút. Ez, bár csekély et·ővel 

•·cndclkezett, mégis mcgiitkö?.ött velök , eléje tévén a futásnak a 
hősi halált; fle a portugali tengeri•~<zet fell•öbbsége részét·e döntötte 
el a gyözelmet, s nagy zsákmány m·ává. tette öt. Most Alonso Al
buquerque küldctvén helyére, egy ideig vonakodott letenni a kor· 
mán y t, s bezáratta AlbU(jUerquet j végre mégis engedett j de midön 
visszatértében Afrikában kikiitött volna, Saldanha-öblében összeve
;;zett a hot.tentottákknl , s hetvenöt portugallal e~yiitt megöletett 
(1509). 

Albuqucrque eliidének csak állását nyerte meg, de nem czimét .. 
E nagyravágyó, okos és tevékeny embemek nem c:.;ak az ellenség· 
gel, hanem nemzetbelieinek bizalmatlanságával is kellett küzdenie. 
Femando Cotinhót a kormány egy hadjárattal bizta meg az idegenek 
iránt makacsúl ellenségesnek mntatkozott Caliout ellen; s Albuquet·
que, bár · mint bántotta is őt e mellözés, mint önkénytes akart szol
gálni, hogy jóvá tegye az előre látott hibákat. Calicut elfoglalta
tott; de az ismét visszatért ellenség darabokra vagdal ta Cotinhót 
s magát Alhu(]Ucnptet is súlyosan megseheHitette; feliidülvén, arra 
használta e s?.crencsétlenséget, hogy magához ragadta :1 vezényletet, 
hallgatással mellözvén az ;:~nyaország ~llenkezö rendeletét. Goat 
ostrom alá vette és elfoglalta; de Idalkan király hatvanezer emberrel 
fogta Öi köriil, miért is a várost elhagyni s a hajókra menekülni, 
azután .!)edig árulás következtében s eleség és crö hiánya miatt visz 
szavonulni kénytelenittetett. Segélyt kapván visszafordult, s t•(Jham· 

1) Heeren, A 1·1!gi népek politikája és kereakedelméröl. V. köt. 
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mal bevévén a várost , mind leölette az ut t talált HHÍr<lkat ( 1510 
aug. 25.). 

Azon hitben, hogy a tengerek uralma csak szárazföldi erődök 
által ta1·that6 fen, Goába tette át székét, melly város amphytheatrum
ként emelkedik egy szigeten, mcllyet a mamcluk<ok szakitottak el a 
száraztóL E város egy folyó két ága közt fekszik, s olly alkalmas 
helyzettel bi1·, miszerint egyedül annak köszönheW, hogy a p.ortuga
lok fentartották magukat Ázsiában. [tt fogadta a szomszéd királyok 
követségét j E>lőmozditotta a házasság általi vérkeveredést, s illy uton 
az európaiakkal közös érdekü nemzedék létrejöttét eszközölte. . 

Az Európa és Ázsia tartományaivali fökereskedés Malaceában 
öszpontosult 1 melly \'áros India keleti és nyugati végpontjaitól 
egyenlő távolra feküvén, uralg a szoroson, melly által azok közleked
nek, miért is kelett·öl Japan, China, a szárazföld, a Molukkák és a 
Sziget-tenger, nyugatról pedig Malabar, Ceylon és Corumandel ke
reskedői jártak oda. Albuquerque meg akárván hoszúini nehány 
alattvalójának itt történt legyilkoltatását, nyolczszáz portugallal és 
kétszáz malabárival kötött ki, bevette a várost (1511 máj.), nagy 
vérontást vitt véghez, s olly gazdag zsákmányra tett szert, hogy a 
királyt illetett ötöd kétszázezer arany pesóra ment 1). E fegyver
tény egész Indiábaa félelmesekké tette a portugalokat, s a félelern 
nj hóditásokra egyengette az utat. Albuquerque a Molukkákra is 
küldött sereget azok kifürkészése és telepitvények alapitása végett; 
sok fejedelem meghódolt neki j Calicut zamorinja pedig jövedel
mei feléről mondott le részére, s szövetség1·e lépett Emmanuel ki
rálylyal. 

Hátra volt még Ormus a Perzsa-öböl torkolatánál, melly, mi
ként mondtuk, India partvidékei kereskedelmének szolgált fö helyül, 
Albuquerque mindjárt Ázsiába megérkeztekor kisédetet tett arinak 
elfoglalására, de vállalata nem sikerülvén, megesküdött e csorba ki
köszörülésére s hogy esküjéről el ne feledkezzék, nem nyi1·ta többé 
szakállát, melly is olly hosszura nőtt, hogy övénél köthette meg. 
Üriigyet találván, ezerötszáz portugal és hétszáz ötven malajiból álló 
sereget vitt oda huszonhét hajón, s védte és visszahelyezte a királyt, 

•) A történészek hozzá teszik, n1isz"rint hftromezt,r ágyút t.ttlált ott, s el
fogván egyikét a portugalok megöletésében részes móroknak, ezer csapást mére
tett rá anélkül , hogy egy csepp vér jött volna ki belőle, mig nem figyelmeztet
vén az indiánok által, megfosztotta azt egy csont.okból kéA>Giilt hiivö~ karköt.ötöl, 
nwlly lovétt>tvén róltt riigtön t>lfolyt vére ~s meg·httlt. 



kit egy bitorló elűzött; jutalmul a legjobb házakat, az erödöket, s a 
lüzéri szercket kapta a királytól. Illy uton a Perzsia föhatósága 
alatt uralkodott apró fejedelmekről a portugatokra szállott át a ke
reskedés, s a viztelen szigeten csakhamar a leghatalmasabb városok 
egyike pompázott. 

Albuquerque belátta, hogy nem elég Afrika és Maiabar part· 
j ain megerősített kereskedelmi rakhelyekkel birni, hanem minden 
áron a Vörös és Perzsa-tengeren kell fölényt szerezni, továbbá ural
kodni a nagy folyók torkolatain, s elzárni a régi utakat, hogy az ujak 
fclkapassanak. Ezen fáradozott tehát; de e törekvését minden mó
don akadályozni igyekeztek a velenczeiek és Egyiptom mamelukjai, 
kiknek fö jövedelmét az alexandriai kikötőn át be és kivitt indiai 
árúktól vett vámok képezték; sőt a suitán az Egyiptom és Syriában 
élt összes keresztények lcgyilkolásával fenyegetőzött, ha el nem 
hagyják az uj hóditásokat, s fegyverkezett a portugalok visszaverese 
végett; a szükaéges hajókkal V eleneze látta el, mellyek teve-háton 
szállittattak Cairóból Suezhez. 1508 ban tengerre szállott a flotta, 
de sok erőködes után legyőzetett. Albuquerque most már nem 
kevesebben mint Egyiptom megsemmisitésén törte fejét, mi végre 
a Nilust onnan, egyetértésben Abyssínia negush-jával, elvezetni, a:&
után Arabia feldúlására háromszáz lovast küldeni, továbbá Mekkát 
kirabolni, s a zarándoklások megszüntetésével, mellyek egyedül tal·
tották még fel, eredeti l:lemmil!égerc leszállitani, határozta el. l. Se
lim, midőu leigázta a mamelukok országát (1517), szarosabban szö· 
vetkezett a velenczciekkel a portugat kere!!kedelem megingatása 
végett. A velenczeieknek sok kiváltságot adott, felmentette a vám 
alól mindazon árúkat, mellyek államaiba egyenesen Alexandriából 
érkeztek, ellenben a lissaboniakat terhelte; sőt a suezi földszot·os 
átvágásáról is volt szó, mi uj életet adott volna a bukófélben volt 
V clenczének. Azonban a carnbray-i liga következtében ez saját vé
delmére kénytelenittatett gondolni, s 1521-ben azon ajánlatot tette 
a purtugal kir·álynak, hogy töle vegye meghatározott aron a Lissa
honba vitctni szokott fűszereket, leszámítva a belfogyasztásra szük
~c'ges menuyiségct ; dc nem hallgattatott meg. 

A portugalok tehát, kik negyvenezer fegyverfogható embert 
sem :;zámitottak, félelemben tartutták a maroccói birodalmat, Afrika 
herbCI·jeit, a mamelukokat, arabokat, s egész Keletet Ormustól Chi
náig. A musulmanokkal hon folytatott haborúkban bátrakká lettek j 
a szabadság szelleme ápoltatott bennök a cortes-ek által j a spanyo-
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lokkali verHcnyzés, a vallásos buzgalom s a pénzvágy hií8iikké tette 
öl( et. 

Eme győzelmei közepette Albuqucrque egyszer csak azon le
verő hírt veszi, hogy a lissaboni udvarnál tulsúlyra v<~rgödött e)len· 
~égei, kiket mint f0gyenezeket külflött vissza, most diadalmasan tar
tanak Indiák felé, megfosztandók öt hatalmától. E kellemetlen nj
ság siettette halálát •) (15l5 f(ecz.) , mellyet katonái ugy mint a 
legyőzöttek egyaránt mrgkünyeztek. Midön néhány évvel ké;;iihh 
a portugalok viss.:;aköveteltúk hamvait, Goa polgárai vonakodtak 
azokat kiadni, még inkltbb növekedvén irántai ti~zteletök, miut:\n 
utódaival összehasonlították volna, s egy pápai rendeletre volt szük
ség. Honfiai Nagynak nevezték, d1~ inkább volna Hzerencsésnek ne· 
vczhetö, mert az övénél alábbvaló nemzeteket hódoltatott meg, egyéb
ként sem hitt·e, sem törvényre nem adott semmit; azok szen1óbcn 
igen jónak látszhatik, kik kizát·úlag0san csak zászlójuk javának vélik 
magukat szentelendöknek. 

E közben a portugalok kiterjesztették a fölfedezéseket. Tristan 
.(' Acugna délfelé az li nevéről czimzett hideg szi~;eteket találta meg 
(150üJ. Alvaro 'l'ellez Sumatrába jutott, s megkezdte az Indiai 
szigettenger kifürkészését, Ernrnn nuele de Menesses a vihar által 
:\fadagascarhoz hajtatott; Soaeez a Maidivákat érintette, mellyek 
tu·a tizenhárom tat·tomány és tizenkétezer sziget királyának czimezfe 
magát Ezeken soha sem siket·iilt állandó telepítvényeket alakítani; 
Sumat1·ában sem engedtek a Sequeira által ott talált harczos fejedel
mecskék szilárd állást venni az euröpaiaknnk. A poetugalok !512-
ben a Magellan által már látott Homeúba érkeztek, de cRak HO-ban 
alapitottak ott telepítvényeket , rnellyek a kánfor végett lettek 
hit·esek. 

A sokidg keresett Molnkkák vagy fiíszen;zigetek 1511-ben az 
Albuquerque által kiküldött Serrano és Diego d' Abren áltftl fenez
tettek fel, kik nyolcz év et töltöttek az utánok járá~ ban, s sz i v-él y esen 
fogadtattak. Birtokba vétel 'égett de Britto György ·küldetctt cl 
oda; de midön Sumatrában, egy templomot akaeván kirabol ni, melly-

l) A Jfemoriru de liUeralura. c"imii miíhen. mellyelt a liHsah,>ui tudományos 
llka~emiR által csttknem régiheu tétett~k közzé, egy njahh irHíben fólfedezett, 

1516 marcz. 11-röl Rzóló levél olva~ható. mnllyben Emmann<·l király biztositja 

A lbHqnerquet, miszerint csRk azért hivta vissza, hogy nyngul(lmba hely~zze; rle 
tekintve érdemeit s ~t tRrtomány sziiks~geit elhatározta továbbra is meg·hngyni öt 

h~talmAoak é~ czimeinek birtokáh~tu. A lhnqtVli''Jil6 nem kapta meg e leve let.. 
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nek gazdagságáról sokat mcséltck, kiszállott volna, megöletett (l 5~ l). 
Antonio de Britto küldetvén helyébe, vetélkedő szivességgcl fogad
tatott e szigetcken, mellyek megtiszteltetésnek tartották a portuga
toknak szállást adhatni. E azerencsétlen megtiszteltetés Ternate-t 
érte; s a vallási üldözések és rablások, miket ott a portugalok elkö
vettek, még az amerikai spanyolokéit is felülmultá.k. Albuquerque 
utódai kiterjesztették a hódítást a Molukkákon, s szaporitották a te
IP.pitvényeket Ceylonban, Coromandel partjain saSunda szigeteken. 
~ugno d' Acugna alkirály, meg akarván vetni lábát Cambaja ország
han, birtokába keritette Diut (1535), s a két ostrom, mellyeket ott 
( 15::S8-46) Mamu<l, Cambaja suitánjának az egyiptomi basa flottája 
;i.ltal is támogatott serege ellenében kiállott, a legdicsöbb fegyver
tények közé tartozik. 

A portugalok csakhamar mindenhová befészkelték magukat, a 
hol kereskedés üzetett, s a Foktól Cantonig, több mint negyezer 
mérföldnyi (Ieghe) téren uralkodtak a kereskedelmi rakhelyek és 
criidök lánczolata által. Vetélytát·s nélkül lévén mindenütt készség
ge l fogadtattak, törvényeket és árakat szabhattak, s Európába soha 
nem látott különféle termékeket hordhattak. A Goatól, uralmok e 
központjától, függésben állott főbb helyek a következök voltak: Af
rika partjain Mozambique, Sofala, Melinda; a Perzsa-öbölben Mascat 
éa Ormu~; az egész maiabari part, különösen Diu és Daman; Co
romandel par~ján Negapatnam ; s Maiacea a hasonnevü szigeten. 

Nem volt ott kiváltságos társulat, hanem a kereskedésre a kor
mány engedélye szükségeltetett, melly némelly ágakat, mint szinMn 
a tengerészet igazgatását és parancsnokaágát is magának tartotta 
fen. S olly nagyságra vergödtek a portugalok, miszerint a keletiek 
azt hitték, hogy Portugalia Európa legh'll.talmasabb országa. Ennyi 
előnyök elvették a kedvet a további tudvág·yó fölfedezésektől, s min
den gondjukat egyedül a meggazdagadásra fordították. A követke
zett kormányzók nem igen birták Albuquerque terjedt látkörével, s 
az első vállalatok alkalmával rrmtatott lelke~:~ültség aljas szenvedé
lyeknek, s az üzérség nyomorult szellemén~k adott helyet. 

Az Albuquerquet felváltott Soarez belátta a Chinávali össze
kötteiés fontosságát, miért is nyolcz hajót küldött oda, mellyek Can
tonban kötöttek ki (1517). Daczára e nép bizalmatlanságának An
drada ·kapitány meg tudta öket nyerni becsületességével s az által, 
hogy figydmeztettc öket elutazása napj~\.ra, hogy igy, ha valami kö
vetelésük volna, érvényesithessék azt. Perez követi minöségbcm 
Pekingbe ment, s minden jól folyt, ha a tengeren maradt portugalok 
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féket nem et·esztettek volna roszul álczázott ragadozás-vágyuk és 
megszakott szabadosságuknak. A chinai kormányzó sok hajót 
gyüjtvén össze, körülfogta a portugalokat, kiknek csak egy zivatar 
segélyével sikerült elillanniok. Pekingbe érkezvén e hir l'erez lán
czokra veretett, s böt·tönben halt meg, a portugalok pedig kiuhva 
maradtak Chinábót : de pár évvel késöbb kieszközölték néhány ha
jóiknak Sanehan szigetrei küldltetését árúik eladása végett. Mialatt 
e hajók ott időztek, a mandarinok a portugatokhoz folyamodtak Ci
ang-si-lao hires tengeri rabló ellen, ki bevett~ Macaót t> ostromolta 
Cantont; s hasznos segélyt nyervén tőlök, az ég fia nekik ajándé
kozta Macaót. A portugalok rögtön európai módra megerősítették 
azt, s innen kereskedtek .Japánnal, minek következtében egyike lett 
a legdúsabb és fontosabb városoknak, s mintegy kiváltság gyanánt 
osztogattatott az ott tartózkodhatási engedély, bár a chinaiak éber 
~zemmel tartották s csak egy napra elégséges élelmiszet·ek hevítdét 
engedték meg. 

Mialatt egy portugat hajó Siam partjain horgonyozott ( 15-!2), 
.Antonio de Mota, Francesco Zcimoro és Antonio Pexoto tengerészek 
megezöktek, s egy chinai hajóra kapván, Japanha érkeztek, hol ak
lwráig nem fordultak meg európaiak ; öket csakhamar a kalandjairól 
hires Fernando Mendez Pinto követte, ki maga irta le életesemé
nyeit. Pinto Montemor-o-velho-ban született, s egy ifjukori kihágá:s 
miatt a tengerre menekiilt, hol franczia kalózok fogságába esvén, 
jól megütlegeltetve, n1inden nélkül partra tétetett (1537). 1\Iajd szal
gálatba lépett, de nem nyervén meg ez :íllás tetszését, elhatározta 
magát lndiákba utazni, mit legrövidebb utnak tartott a meggazda
godásra. Oda jutva azon hajókon vállalt szalgálatot, mellyek a 
Vöt·ös-tengeren a mórok ellen küzdöttek; elfogatván Mokkába vite
tett, szigorú fogságban tartatott s több ízben vásárra állittatott; végre 
egy hitehagyott görög megvette s ismét eladta eu zsidónak, ki Or
musba·vitte, hol a portngal kormányzó kiváltotta. Most ismét 11zon 
IuLjók egyikét·e szállott, mellyek Pedro Vaz-Cotinl1o vezérlete 11latt 
Indiák felé vitorláztak, s különféle kalandok közt Goaba jutván, Pe
dro de Faria szolgálatába lépett, ki malaccai kormányzóvá mvezte
tett. A szomszéd fdnökök követségei közt ott volt a hnrczias bat· 
take Íti, s midön visszabocsáttatott, Pinto is csatlakozott ahoz mint 
portugal ügyvivő, hogy megismerkedjék ez ország és lakói tenné
t>Zetével. Ő a látott ujdonságokat az utazók szoká»a szerint nagyitva 
hja le, s azt mondja, hogy a hatták királya részériíl igen szivélye~ 
fogadtah\shnn része~iilt. [tt, -mint szintén Aarnhrtn i11 bllkeziileg 
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szórta az ígéreteket, s folytonosan az Arany sziget után tudakozódott. 
V Í liszatértében hajótörést szcnvedett, s csupán másodmagával mc
nekiilt meg és vétetett fel egy kis hajó által, miután elöbb az iszap· 
han ezernyi rovat· csipést s halálos félelmet állott ki a kigyók és 
vadállatok miatt. A bajnak azonhan ezzel még nem volt vége j a 
hajósok ugyanis azt hivén, hogy drága köveket nyeltek el, olly erős 
hánytatót adtak be nekik , mellytől társa kiadta lelkét. Pinto b; 

csak alig maradt életben, s egy roahomedánnak adatott el huszon· 
három lit·áért, kitől aztán Malaceában barátjai vissiaváltották. 

Ekkor kereskedésre adta magát, melly állásban, nem kevésbbé 
rendkivüli események közremunkálása folytán hirtelen nagy gazdag
::;ágra tett szert, de hirtelen el is vesztette, s hogy hitelezőitől mene
küljön, chinai tengeri rablókkal és Antonio de Fariavai állott társa
:ságba, ki néhány rosz.ul sikerült vállalat következtében szintén illy 
lépésre hatát·ozta magát. Lehet gondolni, hogy e természeténél fogva 
viszontagságteljes pályán sok mindenféle kalandokon mentek ke
resztül, s midön már jól megszedték magukat, akkor a Tolvajok
szigeténél hajótörést 8zenvedtek 1 8 véginségt·e jutottak. A csüggedni 
nem tudó Faria a Gondviilelés segélyével biztatta Uket, s illyennek 
tekintett egy ott kikötiitt chinai hajót, rnellyet megleptek és tengerre 
bocsátottak, a pm·tokon hagyván elöbbi birtokosait Illy módon is
mét régi mesterségökl'e tértek vis~:~za, s szövetkezvén egy chinai ka
lózzal Liampó ban (N i n g- p o) nagy tisztelettel fogadtattak a por
tugal kereskedők által. Itt a t·ettenetes Faria egy Calempluy nc\'ü 
szigctröl vett hirt, ruelly a monda. :szcrint, tizenhét chinai királynak 
egészen tömör aranyból készült 8Íiját tat·talmazta. Természetes, 
hogy mindjá•·t kere:;ését·e indult, de a sziget csak nem akart mutat
kozni, s rnidön vég•·e meglelték, egyedül remeteségeket és egyszct·ü 
sirokat találtak ott: ezeket, bát· érezték, hogy roszul cselekszenek, 
kirabolták, s feltették magukban, hogy késöbb majd bűnbánatot fog
nak tartani. Azonban a rosz uton szerzett zsákmány rosz uton ment 
el, mert a zivatm· F~triával együtt a hullámokba temette (ló40 aug. 
5.) s csak tizennégy portugal menekült meg. 

A chinaiak érdemök szerint fogadták s Nauking egy bit·ája elé 
állították, ki hüvelykök levágatásárá s korbácsra ítélte j kegyelem 
utján c~k az utóbbi büntetés hajtatott végre, de olly kegyetlenség
gel, hogy kettő beh•halt. Azután Pekingbe küldetvén, melly utat 
nagyrészt csatornákon tették meg, keresztényeket találtak ott, azok 
utódait 1 kik egy századdal elBbb a magyar szát·mazásu Escandel 
)látyás által téi'Íttettek meg. Pinto jbl megismerte s élénk szinek-
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kel fe~ti c népet, mellyet ö igazságszeretetéről dicsér, daczára anna!(, 
hogy lánczok ban ét· kezett oda, bottal fogadtatott, s sz~llásul egy 
évre Quinsay börtönét mutatták ki neki. Nyolcz hónappal késöbb 
a tatárok királya elfoglalván e várost, Pinto az uj hódítók rabszol
gája lett, s hasznos segélyt nyujtván nekik egy város ostrománál, 
kieszközölte, hogy a portugalok jól fogadtattak. Visszatérvén a ta
tárok országukha, ök is elmentek velök, azután megválván tőlök, a 
tengerhez jutottak. Hajóra ülvén öaszevesztek egymásközt, miért is 
a kapitány egy puszta szigetre tette ki öket, honnan aztán kalóz ha
jóra kaptak, s ismét rabló életre adták magukat. E minöségökben 
többek közt Tanixumaa japan szigeten is kikötöttek, s egy tüzfegy
vert ajándékoztak a kormányzónak, mellynek mintájára ez rögtön 
többeket készittetett az idegenek elleni használatra. Innen Liam
póba hajóztak, s leírván az általok fölfedezett uj föld gazdagságát, 
bírvágyi lelkesüitaéget keltettek. És valóban sokan utra keltek j de 
mivel gyakorlattanok voltak, hajók, emberek é:; árúk elvesztek; 
Pinto a nagy Lieu-khieu mellett szildák közé sodortatott, honnan 
csak huszonnégy személy mcnckült meg uszva. A sziget lakói által 
mint kémek elfogatván, felnégyeltetésre ítéltettek; de a portugat 
nők olly fájdalmat mutattak, hogy a szigeti nők elérzékenyültek s 
kieszközölték a portugalok szabadon bocsáttatását, kik ismét Liam
póba, azután 1\'lalaccaba hajóztak. Pinto most már utazásokra s al
kusz minöségben használtatott fel, mi sok kellemetlenséggel és kevés 
nyereséggel járt. India és China számtalan helyein megfordult, s 
elég hi ven irta le azokat; végre sok hányattatás után jezsuita lett 
Malaccában, s testvét·eit Siam és Pegu, általa leirt országoknak meg
téritésére buzdította. 

1\'lint téritö ismét látta Chinát és Japánt, s visszatérvén Euró
pába (1556), a helyett, hogy megjutalmazták volna, ugy bántak 
vele mint hazug és álmodozóval. Pedig a későbbi fölfedezések vé
dik öt j bará~ja lévén a mesésnek, s olly sok e nemü dolgot találván 
ez uj földeken, tagadhatlan, hogy előadásában itt-ott elveti a sulykot, 
mindazáltal sok igazat tartalmaznak elbeszélései, s költői lélek kell 
hozzá, hogy megérthessük ama rendkivtili viszontagságokat, mellye
ket e keleti, általa a chinaiak módjára világ szemhéjának nevezett 
szigeteken, tizenhétszari rabszolgaságábnn átélt. 1\'lilly élethüen irja 
ö le a malajokat, kik egyedül a forró szerelern által lelkesittet ve 
tánczban vagy boszuállásban töltik életöket ! Egy szert•lmes pár vi
rágok és illatszerektől környezve bocsátkozik a tengerre, olly szava
kat ~jtvén, mellyeket Pinto nem gondolhatott ki, ha csak kora leg-
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nagyobb kiiltöje nem volt. Ha a chinaiak és indiánok szájába elmés 
és esipiis észrevételeket ad az európaiak ellen, ezt én megbocsátom 
neki, mert gyakran talpraesP.ttek és igazak. Elbeszélésheni egy
szerüsége és élénk irálya utle.irásait a classikus munkák közé emel
ték. S ha nem valódiak is az események, de legalább igaz szinben 
festik az akkori kalandorokeit. 

Juan de Barros történetír<·, bámulatra 1·agadtatva az Azsiától 
délkeletre fekvii szigetek ~okaság·a által, a világ ötödik részének 
tekintette azokat, mellyek napjainkban Oceania néven különböztettek 
nwg. Diego de Couto, 1nüvének folytatója, öt csoportra osztotta a 
Java és Horneón tuli összes szigeteket j az elsőt a Molukkák, 'rernate, 
}lotir, Ticlor, Ma kinn, Batshan s a hozzá tartozók j a má~odikat 
D~hilolo, l\111r!ay s a vadalt által lakott Celebesek ; a harmadikat 
}lin<l;lnao, a ~ulu-k, s PhilippinAk több déli szigete, különösen Ma
:;cat; a negyediket Banda, Amboina és a mellék szigetck képezik; 
az ötödik sziget-csoportot kevéssé látogatták a portugalok j ennek 
lakói gyülöldtel viseltettek az idegenek i1·ánr, s olly feketék voltak 
mint a kaffet·ek, miriH némellyek Uj-Guineára v·élnek ismerhetni. A 
po1·tugalok, Ita nem haladtak is tovább Jélre, de bizonyosan volt sej
telmök egy nagy déli fijldröl, s ugy IátBzik, hogy már e század elején 
ismerték azt, rnelly aztán Uj-Hollandnak neveztetett 1). ' 

A régi kereskedelem egyedül a kiváltság és egyedáruságra volt 
fektetve; ~ igy a .;zaba d va~:~eny hasznát n em tudták belátni a ve
lenezeiek és Hansa-városok, mellyek mig makacsúl akarták érvényc
siteni elévült jogaikat, elmulasztották felhasználni az uj előnyöket. 
A velenczeiek észrevévén a kcmskcdelem változott irányából t·ájok 
báromlott kárukat, a helyett, hogy a mahoruedánokat a foki ut elzá
rására sürgölték, sokkal okosabban cselekedtek volna saját érde· 
kökben, ha a mamelukokkal megegyeznek a Suezi-földszoros átvá
gása, vagy méginkább Egyiptom C:latornáinak szaporitása iránt, hogy 
igy a Földközi tenger közlekedése könnyítessék a Vörös-tengerrel; 
mi mind Egyiptom, mind Olaszországra nézve uj áldást hozandott. 
De nem tették j az Eurflpa és Ázsia közti éríntkezést mindig egye
dül a portugalok tartották fenn, s LissHbon volt az átalános vásár
hely. Brugesből a portugalok által rakhelyül választott Antwer
penbe-tétettek át a kereskcdiík bankjai, kik hat testületet képeztek, 
és pedig a németek, dánok és osterlingek vagyis a Balti· tenger lakói, 
olaszok, spanyolok, angolok és a portugalokét. A nyáron át oda 

'l Barros.Ill. 2•H; Gouto, 1 !J O. 1. 
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vitt árúk télen Olasz és ~panyolol'szágba szállittattak, ll füszerekél'l 
cseréltettek el. Midön pedig Antwerpen lf>85-ben a spanyolok által 
Levétetett és feldúlatott; a kézmüvesek mindcnfelé elszéledtek ; a 
halászat Hollandra szoritkozott; a gyapjugyártók Leydenben, a ta
kácsok Harlem és Amsterdamban, a selyemgyártók egyrésze Arigli
ában telepedett meg, s Napoleon idejéig nem is jött többé magához 
e város 1). 

1) Bart'os leirja a portugalok által Indiában üzött kereskedés három mód
ját: .Az elsHnek nkkor van helye, midön hóditás utján szerzett földeken és fe· 
jedelemségekben, mint úr a vasallai, alitUdozunk a népekkel. A második vala
meily vidék királyai vagy uraival a végre kötött örök szerzödéshen áll , hogy 
meghatározott áron szolgó.llassák ki nekünk árúikat és vegyék át a mieinket, 
mikéut ez Gananor, Shalle, Cotshim, Cuiarn és Ceylon királyait illeWleg történik, 
kik az Indiában összegyüjtött filszerek javának vannak birtokában. E mód csak 
a füszereknél alkalmazható, mellyeket ama királyok a királyi tisztvisel8knek ad
nak át, kik az iigyviv8ségekhen laknak, hogy feliigyeljenek a Portugaliából jött 
hajók rakodlls:l.mU j a mi a nem keleti áníkat illeti, minden pertugalnak vagy 
benszülöttnek szaharhllgábau áll azok felett alkndozui , s közmegegyezés utján 
Allapitani meg az árakat. A harmallik mód az, midön hajóinkat eme tll.jakra 
küldjük; B alkalmn!llrodváo azok szokásaihoz, egyik tlngyat a máRikért cseréljük 
el a benszülöttekkel, elfogadván az 8 becsárukat vagy mega11abván a miénket." 

Antonio de Oliveyra Marreca (Joao de Barroa, Lulz Mendez de Vasconcel
loa, e o Commercio ela India; melly fejer-et a Lissabonban kijött Pano1·ama-ban 
tiltetett közzé, 2·ik sorrend, l év. és 370. l.), ki e helyet idézi, hozzáteszi, miszerint 
viiA.gos, hogy "e mMok els8je és harmadika ugy tekinthet8, mint a szabad ke
reskedés kifolyása j a második ruód egyedáruságnak nevezhető, me rt a helyett 

hogy a kereskedelmi törvényt elfogaduák, egy bizonyos taksának vagy elöbbi 
törvénynek vetették magukat alá. Minthogy e keresl<edés tárgylt a füszerek 
tették, mellyek a gyr.rmatokkali egész kereskedelmiink els8 alapját kepezik, min· 
den töp1·engés nélkül kimondhatjolt , hogy az lényegesen zsarnoki volt. - Mil< 
voltak a kereskedés tárgyai ? malaccui szegfiíbors, bundai muskatal dio és virág, 
malabári bors és gyömbér, ceyloni czimmet, maldivai ambra, timor-i szantál fa, 
ashemi benzoe, tok-i fa, catshími böa·, carobajai indigo, solor-i épületfa, arab lo· 
vak, perzsa sz!lnyegek, chinai selyem, damaszk, porezelián és pézsma, l::engalai 
szövetek, calecari gyöngyök, naa·singai gyémánt, pegui rubinok, sumatrai és lek-i 
arany, végre japani eziist. És kik volt11k a vásA.r16k? európai lakosok, királyok, 
fejedelmek, hatalmass:l.gok, Vl\Bitllok, bankárok, gyárosok és más keresked8 nép, 
ez idök egész fduri rende, nam véve l<i a:.: egyházi mélt6ságok>\t sem, ... miod 
uyájan mohón kaptll.k az ll.zsiui tennék~.kct. ÁtaJános düh volt ez, mellytöl a 
nyomor és dua·va szukA.sok legfelebb is a rongyos Sllegényt, a katonát és vi<léki 
nemességet óvtA.k meg. 

"Velencze, a 
szönhette fölényét. 
lehet mondani, hogy 

még azon id8beu is, 

tengerek kirAlynéja, nagy rés1.bcn Azsia termékeinek kö
Millyen volt 1\11 ö kereskedolmi és gazdászati reudszere? 
a legfontosabb pontban lényegesen különbözött a miouktöl, 
mid8n kizáró rendszert fogRdván ol, a köztársaság kivll.ltsá-
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Az Arab-öbölben s lndiákban átalában a benszülött királyok 
kezei közt volt a kere:-;kedds, miért is leglényegesebb részét tette a 
politikának s makacs háborukat idézett clö. A portugalok, miután 

gok és cgyedúruságoklull ltö1nyezte kereslteuelmét. Velencze, e szaLa.d állam, 
h·galáLbvaló polgárának is föltétlen hatalmat adott kereskedelmi szerzödések köt
hetésére, s csak az idegenek vettettek alá megszoritásokuak : mi ellenben, kik 
akkoriLan vegyes kormányformánkat egy más, a föltétlen egyeduralmat megköze
litővel l:seréltük fel, ugys~:ólvlm a koroné.m ruháztuk át a kereskedelem tulajdon
jogát s fejedelmiségét, );árára a népnek s a newzeti jogok érdekeinek. Azalatt, 
mig sz. Márk zászlója gazdagságokat keresve a tengereket jártu, Velencze sem 
kézmügyárairól sPm ipar1\ról nem feledkezett. meg : mi pedig a gyarmati kereR· 
kedés végett elhanyagoltuk a gyárakat, s a mi még roszabb, a fóldmüvelést, mi 
egyedül a bird.gy ösztönének adtuk át magunkut minden megálln.pitott szabály, 
számítás, előrelátás s a nélltül, hogy olly conservativ elveket fogadtunk volna el, 
mellyek biztositandhatták ama kereskedelem tartósságát . 

• Mint ilélt Barros ezen általunk elfogadott uj kereskedelmi rendszen·öl? 
Tekintetbe vette-e, mint kellett volnR, a leczkét, mellyet Velencze adott a világ
nak, s a példát, melly abból vonható volt ? Nem könnyü e kérdésre feleletet 
találni a Decadok ban. Talán óvatosság volt ez, mcllyet neki, mint közhivatal
noknak és kormáuyi írónak, állása ~gyöngédsége tan6.csolt? vagy félt rosz hirbe 
hozni történelmünk legnevezetesebb tényét? vagy a nemességgel nem akart el
lenkezésbe jőni, mellyet annyi Prdek fiizött indiai keJ"eskedelméltez t vagy talán 11 

müvész fogása volt ez, ki feMtményét a legszebb világib\sban ak:trja feltüntetni, 
s azon van, hogy elfedje a fogyatkozásokat? Economica-j a, me Ily soha sem nyo
matott ki, talán mind e kérdésekre megfelelt. - De helyezzük át magunkat 
mi, e prózai és számitó század emberei, ama biibájos és kalandos századba, 
mellyben ö élt; szivjuk egy pe1·czig a uépies előítéletek és politikai tévelyek 
levegőjét j lwgyjuk egész ho~>:zánk eljutni a zajt, mellyet ö hallott, midön szünni 
nem altaró üdvküíltásokk11l fogadtak Indiák ldltémiE'lőjének partra szállását j fi. 
gyeljük meg az udvar szerenesckivánatait , :tz egész országban tartott ünnepé
lyek olly annyira ragályos befolyását, a lelkeHült.séget, melly Portugalill.ból a 
világ többi részeiLe i~ elhatott; két,zeljül< még a mi győzelmeink z11ját, melly a 
Gangestől a Tejo-ig haugzutt, ti a Tejón . • . képzeljük Kelet gazdagságainak 
nag-yszerü látványát, az ideg-en nemzetek számtalan hajóit, mellyek azért jött.ek, 
hogy bámulják a mi szerem:séuket, s :tdózz:tnalt a mi ltereskedehnünknek j kcp
z.eljiil< a nép kedvtöltéseit, melly még nem r6g szegény és gyeuge volt, most 
egyszene az malom és jólét tetőpontjára hágott ; tegyük le kis időre a gazdá
Hzok és á.llamférliak éles szemüvegét, s keveredjünlt ez uj és annyira változatos 
dr!tma ténykedöi vagy szemlélöi közé j s birni fogjuk az ö hallgatása vagy téve
dloeinek megfejtését . 

• Moudntott, hogy Vascónak 1502-ben történt lll.ásodik kiküldetésa elött 
Indiák ügye vitatkozás tárgya volt, s az Emmanuel kirA-ly által összehítt tanács 
többsége _ellenzette a hóditás tovább folytatását. Visszaemlékeztek, hogy a két 
évvel előbb utra kelt tizenhárom hajóból négy uz összes legénységgel elsülyedt ... 
friss emlékben volt a zamorin árulása s a veszélyek és windenféle fá.1·adalmak, 
mellyeket a portuglll h>Lj6,oknnk ki kellett állaniok. Jo'ontol6ra vették továbbá 
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a velenczeieket és mamelukokat lcgyiizték, a tüt·iikökkel, Egyiptom 
meghóditóival álltak szeruközt j s Nagy-Soliman egy flottája, melly 
Sueztöl indult ki (1538), alávetette Adent, ostromolta Diut, s szövet
ségbe vonta az abyssinokat, arahokat és cambajaiakat az európaink 
ellen j de a maiabarok megmaradtak a portugalok részén, s Coéhiu 
királya a pagodában esküdtette meg alattvalóit ezek hüségét·e, kik 
Joao de Castro vitézsége által gyözelmet arattak. 

A portugalok ekkor hatalmuk tetőpontján álltak. Hatvan (l\" 

alatt a legterjedelmesebb bit·odalmak egyikét alapitottál{, egészen 
Perzsia határáig tetjeszkedvén ki: sok ara b fejedelmecskék enge
U(')meskedtek, mások adót fizettek nekik. A Vörös-tenger arab 
partjain túl egy irántok tiszteletteljes barátot birtak az aethiopok 
királyában; Perzsia és India tengereinek hosszában minden kikötlit 
és fontosabb szigetet, továbbá M~tlabar partvidékét Rameztííl Uomo· 
rinig, Coromandel partját, a Bengal~t-öblöt s Maiacea félszigetet a 
vát·os és erőddel együtt birtokukban tártották j Ceylon adót fizetett 
nekik j a Sundák és Molukkák parancsaikm vártak j Chinában állást 
vettek, s Japánban szabad l{creskedést iiztek. Telepítvényeik száz
ötven foknyi kitet:jedésü földön, Madeirat6l Japanig voltak elszeir
va 1). Ama kikötéikbiil a belföldiekkel, Maiaceaból Hátsó-lndiával, 
Adenböl Arabiával, Ormusból az ázsiai szárazfölddel kereskedtek ; 
s majdnem egymagok szedték össze Socotora aloeját., Ormus gyön
gyeit, Ceylon czímetjét és rubinjait, Snmatt·a kánforát és szantál 
faját, a Molukkák szegfüjét és muskatal rlióját, Goa borsát, Bengaia 
musselinjét, India gyapotát és cznkorát, China theaját, s .Japán por
ezeliánját 

az ország kimeriiltségét, n nehéz:;é~·cknelt a hóditfLR tf'rjeclésévdi szapororliÍsÍL!, n 
mórok hatalmát s ellenüniti gyiiWletét; mindazáltal n ld~ehhség vélemény<' jntot.t 
érvény re, me rt az Don Ernmamtel is pártolta." 

1) A vArosok ltözöl nevezetesebbek voltak : Mokka, melly ekltnJ" jutott 
tekintélyhez; Aden, mclly azonban csal< hamar elvesztette fontosságát; Masca1, 
mellyet a portugalok megerösitet.tek, H egy szomszéd hegyröl vezetett vizzel lát
tak el j Diu, mellyet ök épitetkk, s bevehetlenné tettélt j Daman, hová a perzsák 
a szent tüzet rejtették, midön a musulmanok megh6dilották e tu•·tomlmyt j Tan
nab, hol BuddhAnak két óriás szohra s templomai voltak; Bombay, mellyet Sal
~ette rahja-ja engedett át nekik (1530); ldköti)je páratlan, miért is nagy tengeri 
keresl{edelem központja lett; Goa, mellyet Albuquerque Visapur királyától vett 
el, s a portugal birtokok fóváros:\vá tett.e; Cranguuor, melly 490-töl a zsidók 
ltezén volt; végre Malacca, melly 1252 felé egy tr<'>njától mPgfosztot.t f<•jPill'll'm 
által alapit.l.at.ott. 
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Ormus a keleti gazdags;íg és kereskedelem mérveül tekintet
betett. A portugalok, alig hogy adozóvá tették annak sultanját, 
mindjárt uj , pazarfényü s hőségellenes épületek emeléséhez fogtak. 
Az év három első hónapjában, mint szintén a szeptember és október
ben tartatui szokott vásárokra a világ minden részéböJ tódultak oda 
az emberek j az utczákról felemelkedett sós porfellegek ellen sz(í
nyegek és gyékényekkel, a nap heve ellen a házakról le!üggött vász· 
nakkal védték magukat j a házak bensejében pedig a legfinomabb 
porczellinok, indián régiségek s illatos virágok pompáztak; a bol
tok vetélkedtek a nagyszerü készletekben, India és Ch ina játékosok
kal, Európa énekesekkel látta el a mulatni vágyó közönséget; a 
hajók pedig vagy a karavanak mindazt oda horMák vásárra, a mit 
Dél és Kelet vég vidékei ritkát és izletest nyujtanak. 

A portugal birtokok egyik fö termékét a gyöngyök képezték. 
t;hina és Indiában igen régi szokás, hogy menyegzö napján a jegyes 
egy gyöngyöt fur át, mi ép olly kecses jelkép a milly előnyös a ke
reskedelemre nézve. A gyöngyhalászat tehát soha sem hanyagolta
tott el, s leginkább a Perzsa-öbölben fekvő Bahrein, továbbá Ceylon 
mellett s Madura országban üzetett, hol öt-hatezer ember egyedül 
azzal foglalkozott. Egyike ez a legvonzóbb s egyszersmind legfáj
dalmasabb látványoknak. April elején Japan, a Philippinák sIndia 
partjai, mellyek a gyöngyöt izzadó kagylókról lettek nevezetesek, 
éji ágyúszótól visszhangzanak, melly a halászat kezdetét jelzi; s rög
tön temérdek hajó száll a tengerre, mialatt a partok zenészek, brami
nok, kíváncsiak s zajongó köznép által lepetnek el. Alig hogy a nap 
első sugarát lövelli a tenger fodros felületére, a búvárok a hullámok 
közé vetik magukat, súlyokkal segitvén elő a lemerülést, s egy zsá
kot vivén magukkal, hogy megtöltsék az anyasziklákról leszaggatott 
kagylókkaL Miután három vagy legfeljebb négy perczig volnának 
a viz alatt, a csajkások felhuzzák öket, hogy lélekzetet vegyenek és 
ismét lemerüljenek j fáradalmas müvelet, mellyet negyvenszer vagy 
ötvenszer ismételnek napjáb<m. Ollykor csak holttetemet huznak 
fel; gyakran orrukon szájokon foly a vér; néha a mélységben czá
pával találkoznak, me !ly lutrjokat vagy lábszárukat szaki~ja el; a 
tenger piroslik véröktől; a szcrencsétlen jajkiáltásai elfojtatnak a 
sokaság ujjongásai, a hangszerek s a braminok áldásai által. 

A portugalok a védelem nevével takarták az egyedárúságot, 
s ugy szinlelték míntha ótalmaznák a benszülötteket, s könnyítenék 
árúik eladását. Európa vásáraira hozván ezeket, Portugalia köny
nyeJén magához kaparitotta Amerika érczkincseit. Akkoriban hir-



telen csökkent nálunk a füszerek bec~e, mert küuuyebhcn és uagyobh 
mennyiségben !'zállittathattak a nagy hajókon, s nem mentek annyi 
kézrn ke1·esztül; ugy hogy Lissabonban félár1·al olcsóbban adattak 
mint Alexandria és Aleppóban. Ennrk következtében növekrdett 
a fogyasztás, s némelly füszerl'k é, ruha-anyagok, mellyek elöhh n 
fényüzési czikkek közé tartoztak, közhasználatukká lettek. 

A carac-ok, vagyis kinUyi hajók, mellyek az indiai útat járták, 
"olly iszony\1 testű tömegek, mondja Bartoli •), hogy roppant mennyi
ségü árúkan felül még temérdek embert is képesek befogadni: 
ugyanis a szalgálatot tevő tengerészek, az erödök védohne végett M
szállitott katonák, a tartományok kormányzására kiküldött királyi 
tisztviselök, a sokszor egész családjokkal utazó kereskedők, a rabszal 
gák s más mindenféle szalgálatot tevö népség száma néha nyolczszáz, 
ezer, sőt ollykor többre is megy, s ezek mindenikc részére külön 
szállás van hivataluk és rangfokozatuk sze1·int Wbbé kevésbbé ké
nyelmesen bP.rendezve. A több millio értéket képviselö kereskedelmi 
czikkek mennyisége pedig olly nagy, l10gy a ki a parton lerakva 
látja azokat, lehetetlennek hiRzi, misze1·int rgyetkn hajón elférjenE'k ; 
ide járul még a sok hadi készlet, s a hajiJ népségének nyolcz hónapon 
át táplálására szükséges élelmi szcrek. Az illy hajók összeállítása, 
felszerelése és fentartása csak hatalma~ király által eszközöltethetik. 
A hajó, legalsó részétöl a tetöig, öt, hat osztályra kiiliinittetik (legin
kább a régi galeonokon, mellyek nagyohhak voltak a mostaniaknál), 
s ez osztályokban a legszebb l'ellddel vannak elhelyezve a közöH élelmi 
sze1·ck, árúk, fegyverek és tiizér;;ég; nénwllyikP.n nyolczvan darab 
ágyu is találtatik, azonkivül a hajó elő és hátsó ré~~én egy egy kas
tély emelkedik, melyek mintcgy tornyai és bástyáiúl szalgálnak e 
vízi erődnek. Az oldalak, kiilönösen azoknak a vizböl kiálló részei, 
amaz időkben a hadi galeonokon, ki) és mé;;z falból állottak, mellyek 
kivül belül igen vastag táblázattal voltak bevonva; s mindczt szük
ségesnek tartották, hogy harczban az ;ígyúk, s vihat·ban a tenger dü
hének ellenállhassanak ; mert mi•lön a zivatar kitör, olly iszonyúan 
csapkodja a hajókat, miszerint kevdsbbé erős szerkezettel11em hiszik 
kiállhatúnak. A fenekl-öl felemelkedő négy árbocz legnagyobbika 
több, vas és kötelek által egyesitett gerendák öszlete ; s ennek tete
jén van az ár~ocz kos1Í1"1 honnan husz söt több ember is kényelmesen 
harczolhat. Es mégis, bár illy erős és nagy ez át·bocz, s daczára an
nak, hogy köröskörül annyi támaszszal van ellátva, a szélrohamok né hu 

1) J~sia. 
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gyenge nádként darabokra tiirilc A vitorla ntdak, a tiz, tizenkét vi
torla, a horgony-kötelek, horgonyok, kerél<müvek és a töhhi hajó
készletek szintén arányos nagyságuak. Az idö, melly alatt lndiákba 
juthatni, a szelektől függ. Ha semmi akadály nem jő közbe, Goaba 
hat hónap alatt lehet elérni j s ez idö alatt, minthogy roppant kerin
gésekkel egész Aft·ikát körül kell hajózni, közel tizenötezer tengeri 
mérföldet tesznek meg. És ugyan Lissabonból indulván ki, először is 
egy negyed délnyugati irányban Madeira felé tartanak j azután hogy 
kikerüljék a Canarik szélcsendét, nyugatra Palmának veszik utjokat, 
s e szigeten kivül haladva el a Zöld fokig és Sierra Leona-ig mennek 
le Most jó darabon Guinea partjait követi!{ : azutlin az átaJánosak
nak nevezett szelek egyikének segélyével (ez itt a délkeleti szél, mellyel 
az éjnap egyenlöségi vonalon Ini találkoznak) haladna!{ tovább a par
tok mellell, dP. ugy; hogy kissé mindig délnek tartsanak, miért is B ra
si lia felé engedik magukat hajtatui j azonban nem annyira, hogy föl
det érjenek; m:ískülönben a legyőzhetlen tengerömlések, s az e ten
geren fuvó ellcukezö szelek miatt ez évben le kellem~ mondani az ln
diábai juthatásról, s Portngaliábll térni vissza. Brasilia hosszában 
eveznek tehát egé:~z a Trinidad, azután Tristan d' Aetmha szigetig; 
innen végre a rettenetes Oroszlán felé it·ányozzák utjokat, a mint a ten
gerészek a Jóreménytokát nevezik; ezt megkerülve fölfelé tartanak, s 
&. kafferek földének, vagyis Afrika azon partjainak hosszában halad
nak, mellyek a Foktól é~zak-keleti irányban huzódnak fel. S ha a 
hajózás olly szet·encsésen sikeriilt, hogy juliu.;i sz. Jakabra túlhalad
ták a Fokot, ez esetben megengedtetik nekik 1\lozambique-nél megál
lani s kissé kipihenni magukat j innen aztán Saon-Lorenzo nagy szige
ten belől vonulnak tovább s Goába jutnak. Máskülönben a dühös és 
folytono~> tengerömlések miatt, melyekkel az előrehaladottabb évszak
ban találkoznak, azon veszélynek kitéve, hogy a hajótörésekről elhir
hedt sziklák vagy ?.átonyokra bukkannak, kénytelenek a nyilt ten
gerre bocsátkozni, ~; a San Lorenzo szigeten kivül egyenesen Coehin
nak tartani, mert ez azon révpar!, hol a Mozambiquet nem érintett 
hajók kikötni szoktak; de ez esetbell egy hónappal hosszabbittatik 
meg a hajózás." 

Az illy hosszas s olly nagy társ9,ságban tett tengeri úttal szük
ségkép~n összekötött bajokon. kivül sokat kellett még szenvedniök 
Guinea forró s a Fok hideg égalj a, ~ovábbá az ('gyenlitö szélcsende 
s a de Ios Cavallos tengerének zajongása miatt is ; hátok megett hagy
ván az egyenlitöt a viz megbüzhödött, az élelmi szerekbe féreg esett, 
n z egészsPgteleu esö1.ések skorbutot ictéztek e lő, a hajót bálnák fenye-

X IV. ;W 



gették j azután Afrika végpontján erős, egymással küzd(j szelekkel 
tal:'.lkoztak, mellyek iszonyuan felkoi·b:ícsolták a tengert, ugy, hogy 
a három vagy négy napon át, mellyek alatt a Fokot megkerülték, a 
tűzéri szareket a hajó aljába kellett lebocsátaniok, az ablakok betö
mettek, az utasok fedél alá zárkóztak, nlinden szeleJö lyukat becsi
náltak, s hten kezéből várták sorsukat. 

Szerenesi-jök volt a portugaloknak, hogy vetélytárs nélkül ma

radtak mindaddig, mignem a hollandok, azután pedig az angolok ki
vették kezökből a tengerek korm:inypálczáját. Egyébiránt a kezelés 
ugyanazon bajokban szenvedett, mellyekben a spanyol j otthon szá
mitás lépvén a hősiessóg helyére, s gyors meggazdagodási dllh kapván 
lábra, megromlottak az erkölcsök, elhanyagoltatott a földművelés, 

fogyott a népesség j a gyarmatokban makacsul azon voltak, hogy 
többet hóditsanak, mint mennyit meg birtak tartani j lealázónak talál
ták a leigá?.ottakkali vegyüléRt, miért is nem hozhattak létre érdeke· 
iknek kedvező népséget ; bántalmazásaikkal gyülöletesekké tették 
magukat, s Ormus és Ternateban lcgyilkoltattak a fell-.öszült nép 

által. 
A legföbb. hatalom lndiák kormányzójának vagy alkirályának 

kezében volt, ki korlátlanul uralkodott ugyan, de uralma csak három 
évig tartott j ln diák admirálja ötöl e vett pamncsokat j a polgári ügyek 
az ö goai törvényszéke által döntettek el, es pedig fölebbezhetlenül j 

bűnfenyítő ügyekben azonban a nemes· embereket illetőleg a királynak 
tartatott fel a főbenjáró itélethozatali jog. Dús jövedelmekkel lévén 
ellátva az alkirály valóban királyi fényiizést fejtett ki ; a mi egyéb
iránt szükséges is volt e helyeken, hol a külsöségre olly sokat adnak, 
s hol annyi király hódolatát fogadta. Hogy ezek engedelmességben 
tartassanak és semmit se kezdjenek az anyaország érdekei ellen, a 
legalkalmasabb helyeken eríídök épittettek s helyörs~g alkalmazta
tott; a kikötökben pedig ügyvivöségek állíttattak, mellyek öket az 
árúk és értékek önkényes biráivá tették. 

A helyett hogy zsarnokságukat a vallás köpenyével takargatták 
volna, lelkiismereti s1.abadságot engedtek Goában, s az inquisitio ha
talma csak a katholikusokra teJjedt ki. Harczban úgy, mint a keres· 
kedelemben kapzsiak és rablók voltak. Olly kevés ideig tartván ha
talmok, az alkirályok nem ismerhették fel a tökéletcsen különbözii 
tartományok sziikségeit, miért is csak arra gondoltak, hogy rnin61 ha
marabb megg:.zdagodjanak j taksálták az érkezett hajókat, taksalták 
a gyöngyhalászatot j némelly árúkat s a~oknak bizonyos helyekre i 
szállítását illetöleg kiváltságot lt"oveteltek maguknak j a polgáTi és ka-



tu nai hivatalnokuknak niC g volt engedve saját javokm üzni a keres
kedést, miböl roppant visszaélések származtak; az igazságszolgálta
tással nyerészkedtek; a fényiizés annyira elpuhította öket, hogy a 
tisztek gyalog hintón vitették magukat a hábornba, s az asztalnál tán
czosnök közt dőzsöltek 

Illy körülményei{ közt don Jo:w de Castro alkirály (1545) ön
zetlensége valódi csodának l:Uszott. Sok gyözelmet aratván, hogy 
felélesz.;;ze a harczi szellemet, elhatározta a romaiak módjára diadal
menetet tartani, mellyen pálmakoszorúzottan jelent meg, mire Portu
galia királynéja azon megjegyzést tette, hogy ö mint keresztény győ
zött, s mint pogány tartott diadalt. Din ostrománál megöletvén fia, 
ünnepélyes szerenesek ivánatokat követelt; azután bevévén a várost, 
;; nem lévén pénze az eriid kiigazítására, saját nevében vett fel köl
csönt s zálogul fele b:1:juszát kiildte el. Hol elődei meggazdagodtak, 
i i s:~.cgény marad t i s halála perczei ben, me !ly Xaveri Ferencz karjai 
közt ragadta ki lelkét (l fí48), megesküdiitt, hogy soha egy soldót sem 
költött magán használatára a kit·ály- vagy f'gyesekéböl ; pénztárában 
három reált találtak. 

De a következett alkir:ílyok annyira elkeserítették a legyőzöt
teket, hogy egy nagy szövetség .iött létre n portugalok ldiizetése vé
gett ( 1578). Am boinából minclenfelé el harapózott a forradalom, s 
Idalkan élére állván, mindinkábh visszanyomta a gyülölt portugnlokat. 
Az első hit·rc d' Ataida Lajos kHidetett oda kitünii hősökkel i midön a 
megrémült tisztek azt tanácsolták, hogy elhagyván a tclepitvényeket, 
egyedül Goa védelmére Rzoritkozzanal(, ö,igy felelt: "A mig én élek, 
az ellenség egy ara~'<znyi földet sem foginiand el. u Mintha a fiívaros 
ostrom alatt sem lett volna, mindenfelé segélyt lciildiiziitt, ·a hnjólott. 
szokott terheikkel nem sziint meg Portugaliába mrneszteni, s állhata
tosságával végre győzedelmeskedett. A kedvesc által elántit Id~dkan 
megöletett; a királyok egymásután alávettettek; Ataida lecsendesí
tette a fellázadt tartományolmt, sa mi több, megsziintette a portngal 
kormány hibáit és visszaéléseit; de csakhamar felváltatott. ') 

V égesapásui Portugalia Spanyolország uralma alá esett, me !ly 
akkor valóban az egész világot birtokai lánczolatával övezendönek, s 
arra hivatottnak lát~;zott lenni, hogy egyesitvén a Philippinákat és Lus
!'On szig<:\tekct egyfrWla portugnl gyarmatokkal, másfell-il Ameriká-

1) 15GO-lmn It porl.ull~l hirtnkok két alkirálysf.grfl voltak oszlvR t. i. az 

Om a" teng·~rparti Indiaéra, me ily Gnarrlafu" fnktól ( '«ylo.,ig, ~ 1t nuLIRe<·:.irn, 
melly Ceylonti>l Chinkig ft>rjo·dt. 
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val, a tengerek umöjévé válj<\k, s Tndiát éB Chinát Mexico éti Peruval 
hozza összeköttetésbe. De szíikkcblü gazdászati eszméknek hódol
ván, csak azon volt, hogy egyedill magának biztosítsa a kereskedel
met, kizárván abból minden másokat j olly feladat, mellynek megfe
lelni daczára a roppant költségeknek sem volt képes. Nagyravágyó 
tm·vének aztán a hollandol{ léptek útjába, kik hogy fentartsák lázadá
sukat, minden ponton háborgatták az elnyomót, R a hány ellensége 
volt Spanyolországnak, ugyanannyi lett a portugal gyarmatoknak. 
Most az a r a n y os G o a, az a Goa, hol az öreg Gáma kiadta lelkét, 
s hol a dicső Cnmoens Lnjos ezenvedett és énekelt, nincs többé. Kö. 
zel hozzá ugyanazon néven egy más de szegény és szomorn város 
emelkedett, bár a portugal gög az alkirályság nevével diszítette azt 
fel. A régi városból csak a kormányzók elhagyott palotája, s öt vagy 
hat templom áll még, mellyekben az isteni tiszteletet néhány szerzetes 
végzi, kik mintegy halott örökül látszanak oda rendel ve lenni." 1) 

Gasparo Balbi, velenezei ékszerkcreskedö, 1579 ben Aleppóban 
idl.ízvén, elhatározta Keletet meglátogatni: az Euph•·ates melletti Bir· be 
utnzván, e veszélytelje~ folyón hajózott le egész Bagdadig j ez uj B a
h i l o n b ti l a Tig•·isen Ba'lsorába, onnan 01·musba ment, s szemtanuja 
volt Bahreinben a gyöngyhalászatnak; azután Din és Goába vette 
útját, hol akkor emelkt'döben volt a pnrtngal hatalom. A történelmet 
és földleíráRt illetőleg nem öJ·egbiti ismereteinket, de m int kereskedö 
részletesen értesit mindarról, 1ni a kereskedelmet, árakat és ügyvitelt 
érdekli. Goaból CochinbR., azután a Comorin fokot mngke•·ülve San 
Tomé ba ment, s feljegyezte a jezsuita hitküldérségek nagy eredmé
nyeit. Portugal kereskedökkel n hatalmas P(~gn országba hajózott, 
melly uralkodott Ava fis Ri am oJ·szágok felett j fövá1·osát n agyszerii
nek találta, s ollyan i11 maradt az, mignem a nn'tlt században feldulták 
a birmanolc Az ottani fejellelemnek majd leszakadt nz álla nevetté
ben, midőn hazája felől tudakozóddn, 11zt hallotta, hogy király nélkül 
kormányoztatik j ugyanaz egy arAny serleggel s chinai szönyegJkkel 
~jándékozta meg, és sok smaragdot vett töle, mellyekért cserébe más
féle kliveket, s ott pénz gyanánt használt ólomdarabokat adott. Avába 
is szándékozott menni rubinokért, de le kellett mo ndani utjáról egy ki
tört lázadáR miatt 1 mellynek ·következtében Pegu királya magához 
hivatá egyetértésről gyanusitott tulajdon tisztjeit és kormányzóit, s 
családjaikkal együtt mintegy négyezret égettetett meg. Balhínak al· 
kalma volt látni a gyi::i?.elem után a diadalmi pompát 1 lakomákat é11 
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menetet, mellyen a király fehér elefántjai gyönyörii látványt nyujtot
tak. E népet ugy irja le miut szelidet, béketüröt, mellynek nevelé· 
sere üdvös befolyással vannak a jó példak, mellyeket a talapoinok, 
eme szigoru és felebaráti szeratetet gyakorló szerzetesek adnak, kik 
nem vonakodtak a kereszténységtöl, mert, mint mondták, minden val
lásban jó lehet az ember. Ez országból Bengalába ezüstöt, Malaceába 
l'izst szoktak kivinni; de főleg gyapot termeszteiSsei foglalkoztak. 
Nem követjük öt visszatértében, s hallgatással mellözzük a Maiabar 
partjain talált szokásokról adott leírását, honnan Ormuson keresztül 
1588-ban Aleppóba érkezett; két évvel később közzétette hazájában 
Ke l e t i n d i a i u t a z ás á t, melly becses gyüjtemény mind egy· 
szerüsége miatt, mellyel állitásainak hitelt szerez, mind azért, mt'rt 
ö volt elsö, ki ismertetésekkel szolgált Gangesen túli IndiáróL 

TIZENBETEDIK FEJEZET. 

H o ll a n d ok , d <t n ok , fr a u e z. i á k , a 11 g· o l ok 

Á z si á b an. 

A hollandok kiviván ~panyolországtóli függetlenségöket nemes 
es drámai eröfet~zitéseik által, mellyekröl másutt szólandunk •), nem 
tarthatták fen magukat kereskedelem nélkül. Belátta ezt II. Fülöp, s 
miként Napoleon Angliát, ugy ö is azzal hitte megbuktathatni Hollan
diát, ha elzárja elöle a hatalom és gazdagság forrását ; s uralma alá 
hajtván Portugaliát ( Jf)RO), honnan a hollandok a fűszereket hordták, 
minden kereskedelmi érintkezést eltiltott velök. E meggondolatlan 
eljárás szokás szerint azok javára ütött ki, kiknek megrontására ezé). 

zott: me•·t 1\ h()llandok ekkor elhatározták, hogy mllgok: mennek In 
diába, s nem akarván mindjárt kezdetben találkozni a spanyol flot
tá.kkal, északon ki~:~érlették mt>g az utat~ mi azonban nem sikerült. 
Hootman Kornél, ki mint hadifogoly Lissabonban volt letartóztatvll, 
ügyesen értesülvén 1\ mindig féltékenyen titkolt indiai útról , tudatta 
Amsterdam kereFJkedöivel, hogy, ha leteszik váltságdiját, elvezeti öket 
oda. Meghallgattatván, az Oceanra bocsátotta az első holland Bottát, 
melly Afrikától és B•·asiliától a Maldivákhoz érkezvén ( 1595) szövet-

'! XV kiin,vv. XXIII. fejczttl. 



358 

ségre lépett Java legtekintélyesebb fejedelmével, meggyőzte a portu
galak által ellene zúdított ellf'nsegeket, s nagy kincscsel és még na
gyobb reményekkel tért vissza. 

Amsterdam kereskedői most egy telepitvény alapitását határoz
ták el, melly bizto~itná részökre a bors-kereskedést, s útat nyltna 
China és Japánba. Van Ncck nyolcz hajóval menvén oda (1598), s 
bankokat alapitváu JavaLan é8 töLL mulukkai ~zigeten, ezeket csak
hamar holland uralom alá hajtotta. Szaporodtak ekkor a umgán tár· 
sutatok ; s hogy idővel ne ártsanak egymásnak, és ellenallhnssanak a 
s9k ellenségnek, az orszá~gyülés által a N a g y i n d i a i t á rsa s á g
b an egyesittettek \1602), aMagellan foktm túl kiváltsággal, i! azon 
joggal ruházván azt fel, hogy Kelet fejedelmeivel békét köthessen, 
vagy háboruskodhassék, e•·öuöket épithessen, s rendöri és igazságszol
gáltatási hivatalnokokat nevezhes8en. E társaság huszonöt millio 
frank alaptökével kezdte, l! az anyaországLan egy, hatvan tagbúl áll6 
nagy-tanács által kormá.nyoztatott, melly tizenhót igazgatt'lt választott. 
Jndiában egy l'öko•·mányzú vezette a polwl.ri és katonai ügykezelést, 
ki mellett egy felsöbb-tanács állott, mcllynek tagjai küziH a fö és al 
kormányzók választattak. A hollandi társulat ~;-.ervez .. t!~ igen egy
szerii, s legnagyohb virágzásának hetven éve alatt (11}112-72) mimlen 
birtoltai a falak kiizé voltak zárva. Nem törilelve a fényüzés vagy hiu 
dicsöséggel, azon volt., hogy kevesbitse a kiadást és szaporitsa a jöve
delmet; cserekereskedést folytatott, europai árúkat küldvén Jav aba, 
mellyeket filszerekért csereit el; s cRak a sziget fejedelmeivel üzér
kedett. 

Példány kép ül szolgált ez a tárl:lulatoknak, mellyek szüksége<lek 
lettek, midön sem egyesek, sem államok nem birták meg a nagy költ
ségeke~, sem a tapasztalii!l nem mutatta hasznosnak az egyedb.ruságot. 
Csakhamar nagy hatalomra vergődött. Warwiek admiral, ezen tulaj
donképi alapitúja a holland gyarmatoknak keleten tizennégy hajóval 
érkezvén oda, egy kereskedelmi rakhelyet Javaban, egy másikat Jo
hor királyának birtokaibau e1·ösitett meg, melly"igen ;.lkalmas kikötő· 
vel birt; sok bengalai fejedelemmel frigyre lépett, s mig a portugalok 
hősies mohósággal tö•·tek meg minden ellenszegülést, s kivont kard
dal kereskedtek, a holtandok béketürök, s inkább arany mint dicsvá
gyók lévén, hízelegve, szerzl:ldések által igyekeztek tért foglalni, 
anélkül azonban, hogy a háborutól visszaijedtek volna, söt makacsúl 
folytatták azt a portugalok ellen, de olly kiszámitólag, hogy az ellen
'légeskedés biztos előnyükre szolgált. 

A portugalok telepitvAnycinek S()l'~a !eh:ít r.atl!'ól napl'll roszaL_ 
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bo d ott. Az angolok ellen ség es lábon áll ván velök, egy flottát adtak 
I. Abbas, a hires perzsa shah rendelkezése alá, ki már régóta vágyott 
Ormust meghóditanÍ; s e város, bár hősiesen védetett, kénytelen 
volt megadni magát (1623), százhusz évvel azon idö után, mellyben 
a portugalok elfoglalták. Az angolok nem húztak ugyan hasznot 
az elfoglalásból, de a por·tugalokra nézve halálos döfés volt az Ke
letP.n. Ormus elpusztittatván, helyén csak egy kopár só szikla emel
kedik, s kereskedelme Bender-Abassi-ba tétetett át. 

E közben a hollandok birtokukba vévén Tidor-t és Amboinát 
(1607), melly fő gyarmatuk lett, Chinára irányozták tekintetöket. A 
portugalok Macaoból ijzemmel tartották, s kizárni igyekeztek öket; 
de ök makacsúl megmaradtak tervlik mellett; megveretvén, flottá
jokkal a Halászok (P escadores) kopár és viztelen szigeténél kötöt
tek ki, s egy holland telepitvényt alapítottak, itt várva a kedvezií 
alkalomra. S az alkalom nem sokáig váratott magára; a chinaiak 
ugyanis beleunván a portugalokban, felaj6.r!lották nekik a szabályos 
kereskedést s Formosa birtokát (lti24). Ez száznegyven médöld
nyi (leg he) kerületü, dús sz i get, mellyet csakhamar megtisz titottak 
addigi uraiktól, az elpuhult tatároktól. Ez időben tatárok törvén be 
Chinába, hogy mencküljenek m·almok alól, százezer c.hinai Formo
sába vonult, s benépesítették és müvéijzetekkel látták el, ugy hogy 
az rövid idii alatt a leggazdagabb vásárhely lett Ázsiában. 

Ha:>onló szereucsével jutottak a hullaudok Japánba i:~ ( 1638), 
hol mint ellenségei azon po1·tugaloknak, !{ik uemcsak a vallást, ha
nem nemzeti függetlenségöket is meg akarták semmisíteni, szivesen 
fogadtattak. Egy holland hajó törést tiZenvedett a Koreatól délre 
tizenkét mérföldre (leg he) fekv ö Quelpael't sz i get me!! ett, s az elfogott 
hajósok, bár em1eries bánásmódbau részesültek, uem terhettek többé 
vissza a tengeJTe, s szolgálatba kellett állaniok a nemeseknéL Az
után egy forradalom következtében koldús- botra jutván, nehánynak 
közülök sikerült Japlmba és Hollandba menekülni, hol megismertet
ték Koreat, melly a Mandzsuk uralma alatt állott. A hollandok 
c,;akhamar meg{jrkeztek o(la, és sokáig vetélytárs nélkiil hordták ki 
annak gazdagságait. 

Amerikában kevesE" bb sikerrel müködtek; mindazáltal mindig 
gazdag zsákmánynyal tértek vissza, mit a spanyolok és portugatok
tól véttek el; 162Fi ·ban egy galcont foglaltak el, s meg hóditották 
Brasiliát (1624-40). Afrikában elvettek a portugatoktól a Jóre
menyfokát, mellynek belátták nagy fontosságát. Elég legyen mon
dani, hogy a társulat tizenhárom év alatt oda vitte a dolgot, misze-
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rint kilenczven millió költséggel nyolczszáz hajót szereJt fel; ötszáz
negyvenötöt ellenségeitől foglalt el , mellyeket százötven millióért 
adott el j s az osztalék soha sem volt kevesebb huszszáztólin.ál, uliy
kor pedig ötvenre is felment. Leginkább a Molukkákon iparkodtak 
hatalmukat növelni, a mi nem volt könnyü dolog, mert mindcn szi
get egy külön független államot képezett, söt némellyek, mint p. o. 
Celebes és Java a több fejedelemségekre oszol tak. Egyenkint kPI

Iett tehát azok::tt megnyerni vagy legyözni, mi hosszas küzdelemmel 
járt, annál inkább, mert a hollandok a szegfübors és muskatal dió 
termeléset egyedül Amboina és a Banda-szigetekre akarták azori
tani j s igy ide-oda kellett futkosniok, hogy megnyerjék, kierősza

kolják vagy megvegyék a jogot kipusztíthatni e növényeket a többi 
szigetekről, roppant költséggel tévén szert az olly nehezen megőriz
hető egyedárúságra. S valóban a holland makacsság sikel'rel koro
náztatott, de csak igen hosszu várakozás után. 

Több izben segélyt nyujtván Matarem császárának, ez uton las
san-lassan egész Javat bi1·tokukba kel'itették. E szigetröl el aka1•ván 
öket üzni Jactra királya, megtámadták annak városát, melly e sziget 
fővárosa volt, s lerombolvá.n, Bataviát épitették helyébe, melly köz
pontja lett Ázsiábani kereskedelmökriek. 1641-ben szövctségre lép
vén Atschin királyá. val, elvették a portngaloktól Malaccát, rnelly 
irtokosánbak e tengerek kulcsát adta kezébe. 

Maiabar pa•·tvidékein, hol a portugalok erősebben állottak, 
hosszúra nyúlott a kiizdP-Iem, de végre mégis a hollandok leltek 
győztesek, elvevén tőlök Coehint, Cananort és a mesés Ceylont 
(1656). Siam ország már védnökségök alatt állott, s ennek királya 
egy alkalommal fenhéjázólag bánván velök, a társaság visszahívta 
onnan iigyvivöit, kik azonban csakhamar sürgetőleg kérettek vissza. 

Coromandel partján, rnellyet a portugalok nem látszottak any
nyira becsiilni, mint a hogy érdemelte, szintén terjeszkedtek a hol
landok, elfoglalván Sadraspatnam, Pulicat, Birnilipatnam, Negapat
nam régi és nagy városokat. A szárnos flották részére, mellyek e 
fegyveres kereskedés végett érkeztek, pompás nyughelyet készitet
tek az által, hogy a portugaloktól P-l vették a Jórernény fokát (!650), 
mellytöl egész Formosaig urak voltak most már a hollandok. A tár
saságnak ekkor már nem árúkról, hanem a kormányznsról, törvé
nyek hozataláról és katonaságról kellett gondoskodni. Java hely
ségekl·e, ezek ismét egyegy fő alatt álló családokra osztattak. A 
család nagyszámu rokonok, barntok és mnnká.sokbl>l állott, kik a 
főnök parancsaitbl függtek, lj a riz~ felH vagy ltfq, ötönrt. tartoztak 
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annak beadni. A fejedelmeket ötödjog illette, mi testi szolgá.latok
kal is felváll ható volt, mellyek teljesitésére a családfő szolgáltatott 
néhány tagot, kiknek munkáját az öt illeW járadékba tudta be. A 
javaiak , természetöknél fogva béketüriík lévén , zúgolódás nélkül 
viselték e terhet; s ha tulsá~o'! volt, nem lázadtak fel, hanem kiván
dot·oltak. 

A hollandok jól teemlették, ha tiszteletben tartják vala a f,•je· 
delmi családok emez öt•ökösödési tekintélyét; de a helyett, hogy meg
elégedtek volna a fönököktöli vását·lással, az egész szigetet saját ér· 
dekaiknek akarták alávetni; s megsértették az ös szokásokat, r·eájok 
erőszakolván a termelés nernél és módját. A lársaság magának kö
vetelte a királyok maradékainak járó ad út, s a kerületek tiszl viselői 
által vettette azt ki az egy"s családokr·a. De minthogy e hivatalban 
visszaéléseket követhettek el, a testi szolgálat helyett arra kötelezte a 
családokat, hogy évenként ezer szál kávét .ültessenek, s begyüjtvén és 
kiszáritván készen szolgáltassák át a társaságnak. a riz~t pedig maguk 
r·észére tartsák meg, tizedet adván abból a hivatalnokoknak. 

A kormányzás sok kültségct és katonaságot vett igénybe; a hi
vatalnokok pénzért vásárolván meg állomásaikat, igazságtalan úton 
kárpótol~k magukat, s igy elkedvetlenítették a benszülötteket. Java, 
Amboina, Ternate, Ceylon éi! Macassárban egyegy kormányszék állit
latolt; ezekhez jámlt késöbb a lt'oki, s mindezek egyesítve voltak a 
bataviaival, mellytöl több parancsnokság és igazgatóság fiiggött. E 
város egy pompáli révparton épült ; utczái egyenesek, csatornái 11z 

amstcrdamiak hródját·a fákkal 11zegélyzettek voltak. Minden, Ázsiá
ban vett árúnak oda kellett vitttni, honuan guropába kiildettek. Igeo 
sok chinai fordult ott meg, kikkel a hollandok, mintha csak meg akar
ták volna magukat hoszúini a Chinában ezenvedett megaláztabísokért, 
ügy bántak mint Europában a zsidókkal ; szállásuk külön volt, meg· 
különböztetö jegyet viseltek, többszörös fejadóknak vettettek alá; s 
ök mindezt elviselték, csakhogy kicserélhessék porczellao, thea, gya· 
po~ készleteiket tengeri bornyuk- szarvasok- s cochinchinai madár
fészkekért sat. mellyek nyalánkságul szulgáltak az inyenczeknek. 

Mjdön 1672 ben XfV. Lajos azorongatta a hollandokat, ezek 
azon gondol&tra jöttek, hogy inkább mindnyájan Javaba költöznek át, 
mintsem viseljék igáját. Ha ezt teszik, e rendkivül alkalmas fekvésü 
helyen folytathatták, s még nagyobb mérvben üzhették volna a füsze· 
reknek szemes terméltekkeli kicserélé!!ét, menhelyet adhattak Európa 
menekül~jeinek, hasznositandltatták az europai ismet·eteket ez olly 
annyin háhí~ földön, s megakaclályozhat.ták volna Nngy-Rritannia nö-
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vekedését. Bataviában, melly ollykor ötszázezer lakost is számlált, 
két fó tanács székeit, mellyek egyike, Indiaké, ~ politikai, másika az 
igazságszolgáltatási Ugyeket kezeli. Az előbbi közvetlenül kormá
nyozza Javat s a mellékbirtokokat, s rendeleteket küld a többi kor
mányokhoz. A fökormányzó, kit lndiák tanácsának tagjai választa
nak s Hollandiában az igazgatók által erősíttetik meg, mint valódi úr 
viseli magát j kezénél vannak az összes raktárak kulcsai, s ahhoz 
nyul, a mellyik neki tetszik, a nélkül, hogy valakinek számolna j ren
deleteket bocsát ki j egyszóval, kényúr, csakhogy elmozdittathatik. 
Személyére havonként nyolczszáz, asztalára ötszáz birodalmi tallért 
kap, s azon kivül egész háztartási költségeit a kormány fedezi; ud
vara királyi, s közhelyeken keleti fénynyel jelenik meg. Állása mel
lékjövedelmeiböl két három év alatt roppant kincset gyüjthet, anélkül 
hogy sikkasztania kellene. A ráruházott nagy hatalom, ha szül is 
visszaélések et, de azon jó oldallal bir, hogy ö változtathat a törvény 
betüjén, ha szükségesnek látja, s idöszerü eljárást követhet. A hiva
talnokoknak meg van engedve saját javokra kereskedni, csak ne 
ártsanak a társaság érdekeinek. A fő igazgat6 veszi meg a társabág 
részére szükséges árúkat és adja el a feleslegeseket j s minden ügy
nél ö viszi az elnökséget. 

A tárRaság tenget·észete száznyolczvan, ha~mincz-hatvan ágyú:; 
hajóból állott, mintegy tizenkét-tizenhát·omezer emberrel; s egy vezét·
örnagy parancsookoita a részint európaiak, részint benszülöttekből ala
kitott csapatokat. Egyedül a reformált volt ott a bevett vallás, és sok 
intézetet alapitottak a szegények és árvák javára mintegy óvszerül a 
csüggetegség ellen, melly az olly sok veszélynek kitett, s hazájoktól 
annyira távol esö egyéneket meg szokta lepni. Amsterdam, Seeland, 
Delft, Rotterdam, Hoom, és Enkhuysenben egy-egy kamara alakit
tatott a főbb részvényesekböl, kik közöl néhányan az átalános gyü
lésbe választattak meg, melly önkényesen rendelkezett, de minden 
harmadik évben számolni tat·tozott az országgyülésnek. Kapósak 
lévén az indiai hivatalok, a számos folyamodók közöl jó választást 
lehetett tenni. A társaság több izben lüildött követségbe indiánokat 
és chinaiakat a helytartókhoz, mi által egyrészt hizelegve volt az 
európai hiuságnak, másrészt meg az ázsiaiak Európa müveltségét és 
hatalmát illetöleg nagy eszmékkel tértek vissza hazájokba. 

Eleintén igen nagy hasznot huzott e társaság, daczára a hibák
nak és nagy költségnek, mellyet a küldemények védelme igénybe 
vett, midön még a flotta által nem fedeztettek. Ha igaz, hogy az 
els ö tizenhárom év alatt az angol társaság 95--132 száztól it nyert, 
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a hollandoknak még többet kellett nyerniök, mert tapasztaltabbak 
voltak; s jegyzőkönyveikből kitünik, miszerint 1603-tól lö93-ig In
diából évenkint 60-120 millió frank értékü árúkat szállitottak, 
mellyeket aztán Európában· két, háromszoros áron adtak el. !653-
ban kifizetvén a költségeket és kamatokat, a tá1·saságnak ötvenegy, 
1693-ban pedig majdnem száz millió tiszta haszna maradt 1). A rész
vények ollykor ezerszáztólira is emelkedtek ; százharmincz évnél 
kevesebb idő alatt a tárl!lak közt t>záznyolczvan millió forint osztatott 
szét, nem számitva azon roppant összegeket, mellyeket a kiváltság 
megvételére, az amsterdami városház epitésére, s a megs~-.orult állam 
fölsegélésére forditottak ; t~ a tengeré~:~zet növekedett, a népes::~ég 

pedig nem fogyott. E gazdagság talán bányákhól származott? 
De a szerencse ct~ak kevés ideig mosolygott rájok. Batavia, 

Ci o-n vetélytársa, óriási mérvben en1elked vén, az összes nemzetek 
hajóinak versenye következtében, csakhamar minden vétkeit elsajá
titotta; a játék-házak négyszázezer !ira tiszta hasznot hajtottak a 
társaságnak; a kormáuyzli valódi keleti királyi féuyt üzött; a leg
alsóbb tanácsosok nejei is megkivá11ták, hogy egész rabszolga csapat 
kisérje kocsijokat vagy gyalog bintójokat, mellyben gyémántoktól 
tündöklöttek; az ottani helyett seitzi vizet ittak ; asztalaiknak a 
világ minden végJ·észe auúzott' 8 serailjaikban mindenféle szinü 
nök, az aethiopiai ében-feketéktiil a u:l.n hófehér szinüekig találhatók 
voltak ; hogy e paza1· kiadásokat megbirják, természetesen ragadozás
hoz és aljas nyerészkedéshez kellett folyamodniok. Azon nemzeti 
szemérem, mellyet mindig megöriznek a földmüvelö állam ügykeze 
löi, rendesen hiányzik egy kereskedő kormány hivatalnokainál, roelly 
csak aranyra vágyik, s mellynel{ tisztviselői csak nyerészkedési esz
köznek tekintik magokat. Adjuk még ezekhez a gyilkos égaljat, 
minek következtében a társat~ág kórodáiban ötvenkét év alatt nyolcz
vanhét ezer tengerész és katona halt el. A szigeti benszülöttek sem 
igáztathattak meg annyi1·a, hugy ollykor meg ne támadták volna a 
várost; és aztán a f'rancziák és angolok vetélkedéBe következtében 
a kereskedelem, mellyben annyil'a biiszkélkedett, nagy részt a szá
razföldre vitetett át. 

A társaság szerencséje gyanul és féltékeny éberséget keltett 
a népeknél, mellyekkel kereskedelmi ériutkezésekben állott; s nem 
csak Chfna és Japánban, hanem Surat~, Cambaja, Coromandel, Per
zsia, Bassora és Mokkábau is megaláztatásokat kellett szenvednie. 
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A hollandi tanács tagjai szigord hallgatagaágra voltak utasítva, s igy 
az ~rdekeltek csak is a részvények emelkedése vagy eséséből vehet
ték észre a kereskedelem növekvéset vagy hanyatlását. A hat ka
mara beleunt e föltétlen függésbe, s mindenik tulajdon fegyvergyárak, 
hajók, kincsPkkel akart birni, s önkezüleg vezetni a vállalatok at. 
Felbomolván ekként az egyetértés, nem késtek azt hasznukra for
ditani a ft·ancziák és angolok, ugy, hogy végre a szegfűbors és mus
katal dió más helyeken, s nem Banda és Amhoinában termeltetett 
többé 

Mindezek következtében csökkentek a társaság nyereségei; 
1730-ban már kétszázharminczhárom millió vesztesége volt. 1780-
ban az angolok elfogták a Hollandba menesztett terht·ket, mioek kö
vetkeztében a társaság kénytelen volt megszüntetni a fizf\téseket, az 
országgyűlés pedig számadást kivánt t/He, miböl világos lett hanyat
lll.su. A kiadtis már 1694-töl kezdve haladta néhány millióval a jö
vedelmet, s kölcsönök által fedeztetett, mellyek 79-ben százhatvan
nyolcz, 91-ben pedig kétszázharmincznyolcz millió frankra mentek. 
A további balesetek végkép megzavarták a:t egyensúlyt, mig végre 
1808-ban feloszlott a társaság. 

Ekkor a kormány vette kezébe a gyarmatok vezetését, s Bo
naparte Lajos, Holland királya, Daendels marshallt küldtc oda fö 
kormányzóul, E szil:l.rd jellemíi. és mély bclátásu férfiu azon idöben 
érkezett oda, midön az angolok fenyegettt'~k ama birtokokat, s a fe
jedelmek függetleníteni akarták magukat. (í szabad kereskedést 
engedett a benszülötteknek. növelvén az utak és erődök építésére 
szükséges testi szolgálatokat; megszüntettc a drága bérleteket, mely
lyeket a chinaiak vállaltak fel, kik aztán zsarnokoskodva igyekeztek 
nyereségre szert. tenni; fékezte s megszabott fizetéss.el !átla el a hi
vatalnokokat; ujolag rendezte az ügykezelés minden ágát s védelemre 
készült az angolok ellen. De ezek flottája akadályQzta a küldemé 
nyeket, ininek következtében a reménylett nyereség helyett oogy 
szerü veszteséget szenvedett, s az általa nem czirógatott fejedelml' k 
zavarokat támasztottak ellene. 

Janssen tábornok nevezteh·tin ki helyébe (1811), az angolok 
lord Minto vezetése alatt elfoglalták Javat, hová Raffles tétetett kor
mányzóul, ki a kormányt annak mintájára szervezvén, mellyet Corn
vallis Bengalába vitt be, meghagyta az islam előtt gyakorlatbau volt 
helyhatósági igazgatást, s megfosztotta hatalmuktól a fejedelmeket. 
Ezek tehat ös!lz~eskíidtek az idegenek kiit·tására, de a?. 1814--iki béke 
visszaadta J avat Holland iának. Ez jóuak látta követni az angol tervet,!'\ 
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minden hely:;ég részé1·e egy fönököt nevezett ki, ki bérbe venué a 
földek jövedelmét ; de elégtelennek találván azt, kávé-termelést ren: 
delt cl, mellyböl két ötödöt követelt magának. Mi lett ennek a kö
vetkezése ? az, hogy a benszülöttek tü1·hetlen zsarolásnak lőnek ki
téve, ezek pedig lopva idegeueltnek s főleg chinaiaknak adogatták el 
a kávét. Midön aztán a kávé ára lement, a kormány megfosztatván 
e dús jövedelemtöl, kénytelenittetet t kilencz száztóli kamatra venni 
fel egy nagy kölcsönt, s nlinden ottani kereskedő ház bukófélben volt, 
s nem birta kiállani a versenyt az angolokkal, kik túladván ott árúi
kon, kávét vásároltak. 1824-ben egy társaság alakult, élén a király
lyal, hogy kiállhassák e versenyt; de a birtokok állapota napról napra 
roszabbodott. Diepo Negoro, a főnökök egyike, nagyszerü háborút 
inditott j az elnyomott javaiak fegyvert fogtak, s irtó harczot kezd
tek j minek következtében Holland, melly ötven év alatt háromszáz 
milliót költött, a gyarmat elhagyására gondolt. 

De az 1830-ban kormányzóvá kinevezett Van der Bosch el
fogta Ncgorot, lecsillapította a forrongást, s egy, a megkisérlettek
néljobb rendszert gondolt ki. Kivánta ugyanis, hogy minden köz
ség a rizs földek egy ötödét adja rendelkezése alá, mellyek az Euró
pában leginkább becsiilt növónyekkel voltak be\iltetcndök; s ennek 
fejében minden adó é:i szolgálatoktól fölmentette öket, söt a tiszta 
haszon egy részét is biztositotta nekik j azonkivül mindenfelé gyá
t·akat építtetett, mellyekben a bcgyiijtés és elkészitéssel foglalkozó 
munkások1·a a gyarmati fönökök ügyeltek fel. Illy módon a ben
Hzülöttek munka iránti ellenszenve legyöutett annak könnyüsége, 
s még inkübb a haszon reménye által. A példa nem maradt hatás 
nélkül; ruost má.1· egyesek is önkényt kezdték termelni a keresett 
növényeket, hogy eladják azokat a tál'.~aságnak, melly már adósaágai 
jó részét kifi?.ethette, s azo uk i v ül élénkitette a szállitásra szükséges 
Lajózást. Java egészen müvelés alatt áll s be van népesitve a chi
naiak által, kik ép olly meg\·etettek és iparosak lévén mint a zsidók, 
miként ezek , ugy ök is mindeuhová eljutnak, hol nyereségre van 
kilátás 1). 

A holland gyarmatok jövedelmeiről nincs. tudomásunk, de ás
ványföld igen sokat ad j ugyanis Sumatra tiz millió angol font arany 
port, B,orneo tizenhárom millil'l frankot, s Banca öt millió font czínt 

1} 18311-ben ~ gytu·m•ü 60 millió chilogr. káv~t, 40-dl több !IZttkrot, 680 
e~er cbilogr. indig6t, azoukiviil gy~<votot, !t~lymet, t"Íilst, bibor· bogt<rat, dohluyt 
... t ... dott. 
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szalgáltaL Rafflcs ~záz ruillió ft·anlua teszi Java évi jövedelmeit, s 
a Molukkáké husz milliór·a számithatrí. 

Dánok. 
Más nemzetek és társaságok sem késtek Kelet végvidékeire 

menni, hogy megtámadják a kiváltságot, mellyet egy századnál tov'íibb 
élveztek a spanyolok és portugalok. Boschower, a holland társaság 
ügyvivöje, Ceylonba küldetvén, behizelegte magát e sziget kirá
lyának kegyébe, ki öt első miniszterévé s Mongone fejedelmévé tette. 
Visszatérvén Európába józan hortfiai előtt rangja fényét fitogtattaj 
de kinevettetvén vagy elhanyagoltatván, Daniába ment, s az ottani 
kereskedöket Keletre ajánlkozott vezérelni. HögWn tÁrsaság alakult, 
melly hat hajót bocsátott tengerre (1616) j azonban Roschower meg
halt az uton, s ök Coromandel pat·~jaira érkezve, hol azcliít t senki 
sem tett rólok C'mlitést, gúnyosan visszautasittattak. 

Bisnagar császárai a Gangesen inneni félsziget kgnagyobb ré
szén uralkodtak j de a nagy fényüzés kiivetkezt1\ben már bukó fél
ben voltak, midön betörtek a tatár patano!t, a kiknek, midőn ellenál
lott volna, a kormányzók függetlenitették magukat. Ezek egyike, 
Naiki, kedvezi.5leg fogadta a dánokat, s megengedte nekik, hogy 
Tangiorban letelepedjenek , mig vctélyt:ír·sai közmegegyez~ssel ki
zárták öket India kikötőibőL V 1'gre !7 30-ban mP-ghukott s felosz
lott a társaság; majd egy másik kelf'tkej~;ctt, me !ly CPylon királyá
vali szerzödésck kiivctkeztében elfoglalta 'l'ranqucbart. Daczára a 
legkedvezőtlenebb körülményeknek , ~zclidség és igazságossággal 
igen virágzóvá tétetett e gyarmat, mialatt Syanyolors:r.ág, Portugalia 
és Hollandia kölcsönös eliC'nségeskedésekkcl voltak elfoglnlva. Mi
után a béke ezek közt helyre állott, Dániában pedig zavar ütött 
volna ki, a társaság hanyatlásnak indult, s esak nagy nehezen ten
getitette életét; mindazáltal egész napjainkig fennáll. IV. Fridrik 
téritöket küldött oda ( 1705 ), kik bámulandó erelylyel láttak apostoli 
munkájokboz, s fegyelmezték a népeket: az clsö ZiPgenbalg Berta
lan volt, öt követte Plutschan Henrik, kitiíl n legjobb ismertetéseket 
birjuk e földekről. 

Mig kevésbbé voltak szerencsé.sek ml1~ é!'zaki népek 
gyarmatai. Austria cl~zégyelvén magát annak láttára, mint satnyúl 
el kezei közt azon Flandria, melly a burgundi herczegek alatt olly 
jólétnek örvendett, s mint lepi fű azon utakat, mellyek már a kézmü
vesek és halászok ezrei által élénkittettek, Ostcmléhen egy indiai 
társaságat alapitott (1722), még pedig ollyat, melly nagy kiváltságait 
lekintvP, minden döbbit felülmúlandott. A flanddaiak uj életre re-
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rnénylvén ébre8zthetni hazájokat, készséggel kölcsönö1.ték a szüksé
ges tökéket s csakhamar hat millió forintot gyüjtöttek össze, Coro
mandeiben s a Ganges partján két kereskedelmi rakhelyet alapítot
tak, s egy harmadikat Madagascarban szándékoz~ak állitani , de az 
angolok és hollandok folytonosan ellene törtek e vállalatnak, mignem 
VI. Károly császár, nehogy elleneszegüljenek a pragmatica sancti
ónak, vagyis leánya örökösödésének, feláldozta az oslendei társaságot 
(1725). Tökéi ekkor Stockholmba tétettek át, hol egy svéd társa
ság alakult, de még mindig csak alig tengett, daczára annak, hogy 
ollykor ren-dkivüli nyereségei voltak. 

II. Fridrik porosz király nem akarta, hogy uj országa ez ak
koriban divatos intézményt illetőleg elmaradjon a többiektöl, s érint
kezésbe tévén magát a teng.,rrel keleti Friesland meghódítása által, 
Erndenben egy társaságot alapitott (1751) négymillió alappal. Hat 
hajó Chinába küldetett, de alig hozott annyit, mennyi a költség fede
zésére elég volt j Bengahíban sem arattak több sikert s 1762-ben a 
kereskedők társulata a katonai társulatoknak adott helyet, mellyek 
inkább megfelelöbbeknek látszottak ez orsz:lg ::~zellemének. 

t'roncziák. 
Francziaország miként Amerikában ugy Ázsiában is Sl)káig ké

sett részt venni a vállalatokban és gyarmatok alapításában. Most is 
néhány bretagnei és normand bátor tengerész nyitotta meg az utat, 
kik közöl emlitést érdemel Pírard de Laval Ferencz, ki hajótörést 
szenvedvén a Maldivák mellett (1601), megtanulta az ottani nyelvet, 
s pontos leírását hagyta ránk e szigeteknek. IV. Henrik már 1604-
ben alakitott egy társaságot, de melly magától összement j Regnaud 
de Dieppe 1633-han megkisérlette azt fr.leleveniteni, s Indiában tett 
gyümölcstelen erőködések után Madagascarra vetette szemét, melly 
sziget igen gazdag .-iz~, gyapot, gummi mézga, szürke ambra, ében
fa, festék-fák, czin, arany, s főleg vas és szarvasmarhákban. Leg
először portugalok telepedtek ott meg 1548-ban, azután a hollandok. 
Rigault Richelieu minisztcrtöl tiz évi kiváltságot nyert e szigetre 
(1642) j de a benszülöttei< ellenke1.ése s a dögleletes lég elhagyá
sára kényszeritett~k a francziákat. 

Colbert, ki egy milliúnál kevesebbért vette meg az egyesek 
által Ar~1Crika különféle ~zigetein alupitott összes gyarmatokat, nö
velni akarván a n a g y k i r á l y hatalmát, ~~rancziaországot egy ke
reskedelmi társasággal is meg akarta ajándékozni, melly; legalább 
nagyszerüség tekintetéből, egynek sem engedendett (1664). Mig a 
hollandi csak tizennégy, a franczia tizenöt millióval kezdte; minden 
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be vagy kivitt árúk tonnáját·a jutalom tilzetett; francziának nyilvá
nittatott bármelly idegen, ki huszezer ft·ankot fektetett be; s a tár
sulatnak tett szolgálatok fejében kilátás nyujtatott a nemesség el
nyerhetésére. A király, herczcgP-k, főurak, R az Ocean kikötöinek 
minden kereskedÖi vettek részvényeket Illy nagy reményekkel 
Madagascarba tértek vissza; de az éghajlat megölte a gyarmatoso
kat, s a francziákat az állhatatosság próbájára tette, melly erényt 
pedig ök nem számíthatják tulajdonaik közé; a nagyszerü kezdemé
nyezés által szerzett hitelnek vége lett j 8 a szigetiek legyilkolták az 
ott maradt francziákat. 

Kevésbbé roszul iitött ki dolguk Indiában. Caron, elöbb a 
hollandok ügyvivöje, Suratha vezette öket ( 1668), hol egy kereske
delmi rakhelyet alapítottak, azután pedig San Tomroasoha ( 1672), 
mellyet erővel foglaltak el ; de ennek fejedelme szövetkezvén a hol
landokkal, visszavette azt tőlök j innen tehát kiüzetvén a Coromandel 
partvidékén fekvő Pondicherybe mentek. 

A francziák türelmetlen természete, s a vágy mindent aláren
delni az ügykezelésnek, akadályozta a kereskedelmi vállalatok sza
bad fe.jll:ldését j ellenben az ültetvényekben, hol csak könnyü fel
ügyelés kívántatik, s nagy f:b·adság nélkül jár a nyereség, szerencsé
sek voltak. A gyarmatokat szabadabb szellemben szabályozták, s 
nem tiltották el az idegeneket azok meglátogatása, vagy az azok
bani letelepedésről; továbbá nem hely~>zték azokat killön biztosok, 
hanem csak a tengerészeti miniszterinm feliigyelete alá; s a katonai 
és polgári ügyvitelt egy kormányzó és ~'gy feliigyelő közt osztották 
meg, kik szükség esetén együttesen jártak el. 

Ez időben Phaulcon Konstantin, görög kalandor, egy velenezei 
fia, Siam királyának első minisztet·évé lévén, annak megbuktatásán 
mesterkedett, miért is a francziáknak igéorte ez ország egyedáruságá.t, 
ha felsegitenék öt a hatalomra. Amaz idöben, midön a hízelgés áta
lános mesterség volt, a társaság ügynökei belátták, mennyire hize
legne XIV. Lajosnak egy keleti követség, s valóban kiildtek is hozzá 
Versailles ba egyet ( 167 4). Egész Európa tele volt ez uj dicsöség 
hirével, s a francziák királya büszkén mutogatta e követeket, kik 
Kelet véghatárairól érkeztek, hogy neki hódoljanak; de a tömjéne
zés mámora közben Phaulcont megbuktatta a siamiak lázadása. Egy 
ideig még fennmaradt a jó visa;ony Francziaország és Siom között, 
melly roppant gazdagnak kiáltatott ki, voMban pedig szegény né 
pességgel és csekély fontossággal birt j de a következett forradal
makban a francziák elvesztették hitelöket és hirtokaikat; R a tá•·sa-
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ság csúfosan kiüzetctt. Kitörvón aztán a háboru, a hollandok kifor
gatták öket Pondiehery birtokából, s a mi még roszabb volt, a fran
czia kikötökből angol hajókra kapott kalózok ezrei annyi keleti árút 
hoztak be 1 hogy nagy kárára a társaságnak 1 alábbszállitották 
azok árát. 

Pondichery békekötés utján visszaszereztctvén megerősittetett, 

növekedett s oda helyeztetett át a fö igazgatóság; e város igen al
kalmas arra, hogy urai Golconda és Visapur gyémántjait, s Coro
mandel és a Bengal-öböl összes telepítvényeinek selymét, fü és illat
szereit magokhoz ragadják. Legélénkebb volt a vászon-kereskedés, 
melly Golcondában készittetett és Pondichei'yben festetett. Mind
azáltal a társaság mindinkább hanyatlott, daczára a kormány ked
vezéseinek, mellytöl függésben állott; kiváltságát san-malói tengeri 
rablóknak adta cl, s nem mcrt saját neve alatt kereskedni, nehogy 
a hitelezök lefoglalják hajóit. Egy időre még mesterséges életet 
lehelt abba La w hires rendszere 1) 1 ki egyesilette vele a mississipii 
társaságot ; dc ez ábrándkép szétfoszlása után még nagyobb alélt
ságba esett. Fleury bíbornok felelevenitette azt kissé, védelme alá 
vévén India apró fejedelmeeskéi ellen, mellyek közt Pondichery is 
helyet foglalt, pénzverési joggal. 

Legnevezetesebb tclepitvények voltak Bourbon és Ile dc France. 
Amaz 1545-ben a portugal Mascarcnhns által fedeztetvén fel, 1642-
ben foglaltatott el Madagascar francziái által Pronis kormányzósága 
alatt1 ki a számüzötteket küldte oda, hol aztán azok benszülött nők
kel léptek házasságra j mások a madagascari mészárlás, ismét mások 
a nantesi edictum visszavétele után menekültek oda, s illy módon 

' növekedett az népesség és iparban. Egalja egészséges, talaja szá-
raz lévén, a kávé, mi 1708-ban vitetett oda, olly jól sikerült, hogy 
egy nyolczaddal több termett mint Yemcnben, s minőségre nem volt 
alábbvaló ennél. Poivre a szégfü borsot, kenyérfát, czimmetet, mus
katal diót, s azonkivül több európai házi állatot is meghonosított ott. 
A gyarmatosok nagy bátorságot fejtettek ki India harczaiban j de 
megszokták a fényüzést, s az egyszerüségnek nagy ártalmára volt 
azon szokás, mellynél fogva gyermekeiket Európába küldték neve
lés be. Itt sz ü lettek Bertin Antal és P arn y Ev ar ist költők, s ezt 
választotta Bernardin de Saint-Pierre hallhatatlan pásztot·-költemé
uyének' szinhelyéül: mindazáltal a müveltség nem tett ott kellő elő
haladást, s a gyarmatosok iránti ellenszenv most élénkebb mint bár-

l) Lásd 11. XVII. könyv. II. fejezetét. 
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mikor volt, annál inkább, mc1t az átaJános gyarmati rendszei' jog
kiilönbségeket állapitott meg, s áthághatlan vonalat húzott köztök. 

A kicsiny de ébenfájáért becses Mauritius, eme királynéja az 
Indiai Ocean szigeteinek, szintén Mascarenhas által fedeztetett fel 
(1545); azután 1598-ban a hollandok foglalták el s adták neki e 
nevet; azonban 1712-ben a majmok sokasága miatt elhagyatott. A 
francziák észrevették, milly alkalmas elöörsi helyül szolgál ez lndiák 
tengeréhez, ugyanazért letelepedtek ott, s Ile de France nevet adtak 
1~eki; azután néhány bourbon-szigcti creol virágzóvá tette azt. El
hagyatván az első meghiusuJt Idaérletek után, s ujolag elfoglaltatván 
1721-ben, még mindig elhagyásáról volt szó, midön ( 1734.) Ma hé de 
la Bom·donnais fö, s a Bourbon-szigeten székelöti:íl független knr
mányzói minöségben küldetett oda. E szép képességit és tevékeny 
ember kiemelte azt a nyomorból; fegyvergyárakat épittetett; Mada
gascarból négereket hítt be, s kézmüvek és munkáról gondoskodott. 
A müvelödés eme fejlesztésében a lazarista atyák nem kevés segé
lyére voltak neki. A delhii udvartól a nabob czimet eszközölte ki 
magának, melly öt kereskedöböl a benszülött fejedelmekkel egy szin
vonalra emelte; dicsteljes háborút folytatott HZ angolokkal, kiktől 

elvette ( 1746) Madras fővárost. Szerencsétlenségre Dupleix, Pondi
chery kormányzójának áskálódása következtében jutalom helyett bün
tetést nyert hősiességeért 1). Dupleix e:r;en aljasságát némileg meg
bocsáttatja velünk azon bátorság, mclylyel ö Indiákban egy nagy 
birodalmat szándékozott alapítani, mignem az angoloknak, kiket ii 
mindig visszavert Pondicherytől, sikerült végre visszahivatni ez 
egyetlen embert, ki öket fékezhette. Most Frctncziaország teJjedel
mcs birtokai, s maga Pondichery is az angolok zsákmánya lett 
(1761): két évvel késöbb visszaadták ugyan, de lerombolták az erű
ditményeket, s kikötötték, hogy többé fel ne épittessenek, mi mai 
napig nem is történt. 

Illy módon Európa nlindcn népei, mellyek Ázsiában leteleped
tek, Anglia igája alá hajtattak, melly egy nagy kereskedelmi biro
dalom alapitására volt rendeltetve. 

Angolok. 
A viszony, mellyet Anglia Chanecilor közvetitése utján Mosk-

1) A párizsi csá.szf~ri köuyvtár földiriLli gyüjteményéi.Jen talkiható azou irat, 
mellyet La Bonrdonnais önvédelmére szerke•ztett, miahüt a BaHLillehan fogva vult, 
hol tinta, pf·nna és papir helyett ltávéiilcdéket, pg_y p~nz és <>g,\" Ulll'"l'lin <l:tnt
I.Jot ha•w:'d•. Erriíl f••tj<'delnw•en •zól:ttHlunl< a XVII. kiiii,YI"hPtl. 
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vaval 8ZÖtt, megismertüle vele, miJiy előnyög üzérkedésben áll l"Z 
Perzsia és Bucharával, s vágyat keltett benne az Azsia szivébe ve 
zctö utak elfoglahisára. I<: vdg1·c Jenkinsan Antal, tapasztalt és me· 
rész utazó szólittatott fel 1 ki elindulván Moskvából (1546--72) a 
Volga és Caspi-tengcr közti tartományokat polgárháboru, ragály és 
éhség által elpusztitva, Astrakánt falak nélkül és romban találta, hol 
csak száritolt hallal éltek, minek következtében dögleletessé vált a 
leveg/i. A Volgán lemenvén, a Caspi-tengerbe hatolt j de kereske
tlelem és pénz helyett csak rabJókra és becstelen népre akadt. Ka
rav:inokkal Timur sultán, e hires rabló birtokaiba· jutott, kinek kör·· 
meit csak ugy lehetett kikerülni, ha kikét·ték vagy megvásárolták 
védelmélj s (minthogy ennek scm vát·osai, sem kastélyai nem voltak) 
.. gy nád és bi)rböl készült kunyhóban fogadtatott általa. Husz napig 
tökéletes pusztaságon utazván, ugy, hogy barmaikat kellett megen
niök, Urienz várost érték. A turcomanak egész földén, mellyet a 
Caspi-tengcrtöl egész odáig bejártak, az emberek sátorok alatt lak· 
tak j sok lovaik, tevéik és igen hosszu farkú juhaik voltak; folyto. 
nos harczban álltak, s veszteségeikért az utazók kirablásával kárpó
tolták magukat: azután az Oxus folyó mentét követve, egy má~il< 
sivatagon vették keresztül utjokat s Bucharába értek, melly a kor
mány és vallás hibájából szegény volt; mindazáltal találtak ott ka
t•avánokat India, Balkán és Oroszországbó!, de nagyon keves árúk
kal j a háború megszakította a közlekedést Catai és Perzsiáv::1l, 
me ily, miként értesült, kevéssel ért többet TatárországnáL 

Értesítései tisztázták az ezen országokra vonatkozó eszméket, 
s meghiusították a reményt hasznot hnzhatni kereskedelmök b öl, 
miért az angolok továbbra is Velenczétöl vásárolták a fűszereket. 

De egy ezerötszáz tonnás hajó, melly 1587-ben Wight szigeten felül 
törést szenvedctt, utolsó volt, melly Angliába érkezett, mert Erzsé· 
bet a Nagy-urtól ugyanazon Itiváltságokat nyerte, mellyeket a ve
lenczeiek, miért is a kereskedés, daczára a portugalok irigykedésé· 
nek, közvetlenül üzctett. 

S az angolok már elég erőseknek éreztél< magukat, hogy szem
beszálljanak ezekkel a tengerek uralmáért, és Stephens kapitány ha
józott elsö, a Fokot megkeriilve, Indiába (1591) j azután Drake és Ca
vendish mentek oda igen kis hajókon, millyenek olly országban szok
tak használtatni, hol nem a kormány, hanem {'gyesek a vállalkozók. 
De a sok spanyol és portugal hajók, mellyek ott rablóskodt11k, ked vet 
adtaÍ;: nekik e tengere kl' n telepitvényeket ala pitani ; s Erzsébet egy 
iratol lHWRÜlott ki (WOO drcz. 13.), uH'Ily megalakitotta L o n d o n 

U* 
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m á n y á t é ll t á r s as á g á t j ko1·mányzóul Smith Tamás szemel
tetett ki, s még huszonnégy igazgatti neveztetett a királynő által, a tár
saságnak lévén felhagyva az alkormányzó, késöbb maga a kormányzó, 
s minden hivatalnok és ügyvivők kineveztetési joga j felhatalmaztatott 
továbbá rendeleteket adni ki, testi büntetéseket szabni, négy éven át 
évenként harminczkilencz ezer font sterling erejéig bármilly terményt 
vámmentesen kivihetni, s ugyanannyi aranyat és ezüstöt vihetni be. 

Az első, hét ezer font sterling értékü szállitmány drága kövek, 
vas, czin, vászon, kések, :tpróságok s üvegekkel megrakott öt hajóból 
állott, melly czikkekért borsot és más fűszereket hoztak cserébe; s a 
vállalatok jól sikerültek mind az elfoglalt te1·hek, mind az alapitott 
gyarmatok tekintetéböl, jóllehet szembetünHeu nagyitott azon állitás, 
melly szeriut az első tizenhlírom évben 95-132 száztólit nyertek 
volna. 1612-bcn Anglia barátságot kötött a Nagy-mogollal, kitö] 
kiváltságokat nyert, s telcpitvényckct alapitott Sumatra, Java, Bor
nea, Formosa, Cochinehina, Cusan, 1\Iacao és Chinában 1). 

Adams Vilmos, egyike azon angoloknak, kik kormányosokul 
szalgáltak az idegenekll(•k, egy holland flottát vezetett lVIageHan szo
rosán át a Csendes-tengerbe, melly szétszóratv:.'m, ö maga mintegy öt 
emberrel Japanban kötött ki. Itt, daczára az irigy portugatoknak s a 
gyanuknak, mellyf"ket azon állitása keltett, miszerint ez uj és megfog
hatlan uton érkezett, Japán ki1·álya megszerette, s kivánta, hogy a 
mennyiségtanra tanit;;a őt és hajókat épitsen, mclly dolgokhoz minél 
kevesebbet értett ugyan, de azét-t ugy ahogy elvégezte, s olly nélkü
lözhetlenné tudta magát tenni, miszerint nagyszerii adományozások 
által kárpótoltatott a tilalomért, melly fit hazája viszontlátásától meg
fosztotta. Ő azonban értesitette az angolokat ez or~zágról, akik meg 
is érkeztek oda és segittetvén általa (kinek sikerült a portugatokat és 
jezsuitákat gyülöletesekké tenni), igen szivélyes fogarltatásban része
sültek j Saris kapitány azonban nem találta értlemesnek telepitvénye
ket alapitani. Eközben Adams meghalt, s az angolok nem siettek 
oda ; azután pedig, nem tagadhatván meg, hogy királyjok a portugal 
király leányát vette nöül, a japan fejedelem örökre eltiltotta öket a 
szigetein megjelenni. 

A társaság azalatt a benszülöttekkeli szép bánásmódja által 
mindinkább terjeszkedett a Molukkákon és a szamzföldön; azonban 

1) Bryan Edwards, The hist01·y civil and com1nenial of the IH··itislt coloníe.• 
in the Wesl-1'11dies, t 793. 
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mcgszi.invén Erzsébet pártfogolása, a hollandok elüzték öket a Moluk
kákról s elvették tölök Amboinát. Dc az angolok a szárazföldön, Ma
lipatnam, Delhi és Calcuttában fészkeltéit meg magukat, s bár mindig 
útjokban álltak a portugalok, mégis uraivá lettek Suratnak, melly mi
elött Bombayt megszerezték volna, fű állomás helye volt a félsziget 
nyugati partjain üzött kei·eskedelmiilmck. Meg nem elégedvén a rak
helyekkel, ezeket erödökké, a teherhordókat örséggé alakitották át j 
majd merészebb terveket kezdtek főzni j némelly kerületekben kivált
ságot kövcteltek, s területcket foglaltak. Hogy czéljokat érjék, ma
guk körül sorakoztatták a portugat uralommal elégedetlen fejedelmc
ket: segélyökkel Nagy-Abbas shah megvivta és lerombolta Ormust 
(1623), s kere:-;kedclmét Bendet·-Abassiba tette át, melly kikötö szem
közt fekszik ama szigettel. Csakhamar kieszközölték a Szent-György 
erőd épithetését, s l G 61-ben l\Iad1·ast tették a társaság székhelyévé. 

A hollandok kétszerr>zett erővel igyekeztek megdönteni e ve•·
senyt, midön a forradalom el vonta Anglia figyeimét a távoli telepitv~ 
nyektöl. C!'Omwell alatt elvesztette a kiváltság érvényét, s négy évi 
szabad kereskedés útján igen sok áru szállíttatott Indiából j azután a 
P1·otecto1' ismét megujitotta, Il. Károly pedig megerősítette a kivált
ságot ( 1661 ), egyszersmind béke és háboru joggal, s azon hatalommal 
ruházta fel a társaság0t, hogy minden angol alattvalót, ki Indiákban 
saját részére merne kei'eskcdni, Angolországba küldhesse vissza. 

De az angol kormány, nagy szííkében lévén a pénznek, két mil
lio font sterlinget vett fel nyolez száztáli kamatra egy másik társa
ságtól, s annak is ugyanazon kiváltságot engedélyezte. A régibb Mr
saság tehát Eur0pában alkudozni, Ázsiában. pedig küzdeni volt kény
tclen; mit felhasználva :t hollandok, elüzték öket Bautamból, s meg
fizetvén a péuzsóvát· lL Károlyt, megakadályoztatták általa egy ha
talmas csapat :Hszállitását, mellyet a régi indiai társaság szándékozott 
a küzdtérre állitani. I<:gész soroílata a szerencsétlenségeknek valóban 
megsemmisíteni látszott azt, miután már a közvélemény is bukottnak 
tartotta; de ime, lélekzetet vesz, összeolvad az újjal, elfoglalván meg
erősiti Calcuttát (1702), s a delhii udvartól fejedelmijogokat nyer ama 
város és körülte fekvö harminczhét helység felett. Most kezdetöket 
vették a katonai vállalatok j Clive Robert százados megverte a ben
szülö~teket, s elfoglalta ( 1757- 68.) Bengaia t, Bahart és Orissat j 
még nagyobb szerenc3ével rnűködtek Warren Hastings alatt (1774~ 
85), s ki birták tartaní Francziaországgal a háborut, mclly ezt mind'-·n 
birtokaitól nwgfosztottn, de egyszersmind a társaságot is kilenczszáz 
ezer font sterling ndóHs;ígha verte. Igy tehát az angolok uralt lcttel{ 
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Bengalábnn, Malaba1· és Corumandel partjain, s a Perzsa- é" Antb
öbölben, 

Ez amaz időpont, mellyben azon határtalan nagys1\g kezdetét 
vette, mellynek késöbb látandjuk további fejleményeit 1), s mellybcn 
az angolok, megsemmisítvén a nemzeti fejedelmek hatalmát, lndiAt 
közvetlen uralm uk alá hajtották, a hódított földek kormányzatát a ke
reskedelem énlekeitöl elkülönözték, s a polgát·osultság délpontján 
azon önző kényuralom szomoru látYányát nyujtották, melly hasznot 
huz egy tudatlan és engedelmességhez szokott nép félékenységébőL 

Illy nagygyá fejlődöttnek látván a társaságot, alkotmánya mó
r!o8itására gondoltak, s Pitt alatt a z i n d i a i ü g y ek szám v c v i í i 
h i v a t a l á t alakitJtf ák, melly a ministerium hat tagjából állott, " 
mcllynek kütelessége volt minden, a polgári és katonai ügyekre vo
natkozó okmányok átnézése, egyébként a kereskedelemre nézve a 
tArsaságnál maradván a fennhatóság. Ez mindig több-több adósságba 
verte magát, úgy, hogy a mult század végén már l ,319,000 font ster
ling hiány mutatkozott j s bár meghódítván Tippu Saib és más álla 
mokat, s elfoglalván Delhit, területi jövedelmeit nyolcz millioról ti 
zenöt millióra emelte, 180:)-ben mát· 2,269,000 font steding adóssága 
v•)lt, melly összeg a következő években még nagyobbod•>tt. 

1814-ben lejárván a kiváltság ideje, szabadnak nyilváníttatott 
az Indi~\vali kereskedés; 1831-ig meghagyatott a társa~ágnál a chinai 
kcre:lkedés l<iváltsága s India uralma j ez utóbbiban azonbau min 
denki kereskcdhetett, de csak legalább is háromszáz ötven tonnányi 
hajóval, és sem India egyik kikötöjéböl a másikba, sem Indiából Chi
nába nem volt szabad átmenni j továbbá fentartattak a társaság ré
szére a calcuttai, madrasi, bombayi elnökségek, s Pulo-Pinang ki
kötő. A tá1·saságnak hat millio font sterling tilkéje volt, s núndenki 
mcgvehette annak részvényeit. Közvetlen uralma alatt ötszáz ötven há 
romezer négyszög mérföldet (miglia) tartott nyolczYanhárom millio la 
kossal, azonfelül ötszáz ötven négyszög mérfölclön mgyven millio adú
fizetö vagy szövetséges néppel rendelkezett, ide nem számítva a Gan
gesen túli hóditmányokat, mellyek körülbelíil hetvonhétezer négy
szög mérföldet tettek háromszázezer lakossaL 1830 ban a Lársa~ág 
kétszáz huszonháromezer négyszáz hatvanhat embert tartott fegyver
ben, kik közöl harminczhét ezer háromszáz hetvenhat curopai volt; 
s a katonaság által igény be vett évi kiadás kilencz és fél millio font 
sterlingre ment. 

1) A XVII. könyvben. 
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1834-bcn husz évre hosszabbíttatott meg a szabadalom i de a 
társaság nem kereskedelmi többé, hanem arra szolgál, hogy behajtsa 
az adókat és szabályuzza az eladásokat i ingó javai a koronára men
tck át, dc a haszonélvezet a kiváltság lejárásáig a tát·saságot illeti. 

Az angolok szemére hóditási vágyat hánynak; azonban nagy
részt az önfentartási ösztönnek kell azt tulajdonítanunk, ha t~kintetbe 
veszszük, miszerint mindev meghódított ország egy uj, ellenséges ál
lammal hozza öket érintkezésbe. Hadakozásra az indian sípaikat al
kalmazzák, kik kitünő katonák saját hazájokban, de azon kivül ke
veset érnek, s nem igen drágán adják el életöket, csak növelvén a 
gyülöletet az uralkodók iránt. Ezek hasznot akarnak húzni e nagy
szet·ü birodalornból, s ezt nem eszközölhetik máskép (az egyedáruság 
rnegszünte után) csak a földadó utján, mellynek pedig az ország ja 
vára kelltnc fordittatnia. Igen kevés történik tehát a birtokok elö
nyösitésére; utak csak a legfőbb katonai állemások közt nyittatnak; 
mit sem gondolnak a miivelödés terjesztésével, s a már elért eredmé
nyeket is kárba engedik menni ; az éhség gyakran pusztít egy olly 
vidéket, mellynek szomszédja bővében vim a szemcs életnek, minek 
<)ka a szállítási módok hiáuya. 

1\findazáltal az angol uralom nem ver ott gyökeret, s nagy ész 
nélkül is előre lehet látni, hogy a legelső rázkódás elégséges leend 
annak megbuktatására. Kinek javára! bizonyára nem a benszülöt
tekére. Ceylont talán megmenthetendi, e gyönyörü és termékeny 
szigetet, mellyet az angolok l 79f>· ben vettek el a hollandoktól ; az
után pedig a benszülöttekkel küzdöttek birtokáért, mig végre 1814-
ben megigázták Candy királyát, eme leghatalmasabb ellenségöket. A 
gyarmatokra nézve nincs párja e szigetnek, melly minden évszaki és 
éghajlati gyümölcsöt megterem, s igen sok jó alkalommal bir bö ter
mékein túladhatni. 

Nem akarunk megválni az Ázsiábani europai telepitvényektöl, 
mielött a szárazföldi kereskedelmet érintenők. Jóllehet, a Jóremény
fok megkerülése után, az áruk, mellyek előbb Egyiptomon keresztül 
!;zállittattak Europába, most már tengeren jutottak oda, mindazáltal 
nem hagyták egészen abba a szárazföldi kereskedést, s Smyrnába ka
ravánok által szállittattak a selyem és más termékek PerzsiábóL 
Melly út igen terhes volt miml hosszusága, mind a törökök által vett 
vámok miatt, mellyeket a perzsák elleni vallási gyülöletből is tufaágo
san felcsigáztak. Ilf. Fridrik, Ilolstein-Gottorp herczege, más irányt 
szándékozott annak adni, s miként Amsterdam a fííszerek lerakó helye 
volt, ugy a selyem-anyagok lerakó helyéül Fridrichstadtot akarta 



37 ö 

tenni, mclly az Eider mcllctt néhány, Hollandból menckült al'lllinian 
által épittetett; Perzsiából Astrakan ba voltak szállitandók; inilen 
Oroszország összekötni szándékolt folyóin Arkangelb<', onnan pedig 
tengeren a szülemlö városba érkezendettek. 

A perzsák tetszését természetesen meg kellett uycmie egy olly 
tervnek, melly csökkentette a sunniták nyereményeit, de a moskvai
akét is, mert nagy előnyükre szolgáluudott az. Nem kétkedett tehát 
Pridrik beleegyezésökriíl, s Crusius Füliip jogtudós és Bl'Uggeman 
Otto hamburgi kereskedő vezérlete alatt, ki e tervet sugallotta, egy 
ünnepélyes követséget me nesztett ( 1 634) Moskva és Ispahan felé. Ki
rályi kísérettel indulván el Gotto1·pból, Moskvában megnyerték Fe
dorowitz III. Mihály czár beleegyezését nzou feltétel alatt, hogy nz át
járási jogért neki évenként hatszázezer birodalmi tallért fizessenek. 
Hajóra ülvén a Moscowa, Oka és Volga folyókon mentck le ; meglá
togatták Astrakánt, s a Caspi-tengerre bocsátkoztak ; hosszas hajózás 
után Derbendnél szárazföld,·e lépíek es Chamaky felé vették útjokat. 
Itt három hóig várakozván Perzsia ldrályának rendeletére, ismét útra 
keltek, s 1637. aug. 13-án Ispahan ba értek. Dc a perzsa kormáqy 
visszautasitotta a fő feltételt, mcllynél fogva a herezeg kereskedőinek 
niinden teher nélküli kiviteli kivált:;ágot kellett volna engedni. 1\Iialatt 
itt idöztek, Svédország ajánlatokat tett a czárnak a kereskedelmi útra 
nézve, mellyek szerint az nem Arkangel, hanem Lieflandba volt irány
zandó ; miért is a czár felemelte követeléseit Holstein herczege irá
nyában, ki kényszerülve látta magát lemondani tervéről. Bruggeman 
új példányképe lett a nagy tervek szenőit érni szakott szcrencsétlen
ségeknek, mert pénzsikkasztásról vádoltatván kivégeztetett (1640); 
s a Fridrik által tett nagy költségek egyedüli haszna Perzsia bövebb 
ismertetése lett, melly az Olearius Ádám és Mandeisto János Albert 
által német nyelven kiadott útleirásokban tétetett közzé. 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. 

H i tk ü l d é r ség ek Ke l e t e n. 

A vallásos érzelem a XVI. század vállalataiban sem hiányzott, 
s a fölfedezéseknélleginkább a bat·bárok vagy hitetlenek megtéríté
sét tartották vagy vallották föczélul. Az elsö hajókon, mellyek Ceu
tab61 Afrika kifiirltészc'~sc végett útnak indultak, soli::1 s"m l1iányzottak 
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a téritök, kik állást vettek a lassan lassan fölfedezett országokban, s 
ollykor egyedül maradtak ott, hogy szembe szálljanak a vadakkal, s 
önmegadással várják a halált. Midön aztán megkerültetvén a Fok, 
egy uj, nem oktalan és vad erkölcsü, hanern müvelt és különféle val
lásu népek által lakott világ tárult fel, ekkor a legszebb tevékenységi 
tér látszott kinálkozni a téritök buzgalmának; és leginkább a jezsuiták 
választották azt, mint ollyat, hol vitatkozni, müvelt népekkel bánni, s 
papok és királyokkal kellett értekezni. Új ágak szakadtak tehát 
azon nagy folyóból, mellynek Rómában van forrása; s egyik Keletnek 
vévén útját Konstantinápolyt, Syriát, Örményországot, Krimiát, s to
vább Egyiptomot, Abyssiniát és Perzsiát öntözte; a másik Amerikán 
folyt végig a Hudson öbiiltöl kezdve Canadán, Louisianán, Californián, 
az Antillákon és Gu j anán keresztül egész Paraguayig; egy harmadik 
az indiai l(ét félszigetet termékenyitendi egész Maniliaig s az új Phi
lippinákig; a negyedik és utols<i a müveltség ös törzseit fogja felfri
siteni China, Tonkin és J apán ban. 

Xa\'cri Sz. t't>reucz. 
A keleti téritök legkitünöbbje, s kiről ellehet mondani, hogy a töb

biek vállalatai is mintegy személyesitvék benne, Xaveri Ferencz volt. 
Ő nemes spanyol családból származott (szül. 1506) s Párizsban végez
te tanulmányait, hol megismerkedett Lojola lgnáczczal, ki gyakran 
ismételte előtte:- Mit használ az embernek, ha az egész világot meg
nyeri is, de lelkének kárát vallja." Eleintén keveset adott rá, végre 
azonban buzgó tanitvúnya, s vele együtt alapitója lett a J ezsuiták ren
dének ( 1534). Alig hogy ezek kezdeményezése és buzgalma tudomá
sára jutott III. János Portugalia királyának, rögtön fell{érte öket India 
megtéritésére. Fcreucz Rómából Spanyolországba tért vissza, B anél
hogy szülöit üdvözülte volna, az egész világot fogadván el családjáúl, 
Rodriguez Simonnal P01·tugaliába ment; a bámuló nép által apos
tolként üd vözültetvén, egyikök ez országban tartatott vissza, Ferencz 
pedig apostoli követ czímmel Martin de Sosa alkirály flottájára száll
ván, minden útiköltség nélkül, egyedül az utazók könyöradományai
ra támaszkodva indult el ( 1541) egy fél világot megtéríteni, mellynek 
nyelve, szokásai, tévelyci, sitt neve is ismeretlen volt előtte; s miként 
más utazók, úgy ö is hagyott ránk vállalatairól egy vonzó részletekkel 
teljes leírást 1). 

1) A történészelten kivül lásd Xc.vel'i sz. l<'erencz élet1·ajzait, különösen Tur
seliinoét (Róma l 594); a•..utim a jeles Histm·ia da v ida do P. F1·ancisco de X a· 
vi-.r, f.'OJII)JO>l<t /'elo pwlre Joao de Lucenn, LissalJon 1600. 
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Társai az olasz Paolo da Camcrino, sa portugal Ft·ancisco Man
~illa atyák voltak ; de szolgát nem tartott, hanem íí maga készitette el 
étkeit, mosta ki ruháit, s nem fogadta cl az alkirály asztalát; e közben 
minden figyeimét a hosszú útban kitörni szokott testi, s a nem kevésb
bé veszélyes lelki betegségek orvoslására fordította, s ártatlan inu
latságokat gondolt ki, hogy elvonja a tengerészeket a játéktóL Mo
zambiquc, Melinda és Socotorán az islammal kevert kereszténység né
mi nyomaira akadt; nem hiányzottak a bűvészet hivei sem; de leg
többnyire bálványimádók voltak; némelly san-tommasoi keresztények, 
kikBabilonia patriarcbájától függtek,nestorianus tévelyeknek hódoltak. 
Az elsö hódítókkal odaérkezett, többnyire ferenczi téritök jó de kevéö-
8é termékeny magvakat hintettek el; Goa érsekséggé (első érsek 
Albuquerque János volt), Cochin, Malacca, Meliapur é,; más városok 
püspökségekké emeltettek; dc egész Indiában nem volt több négy 
igehirdetönél, és sokan, kik elöbb elfogadták az evangeliumot, késöbb 
megtagadták azt. 

Az első nehézséget Xaveri Ferenczt•e nézve a keresztények meg
téritése képezte, kik, miként a hóditólmái mcgszokott dolognak tapasz
taltuk, túlságokba estek. l<~elfuvalkodván győzelmeik miatt, s feloldat
ván a tekintetek től, mellyek a szülől'öldön s ismerős nep közt mindcn
kit köteleznek, többé nem ismert feket arany és bujavágyuk, s annál 
nagyobb hévvel adták át magukat a szcnvedélyeknek} minél büntetle
nebbül elégíthették ki azokat; a leigázott nőkkel nyilvános ágyasság
ban éltek, migncm rájok un va új szcretöknek adták el öket; nem elé
gedve meg a gazdag kereskedéssel, emberekre vadásztak, s winden
fele csalást és hamisságot engedtek maguknak a szerzödésekben ; vi
szálkodásaikat késsel oldották meg ; a törvényszékeket nem feltc, 
kinek elég pénze volt azokat mcgvesztegethetni; pénzért a bálvány
imádás, söt Krisztus religiojának üldöztetése is elnézetett 

Im, e bűnrnocsárba veti magát Fcrencz, s hinleti az igét ésjavilja 
az erkölcsöket; némellyelmek kevélységét töri meg, midön házrólház
ra koldul, s a legutolsó szalgálatokat teljesíti a kórodák és fogházak· 
ban ; a bünbe merült Goa utczáit, kezében csengetyűvel járja be, int 

Paolino da San Bartolomeo, A km-edztény Kelet-Indin. 
Danlele Bartoli, Áz.Yia. 
Gonzales d' Avila, lndidk egyltdzi átnézete. 
Luiz de Gusman, A kelet indiai, chinai rfs iapáni hitkiildér•éyrk tih·tinete. 

A jezsuita M~ffei és Osorins piispök t.iirt.énetei es><k .Jn:w rle Rarrns ><Z<Íp 

latimág·u kivonat><i. 



vén a szülöket, hogy tanításra küldjék gyermekeiket, kiket miután 
ii~szcgyüjtött, pajzán dalok helyett ajtatos énekekt-e tanit, s üdvös 
tanác:;okkal látja cl öket a házi rosz példák ellen. Gyakran átlépi 
az új paloták küszöbét, s részt vévén a társalgás és mulatságokban, 
mérsékli azok szabadosságát, ismét összefüzi a felbomlott házasságokat, 
,; jó útra tereli a nevelést. Igy tett ö Malaccában, igy Melindában, igy 
az erődök és rakhelyekcn, azután a hajókon és g~ílyákon, és nem vesz
tette el türelmét, ha egyetlen katona körül heteken át kellett is fára
dozni. 

Azután a hitetlenek megtérítésére forditotta figyeimét; és elöször 
ugyan tudomására esvén, hogy Maiabar partvidékén egy tudatlan, nyo
mol'lllt, gyöngyhalászattal foglalkozó nép él, e sivár partra csengetyücs
kéjévcl, s alkalmazkodván életmódjukhoz, bámulatos téritéseket esz
közöl; tizenöt hónap alatt orvosuk, barátjok és gyermekeik tanitójává 
lesz; a kereszt csakhamar sok házon ki tüzetik; s a remény és biinbá
nat gondolatai foglalják el a baromi tudatlanság helyét. Travancor or
:-;zágua menvén át, flaczám a nehézségeknek, mellyeket a törzse iránti 
gyülölet é:; gyanakodás, továbbá a bálványimádók, s egy kibonyolit
hatlan theologia tanárai gördítettek eléje, egy hónap alatt egymaga 
tízezer személyt ~magát arahját is megkereszteli; a pagodákat azok ál
tal látja leromboltatni, kik cliíLL legbuzgóbb hivei voltak, s győzelme
sen állja ki a braminok kárhoztatásait s a harczosok támadásait. Ne
héz nyelvökre tévén át a Sa l v e-t, C o n fi t e o r-t és a keresztvetés 
szavait, ismételte azokat a gyermekek előtt, s intette öket, hogy tanít
sák meg rájok az otthoniakat is ; fejtcgette a H i sz e ke g y c t, 
kátékat készitett, s olly nagy sikct·t aratott, hogy csak a szembeötlő 
e:~odáknak és a nyelvek adományának lehetett a?.t tulajdonítani. 

Elégtelennek érezvén magát ennyi fáradalmak elviselésére, elha
t<írozta Európába jönni, s szemökre hányván az egyetemeknek, hogy 
"több tudománynyal birnak mint sz eretettel" felhivni a szellemi harczo
sokat, miszerint abba hagyván az egymásközti perlekedéseket, egyc
süljenek a lelkek meghóditásának nagy munkájára. S valóban több 
más jez~uiták is küldettek, kikre Goában egy sz. Pálról czimzett ne
velde bizatott, ahonnan a }J z. P á l a t y á i név származott, melly né
ven Indiában ismertettek. Fm·enez rendszabályokat irt elő nekik, 
azután p,edig folytatta müködését az oceáni szigeteken, nem kevéssé 
boszankodva amiatt, hogy ha drága t'·rczeket vagy fákat tartalmaztak, 
életveszélylyel is fölkeresték azokat az emberek, ellenben mitsem gon
doltak velök, ha pusztán csak ldkek nyereségéről lehetett szó. A Mo
lukkákon, Ternateban és Ceylonban igen kemény kiizrlelrneket kellett 
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kiállania, mik közheu egyedül a kegyelem vigasztalásai szcreztck neki 
könnyebbülést, mellyekben olly nagy része volt, hogy ollykor elmélke-
dési magányában igy kiáltott fel : - Elég, Uram, elég." . 

És mégis bevallotta, hogy az önfeláldozás órájában visszaretten 
az emberiség s hallatja szavát a gyenge és gyarló természet; dc ö le
győzte azt, s hősi lélekltel szállván szembe az éhség, meztelenség, s az 
ezerféle körülmények közt és különféle alakban leselkedő halállal s 
a gonosz szellem csábjaival, megmutatta, mennyit tehet a hosszas vér
tanuság általi előkészület és a szeretet. 

Keleten tehát Krisztus, Mahomed, Confucius, Brama és Buddha 
állottak szemközt. De az islam hanyatlásnak indult; a braminismns 
pedig, jóllehet be volt oltva az e1·kölcsökbe, hat:t!mas rázkodtatast 
szenvedett Buddha ujitása által, mellytiíl még a chinai közönyösség 
sem ruaradt egészen illetetleuiil. Apostolai, kik nem tud1uk miért, a 
portugalok által bonzo- knak neveztettek, álszen tek, csalók hirében 
állottak, kik a halbatatlansági italt kutatták, s más egyéb még ro
szabb babonákkal hibelődtek j tagadhatlan, hogy szemlélődő és ön
megtagadó életet éltek, mi nem igen egyezett e partok átalános tevé
kenységéveL Magok a braminok ugy állittatnak elénk a téritök által, 
mint durvák j s annyira eltértek az elöbbi szigortól, miszerint legfőbb 
hitágazatokul a tulkok meg nem ölését, s a braminolmak dus asztal
Iali ellátását tartották 1). 

A téritök tiszta, önzetlen hitet s olly ép erkölcsöket vittek ma
gukkal, mellyek még az azoktól igen távol állókat is tiszleletre kész
tetik. Nem mentek ők mint a kereskedők nyerészkedés, nem mint a 
kapitányok hóditás végett, hanem egyedül az igazság elterjesztésének 
czéljából járták be a félvilágot. 'l'etszeni kellett tehát t•gy olly tannak, 
melly a lelkeket a világi érdekeknél fensőbb jókkal kecsegteti, s melly 
mérsékelte a rabszolgaság szigorát. De másrészről maguk a papok 
és tanítók érdekei álltak annak ellent, kiknek tekintélye és anyagi 
jóléte a régi szertat·tások fenmaradásától függött ; akadályozta to
vábbá annak elterjedését a népeknek régi szokása.ikhozi makacs ra-

1) Chrilltiarwru1n t>icos ci1·cumiens, pe1· Braclmwnum aedes t7'ltn8Íl'e aoleo: nl 
mihi nuper usu venit ut pagodem intJ7'essus, ubi emnt Bmchmanes, verbia ult1·o cit. 
7·oque habiti11, quaesivi quid ipsis sui dii praecipe1·ent ad healam vitam. LIYI1fJ1<111 

cP-rlamen .... ; demum, communi conaensu, res ad nnum ex ii.•, qui oaetems aetate 
anteibat, delala est. Tum ille respondit, deos iis qui ral ip.ws ;,., vell~nl <lao impe
l'are: 1-o ut abstine1·ent caede vnccarum, 'l'"'''um specie dii colerentw·; 2-o ul 
Bmchmanibn.~ deomm cnll01·ilnu benigM face•·en/.. fr. Xaverii Episl. lib. l. ep. li. 
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gaszkodása, mint szintén az c Mzokásokon ala pult, s az u ji tástól ret
tegő kormányok ellenszegülése. De legnagyobb akadály volt nyel
vök nem értése, miért is a beszédeket tolmácsok által kellett áttétet
ni, kik azokat latin betükkel it·ták le, a téritök pedig felolva:;ták, a 
nélkül, hogy értették volna a szavakat; $ a hibák és értelmedenségek 
nevetséget gerjesztettek, s megvetését idézték fel c büszke népnek, 
melly meg volt szokva minden idegent barbárnak tartani. Adjuk 
még ehhez az erkölcsök és szertartásokbani járatlanságot, mellyeket 
illetőleg olly önfcjüek e népek. Megjegyzik továbbá a téritök, hogy 
az ördög a keresztény religionak mintegy parodiáját látszott ott elő
késziteni ; ugyanis ama népek vallása az istenség megtestesülésÓről, s 
bizonyos Xaca-ról szólott, ki szüztől született, körülmetéltetett, a 
templomban bcmutattatott, az ördög által megkisértetett, s a büuök 
váltságául halt meg; szcnt kormányuk élén egy f'ópap állott, volt 
valami gyónás és mise féléjök, nem különben zárdáik és böjtjeik. 

Ferencz mindczek daczára nagy sikerrel müködött, s a hol 
csak megfordult, mindenütt nyelvökre áttett vallási könyveket ha
gyott maga után 1). Leghőbb vágya azonban mindig a Chinábai 
juthatás volt, melly birodalomról csak bámulattal szóltak az utazók, 
s hol a Keleten ostromolt tanok bölcsőjére vélt találhatni. 
De miként lépje át a féltékenység által vont kol'!átokat ? Kedvező 

alkalomra vát·va, Japán szigetére vette utját (1549). -: Ki nem 
mondhatom, milly örömmel vállalkozom e hosszu utra. Olly veszé
lyes ez, hogy szet·encsé:mck tartják a flottát, mellynek négy hajója 
közől egy épségben megérkezik. Mindazáltal nem rettenek vissza 
az eddig kiállott veszélyek emez egyik legnagyobbikától: a mi 
Urunk kinyilatkoztatta nekem, milly dús at·atást biztositand e föld 
a kereszt árnyában, mellyet oda kitűzni megyünk.'' 

Azon csodák egyikénél fogva, mellycket a ket·esztény hitéből 
fejt meg, a scepticus a szcnvedély erejének tulajdonít, Xaverius né
hány hét alatt megtanulta ez ot·szág igen nehéz nyelvét. Némellyek 
megátalkodva a gyönyörök ben, kövekkel fogadták az igehirdetőt j 
mások bámulattal teltek el e kHiönös bonz iránt, ki öket egy Isten 
tiszteletére, s egy növeli megelégedésre akart8 birni j ismét mások 
az égi testek, fényfogyatkozások, a bünök, kegyelem és halhatatlao
ságra vonatkozó kérdésekkel halmozták el, s olly éles elmü ellen-

' 

•) . Diversor in valetudinario .•. , inde in custodiam ad vinctos me con fero . •. 
in oppid i 8, payisque singulis christianant institulionem ipsorum lingva conse~iplam 
l'elinquo. Lih. l. ep. l. c. 8. 
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vetéseket tettek, mintha csak maga a gonosz s:.-;ellern adta volna szá
jokba a szavakat. Minda~áltnl Xaverius munkája gyürnölcsözni 
kezdett; Kiussiu-szigcten az elsií templomot építette, és sok fejedel
met sikerült neki megtériteni, kiknek példáját több más szom~>zéd 
fejedelmek is követték, kik, a téritök elbeszélése szerint, olly h6vvel 
karolták fel az evangeliumot, nlintha csak erőszakkal akarták volna 
bevenni az eget. Xavcrius miután harmadfél evet töltött volna Ja
pánban, néhány jezsuitát hagyván ott, maga Indiúba tért viBsza 
( 1551 ), hol a kereszténységet Barzea, Eredia s más atyák tevékeny
sége következtében virágzó állapotban találta. Hire bejárta az Indus 
foly o és Sárga-tenger közötti tartományokat, s benne ama megteste
sülések (a v a t a r a) egyikét hitték megujultnak, mellyekrííl szent 
könyveik emlékeztek: mindenféle csodás dolgokat regéltek a téri
töröl : hogy minden nyelvet beszél, egy idöben több helyen van, hogy 
betegeket gyógyit, halottakat támaszt, s a láthatatlan lényeken is 
uralkodik. 

Ferencz ezalatt a chinai utra készült, s arra igyekezett rábírni 
Maiacea kormányzóját, hogy öt egy követség kiséretében küldje oda, 
melly kérelmét midön gúnyosan vis8zautasitotta volna a kormányzó. 
Ferencz élvén addig titokban tartott hatalmával mint apostoli követ, 
kiközösítette öt, s mint magán ember kelt utra. 'l'udta ö, hogy a 
hajó fogságba viszi, de azt gondolta, hogy a fogságban chinaiakkal 
fog találkozni, kik közt elhintvén a magot a Gondviselésre bizandja 
annak termékenyitését. Azonban, miként Mózscs az igéret földének, 
ugy ö is meghalt Chinának láttára (J 552 de ez. 3.). 

A halálát kisért csodák, s épségben maradt testének átvitele 
növelték a hivők számát, mint szintén az Indiák apostola iránti tisz
teletet is, mellyeknek késöbb védnökévé nyilváníttatott (1747). 

Uj ösztön volt ez a téritiiknek, s a Philippinákról, Macaoból, s 
főleg Goából (In diák ezen Roma jából, hol 1565- ben már háromszáz
ezer uj keresztény volt) mindig több-több tériWk mentek Japánba, 
s megnyerték a népek becsülését szeretetre méltó erényességök, a 
szegények és betegek ápolása s szcrtartásaik méltóságteljes pompája 
által. Némelly japánok a jezsuitá.k által neveltettek, s felvétetvén 
e rendbe, nem kevésbbé buzgó és még alkalmasabb teritök váltak 
belőlök- A keresztény hit a fejedelmek udvaraiban is elterjedt, s a 
vallási kötelmek nagy szigorral gyakoroltattak; s igen kevesen lévén 
a munkások e terjedelmes szölöben, világiak pótolták az egyháziak 
hiányát. E közben Bungo és Arima királyai s Omura fejedelme 
elhatá1·ozták Rómába egy követséget kiildeni, melly Krisztns hely-
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tartójának hódolatukat nyilvánitsa, s papokat kérjen. E végre ma
gas rangú személyek választattak, kik néhány téritö kiséretébfn Ma
(;ao, Goa és Lissabonnak vették utjokat, hol Il. Fülöp király állva 
fogadta és megölelte őket, nagy tisztelettel emlékezvén fej(~delmeik
riíl; majd személyesen is látogatást tett nálok s meghagyta, hogy 
Róma felé való utjokban birtokain mindenütt tisztelettel fogadják. 
Rómában XIII. Gergely, királyi termében, bíbornokaitól környezve1 

ünnepélyesen, s ez udvarnál kifejtetni szokott megkapó fénynyel fo
gadta üket ( 1585) ~ könyekre fakadva felkiáltott: - "Uram most 
már vissza veheted lelkemet, me rt látták szemeim az üdvösséget. 11 

S rövid idíi alatt meghalt, s az utána ){övetkczett V. Sixht8 min
denféle kitüntetésekkel elhalmozta e követeket; lábcsókra a három 
bíbornok eliitt bocsátotta ; akarta, hogy koronáztatásakor a legmeg
tisztelöbb cselekvényeket végezzék, a mennyezetet vigyék, kezére 
vizet öntsenek, paripáját vezessék; majd aranysarkantyús vitézekké 
ütötte s a tamles és nép által római patricius czimmel diszittette fel; 
magán misét mondott részökre, sajátkezülrg megáldoztatta, s fényc
,;en megvendégelte őket. Ajándékokkal terhelve bocsáttatván cl, 
Olasz és Spanyolországon keresztül folytonos ünnepélyességek közt 
utaztak 1 s II. Fülöp dús ajándékokkal küldte öket vissza Japánba, 
hová 1 nagy veszélyek közt, kiinduláRuktól nyolcz évre érkeztek 
meg. 

A fejedelmekénél még nagyobb hatással volt egynémelly tudó 
:;ok, s főleg bizonyos Dosarn megtérése1 ki a legerősebb gondolkozók 
közé számíttatott, miért is a rá sokat adó nép között illyféle beszédet 
lehetett hallani: - "Dosam keresztény lett; a bölcs, ki mindent 
tudott, nem talált jobb vallást a kereszténynél" - és sokak megté
résére ez egyetlen érv elégséges volt. A téritök nem gyöznek ele
get beszélni ez olly annyira emelkedett szellemű nép közti megtér 
tek és apostolok nemes cselekvényeiről: de nem sokára csak l',man
nak a kinzásbani vadsága s emezeknek a szenvedésekbeni állhata
tosságáról beszélhettek. 

A Philippinálton ágostoniak hzdték meg a térítés munkáját, 
kik más eljárást voltak kénytelenek követni a parti uralkodó és mü
velt osztálylyal, s mást a szigetek bensejét lakó durva fetis-imádó 
négerek és ilanokkal szemben. 1577-ben Alfaro Péter vezetése alatt 
tizenhét, fcrenczi kötött ott ki; azután mint kinevezett manillai püs
pök Diego de la Salazar hát·om domonkosival, öt ferenczivel és há
t•om jezsuitával érkezett oda; s a hivők száma olly arányban növe
kedett, hogy Manilia érsekséggé emcltetr.tt, CarcerPs1 Uj-~egovia és 



Zebúban pedig püspökségek alapittattak, mellyekben a mult század 
kezdetén egy millió keresztény volt, s ugyanazon század végén már 
megkétszerezödött e szám. A Molukkákon a portugat jezsuiták 
1540-töl sokat tettek és szenvedtek, de a hódító hollandok elüzték 
<Sket onnan. 

A Tolvaj-szigetek czime, mellyet az első fölfedezők a Marian
náknak adtak, rosz hírbe hozta azokat, pedig az oda érkezett Ladoo 
de Sanvitores Jakab jezsuita (1660) jó és tanulékony lakókat talált 
ott, s elhatározta azok megtéritését. Meg nem hallgattatván a Phi
lippinák kormányzója által, egyenesen IV. Fülöp spanyol királyhoz 
fordult, s az ő neje tiszteletére Mariannát·a változtatta e szigetek ne 
vét. Több más buzgókkal Guaanba menvén, megtéritette Chipoa 
nevü f<Snöküket, s egy templomot épitett Agannában (j 668) j alkal
mazkodván hozzájok, együtt tánczolt és énekelt velök j versekbe 
foglalta a tanokat, s kedves modora által azt érte el, hogy jónak 
mondották Jézust, mert jó volt az atya, ki öt hirdette. 

De a bonzok nem szüntek meg az ellenkezőt tanitani j az elő
jogosak méltóságuk alattinak tartották összekeveredni a megvetett 
kaszttal a keresztség és áldozásban j s egynémelly chinaiaknak, kik 
ott a buddhaismost terjesztették el, sikertilt lázadásokat támasztani, 
mellyek alkalmával Sanvitoros, Medina és más atyák megölettek. 
Müvöket don José de Quiroga y Lozada ( 1672) folytatta, ki lecsilla
pította a szigetet, s olly jól hangolta az idegenek iránt, miszerint 
Saraviának sikerült ott kormányt alakítani, s mesterségeket vinni bE'. 
A benszülöttek több ízben fölkeltek az uralkodók ellen, de Saravia 
fegyverrel, a téritök pedig az igével mindig leküzdötték öket. A té
ritök innen az ismeretlen Carolinák ra mentek át, és pedig először 

Bobadilla atya, ki azok fölfedezése végett küldetett ki j itt azonban 
csak vértanuságot találtak. 

A Mogol kánjai még mindig határozattanok voltak vallásuk 
változtatását illetőleg j miért is Akbar Nagymogol 1582-ben Portu
galia királyához irt, a Biblia arab vagy perzsa fordítását, s annak 
fejtegetése végett néhány igehirdetől kérvén tőle. Tizenhárom 
évvel késöbb Albuquerque alkirályhoz fordult áldozárokért. a ki is 
Xaveri Jeromost, sz. Fercncz rokonát küldte oda két jezsuitávaL 
Tisztelettel fogadván, egy templomot adott nekik; s a musulmanok 
lázongásai hajlandóvá tették öt a keresztényekhez, minek következ
tében 1599-ben Lahorban ünnepélyesen tartatott meg a karácson, s 
Xaverius felsöbb meghagyásból két, J é z us é l e t e s A z i g a z
s á g tük r e czimü munkát irt perzsa nyelven. Akbart meghatotta 



az elsőnek olvasása; a má:sik ellenébl:n egy i~;pahani perzsa lépett 
~:>íkra, s bálványimádásnak igyekezett raj ta felttintetni a keresztény 
tanokat és cselekményeket. A hitterjesztő társaság megbízásából 
Guadagnoli Fülöp ferenczi atya A p o l o g i a p r o c h r is t i a n a 
r e l i g i o n c czimü n1unkával válaszolt nP.ki (1631 ), melly azonban 
nem a musulmanoknak való, mcrt leginkább a pápák és zsinatok 
tekintélyére támaszkodik. Akbar halála után (1605) három császári 
herezeg vette fel a keresztséget; Agrában collegium, Patnában ál
lomás alapittatott i igen szép remények, de mellyek nem érhet
tek meg. 

E közben mások sikercsen müködtek a déli India közepében 
fekv ö Madura országLan i s Desideri és Freyr jezsuiták Maiabar 
partjairól a Cuucasuson is tul és Tibetbe szándékoztak nyomulni. 
Keresztül hatolván a mongol birodalmon, s azon roppant hegysége
ken, mellyek kevésbbé emelkedett pontjai is felülhaladják Európa 
legmagasabb csúcsait, miközben sokat kelh:tt szenvedniök a völgyek 
fojtó hösége s a havasok maró Iddege miatt, Butan nyomorult népei 
közt a lélekvándorlásróli tan és soknejüség ellen klizdöttek, s egész 
Lhassaig jutottak, hol jól fogadtatván a fejedelem által, reményekre 
gerjedtek, mellyek nem teljesültek. S bármennyire magasztalják 
is ollykor akár a katholikus hitkiildérségek, akár a lutheránus vagy 
anabaptista iskolák Hindo&tanbani jó sikerét, a valóságban csak igen 
csekély az. Az angolok ravaszsága és kardja halSztalan nyitott utat 
a Nagymogol roppant kiterjedésü birodalmába: a szegény nép ke
nyeret kér attól, ki tanitani akarja öt; a büszke nemesség a mieink
nél régibb szertartásait, szigorúbb önmegtagadásait, s igen tiszta 
bár kevéssé követett erkölcstant szegez ellene. Az angolok pedig 
CS!\k azon lévén, hogy megőrizzék hatalmuk ezen forrását, vallási 
türelem czimcn elnézik a nyomoruságos babonákat, nem akadályoz
zák a satik megégettetését, megadóztatják a Dschagrenatba zarándok
lókat, s ágyúlövésekkol üdvözlik Durga és Kali rajongó eszelössé
gekkel mcgfertöztetett ünnepei t. 

ltiOO v!·gén sok téritilt szándékoztak keletre küldeni, s főleg a 
francziák azon voltak, hogy Lenszülöttek szenteltessenek papokká. 
E végre Pallu F'ercncz, La Motte Lambert és Ootolendy Ignácz 
püspököli. küldctlek oda, czimzetesen egész Kelet-Ázsia feloaztatván 
köztök .i ezek Siamban egy papneveldét alapítottak, melly China és 
végső Azsia egynémelly tartományai részére apostolokat adott. Ek· 
lwr némi remény keletkezett Siam királyának, Shau-Naraja-nak 
megtéré:>éhcz, de ki:>ült, hogy csak közönyös volt. Ez követséget 

x~ ~ 



IIICIICBztdt Fmncziaor:>zágba, ::; XIV. Lajos viszont Chaumout lova
got küldte oda (1674), ki Choisy apátot s néhány jezsuitát vitt ma
gával j de a reménylett megtéré~ füstbe ment; azután az 1767 -i ki 
forradalom alkalmával a téritök kegyetlen üldrizést szenvedtek, s 
egészen kiüzettek. 

A Francziaországban Paulai sz. Vincze által alapitott hitkiil
dP.rségi Tá1·sulat Madagascarbn küldött téritöket, kik azonban a ten
geri viharok és szélcsend, s az egészségtelen szigeti égalj áldozatai 
lettek; mindezek daczára többen is me n tek oda: s Bom-daise atya 
i~-?;en sokat kitanított és megkeresztelt j dc a további siker reménye 
végkép elenyészett, midön a gyarmat feldulatott. 

Nincs tehát olly föld, hová el nem hatott az ö szavok. "Sem a 
sarkok jege (mondja Chateaubriand), sem a napléritök heve, sem a 
tengerek és zivatarok meg nem akadályozzák a téritöket; az eski
lllok közt fóka tömlővel, a grönlandoknál bálna zsírral tengetik éle
töket ; a tatárok és irokcsekkel végtelen sivatagokon hatolnak át, 
d1•omedárokon já1ják Le Arabiát, követik égetií pu:;;ztáin a bolyongó 
kaffe•· nyomát, megtéritik a chinait, j~tpánt é;; indiánt ; nincs sziget, 
nincs kiálló szirt az Oceánon) mclly kikeriiltc volna buzgalmukat, li 

tniként egykor Nagy-Sánrlo•· kcvólysége nem talált tiibbé meghódít
Hivaló országokat, ugy hiányzik most már a fiild az ií sze1·ctetöknek. 
Mennyi ajtatos szinlés, mennyi sr.ent eselhez volt kénytden folya
modni a té1·itö, hogy hirrlethesse az embm·cknek az igazságot! Ma
durában a bünbáuó indián ruháját öltötte fel, s alávetette magát szo
kásainak, visszataszító vagy gye1"111ekes önsanyargatásainak; Chiwi
Lan mandarin, tanult csillagász, az irokesek kiizt vauá!<Z és vad 
lett." 

TIZENKILENCZEDIK FEJEZET. 

Japa11. 

E helyt az emópai kereskedők és téritök nyomai vég Kelet 
()~régi népeihez vezetnek minket, mcllyck amaz irlöktöl fogva baráti 
vagy ellenséges viszonyba léptek Európával. 

Ázsia legkeletibb szigetcsoportja, melly a 126 és 14~ keleti 
hosszuság, s a 29 és 4 7 szélességi fokok köz t terül r· l, pát·atlun or
sz:i.;.; a fiildiin. Mi ezt Japánnak, lak<iit pedig N i fo n-nak ncvez:t.iik 



a fö sziget ncvériil, melly (n i-p o n) t ü z a l a p o t, vagyis olly föl
det jelent, hol a nap fölkel. Ez, továbbá a Kiu:~siu vagy Ximo, 
s a Sikokf, mellyek közt és kö1·ül egész serege a. kisebb szigeteknek 
van elszórva, képezik a Japán birodalmat. A régiek előtt ismeretlen 
volt; Marco Polo X i p a n g o néven beszél arról ; azután a XVI. 
század közepén véletlenül, a tenger által oda vetett portugalok fe
dezték fel; eitkor a kereskedők rögtön rakhelyeket alapitottak ott, 
a téritök pedig mesterségeket és a keresztény vallást vitték be 
oda 1). 

Zivataros az azt övező tenger, sziklásak a partok, kellemes az 
t'~galj. A főszigeten, melly tiizhányó tölcsérekkel van behintve, s 
emelkedett a gyakori földrengések következtében, a dús források erő
teljes növényzetet táplálnak : a thea müvelés nélkül terem, a bambu 
nád óriásira nő a lapályokban ; a fekete bors, czukor, gyapot, indigo, 
gyömbér, indiai borostyán, kánfor és lakkafa váltakoznak a mérsé
kelt égaljak veres fenyő, cyprus és szomoru füzfáival. A meleg év
szak gyakori heves zivatarok által szakittatik meg; több hónapon át 
folytonosan szakad az eső, melly aztán hób:t megy át. A föld gyom
rában olly sok az arany és ezüst, hogy meg van szabva az ásatási 
mennyiség, nehogy értéköket veszítsék ; a rezet vas helyett használ
_ják ; s bőségben ásnak higany t, ként, fiildi kátrán) t és köszenet. 

Mig a búvár Am p h i t r i t e l e gs z e b h g y ö n g y k a g y
l ó i t hordja fel a mélységböl, a polgárok milliói egy arasznyi földet 
~em hagynak müveletlenül; nevelik a srlyem-bogarat s kikészitik 
annak száJait. A ló kevés és kicsiny ; a sertés és kecskél( száműz

vék mint veszélyesek a földmüvelésre; s a földmüvest bizonyos aprb 
tehenek és púpos bivalok segitik munkájában. Egy királyuk külö 
nös ízlése következtében az ehek roppantúl elszaporodtak. A darút 

1 ) Kaempfer, "lmoenitules ~xutiwc, Lemgo 1712; é, má~ becs<·R ké:dmtok. 
mellyekJ,(í! John Sloane Japcín liil'lénelrnrfl (angolul) Allította ii~Rz~. London. 1727. 

Charlevoix, lli .• ton·e dn Jnpou 

R1·evis .lajJ}Juuiae ins1~lae 1le•m·iptio, a~ rerum a. J>alrilms Societatis Jesu ge

·•tm·um .Yuc"incta nan·atiu. Ciiln 1580. 

A JéznR T!trHaslig!mak {üalt..nos hclyuiikéhe:< .Japan ,·.~ Chiu:l.rúl 1589-90-

he n írott. levet ... !<- Róma tr• !l t. 
f'sak m<._t. jöt.t l<i l"oya;;c an J" pon eYecui r l'endant le.Y onnées IR 2.'/- !83(), 

011, dcs•Tiplion J>hysi•J11P, ylnymph-iquc r/ hi•lo>·iqu.~ de l' en•'!Ú>·e ja11011aia, de Jezo, 

de~ ilea Kun1e.y mé•·itlionales.. de KnJ,t~o. de la Corée, des iles J,iu-kiu etc. Pr. de 
Sierold. llofl'maun Chi11a történelmére s az e birodalommaii viRzonyokra vo

uutkozú fclvilúgo:iit.ft~okat. i~ t:~atol c 1niihfiz. 
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mint szerenesemadarat tisztelik, ~ képét mindenhová festile A dá
mák nagyra bec~>ülik az éji legyet, vagyis egy igen csinos, azúrkék 
és aranyszínnel tündöklő szárnyú pillangót, mcllynek (mint költőik 
éneklik) kegyeit minden c ji rovar igyekszik megnyerni j miért is 
nz, hogy mem·kliljön alkalmatlankodásaiktól, tüzet keresni küldi 
iíket, s rzek a fény körül keringvén megégetik magukat. 

A népesség igen nagy 1)1 sz(~p, vidám, erős, olajszinü j testal
katuk középnél kisebb, fejök hosszu, nyakuk rilvid, orruk tömpe, 
arczuk kevé,;sé kifejez() és egeszcn sziírtclcn j minden más törzsénél 
hosszúkásabb szemöket tekintve, melly tömött és magas szemöldö
k/ik által vcdetik, a mandzsúk és chinaiak kevcrél{ének látszanak j de 
nyelvökben kevés a chinai, még kevesebb a mandzsu vngy tatár szó, 
nem egyszótagos, s erPdeti szókötés és hajtogatással bir. Irásukról 
másutt beszéltünk 2). Krisztus eWtt hat századdal már értettek a 
met~>zésbez, mikcnt ezt nzon idiibeli pénzcik s a l{irályi családok ki
metszett czimcrei bizonyitják j dc a nyomdát csak 120()-ban kezdték 
használni a buddhisták könyveinek terjesztése végett; ver,;enycznek 
a chinaiakkal a természdi tárgyak utánzásában, s felüimulják iíket 
a nagyszerü porczelláncdények alakitása s az aczél-cclzésben. 

A gyakori földrengések mintt házaikat nem építik egy emelet
nél magasabbra, és pedig az oszlopokat és gerendázatot cedrus fából, 
a falakat igen fehér vakolattal bevont deszkákból készítik. Ruháik 
vidámszinü virágok és arabeskekkel czifrázott selyemből vannak, s 
mind az anyagot, mind az éltitményd{et iík magok gyá•·tják. Fejöket 
félen megborotv;ílják, a haj többi részét fiivcgiik alá gyiijtik. Ha 
uton vnnnak, olajozott levelekbe burkolóznak, s l{ezökben mindig 
lcgyezöt viselnek j olly tiszták, lwgy felémelyedik gyomruk az euró
paiak piszkosságának láttára. Ü d vözlés közben több iz ben egész 
földig hajolnak; ha bántalmaztatnak, egy szót scm szólnak, de késök 
akko•· szolgáltat igazságot, mikor a bántalmazó nem is gondolná. 

A HÍrok látogatása, a lámpák iinnepc, a flrámni mulatságok, s 
a kéje!! tánczok míként Chínábau ugy nálok is swkásban vannak. Egy 
nőt ós sok ágyast tartanak, kikel nem igen féltékenycn iíríznck. 
Menycgzi:í alkalmával a mcnyasszony az oltá•· előtt állván, gyertyát 
gyujt, m<'llyről a völegény egy másikat gyujt meg, s a menyasszony 
tüzrc veti gyermekkori játékszereit. A férjesilltek szépekkc hiszik 
magukat tenni, ha kitépik szemöldöküket, s fénylő feketére festik 

1) Kaempfer ott 13,000 vároKt R 909,B5R. lwl.vsÁgel Rz4rnitott. 
') IV. könyv ~W. fej. 332 R ltiiv. lap. 
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fogaikat. Elbocsáttatván megborotvál va kell hordaniok fejöket; a 
szemérerumeli ket·eskedés bizonyos ajtatossági szinezetet nyert, mi· 
óta az utolsó főpap a kubo eWl futván, vizbe fojtotta magát, s az 
udvarát képező nök kenyér nélkiil maradván, illy aljas uton szerez· 
ték meg élelmöket. 

Azon időben, midőu egyedumlommá alakult, China, ugy lát· 
szik, gyarmatává tette Japánt. Saját eredeti müveltségöket a china· 
iak által bevitte!, törhetlen vadságukat emezek szclidségével, sok
szótagos nyelvöket China cgyszótagosával, a benföldi szavakat pedig 
ennek szókötése s a tatár nyelv ejtegetésével elegyitvén, mindebből 
egy vegyülék származott, mclly még különiisebbé teszi e sok tekin
tetben mát· n•agában is kHiönös i1épet. Igy: kétféle nyelvvel ren
delkezik, mellyek egyike a politika, törvényhozás, vallás, irodalom 
és a tudományo!( rész(:re tat·tatik fenn, a másik pedig a közéletben 
használtatik ; alkotmánya szintén k«Jttiís, s a hatalom egy világi és 
egy egyházi fö kiizt van megosztva; a sértett becsület megboszniá
sában még a mi pát·bajainknál is tovább mennek: a megbántott ja
pán ugyanis arra hívja fel ellenét, hogy egy iJiiLen messék ki egymás 
hasát. 

Bár tespedlik mint a chinaiak, minda21által erősebL•:k, élénk, 
éle8 eszüek, nemes szivüek, s nagyobb kt~sziiltséggel birnak a pol
gári szabadságra: de minthogy föltétlen szolgaság igája nehézkedik 
rájok, erélyöket a vétkezésre fordították, minek következtében alig 
lehetne nálok kihágóbb s a boszuállásban kegyetlenebb népet találni. 
V értörvények hozattak ez átkos kinHvés elnyomására, s minuen tény 
szigoru szabályok nal{ van alávetve; öt házfíínök közé)\ egyik biró a 
többi. 'felett j a tag által elkiivdett vétségért az egész család, férjö
kéért a nők is bíinhödnek j s minden meg van téve a kölcsönös bi
zalmatlanság élesztés{~re , mi legroszabb s legsziikségesebb eszkiize 
a zsarnokságnak és megörökiti azt. 

Történebnök hét nagy égi szcllcrmöl veszi kezdetét (S e n· 
si n si t a-d e i), kik évmilliók ig uralkodtak; az utolsónak egy növel 
volt viszonya, kit/il u z öt nagy földi isten (Ds i a-im-g o o d a i) 
származott. Kt·isztus előtt ()60 évvel jelent meg Sin-mu, ökör fővel 
ellátott harczos , ki hetvennyolcz éves korában lópett a trónra, s 
ugyanannyi ideig kormányzott; ettől veszi kezdetét N i n-o-nak ne
vezett időszámitá~uk. Neve idegent árul el benne, ki hihetöleg Chi
nából szakadt oda, midiin Tsen idejében a felekezetek küzdöttek 
egymás ellen. E fejedelem meghatározta az év tartamát, melly a 
hold-bónapok szerint van foloszlva, s igy majd február m11jd tnár-
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cziusban kezdődik, s minden tizenkilenczedik évben hét hónap szú
ratik közbe; törvényeket hozott, s megalapitotta a d a i r i k-nak ne
vezett hatalmas császárok uralmát, kik egész 1585-ig kot·mányoztak, 
s az alattvalók által istenekként tiszteltettele A dairi megszentség
telenittetnék, ha lábával a földet érintené, miért is a nemesek válla
ikon viszik öt; ~t·czát sem szabad érni a küllégnek, sem a napnak 
sugaraival megsérteni t-:zent fölségét; ugyanazon ruhákat, butorokat 
és edényeket nem használhatja egyszernél többször; szentségtörés 
lenne haját vagy körmét levágni mia.latt ébren van ; sőt egy időben 
t·eggelenként néhány ó1·áig fején koronával mozdulatlanul kellett ülnie 
a trónon, igy tartatván e;r, szükségesnek a béke érdekében, mignem 
ez unalmas dologtól ugy váltotta meg magát, hogy ugyanazo11 hatály 
tulajdonittatolt a trónra helyezett koronánalt ; - s valóban a korona 
sokszor maga is véghez vihetné azt, mit a koronázott. Meghalálo;r, 
ván, a miniszterek utódául a legközdebbi öt·ölcöst kiáltják ki, bár
milly korú és nemü legyen az. 

Japán történelme Kr. e. 6li0-tól Kr. u. 400-ig alig tizenhét, 
mind egy törzsböJ származott császárt és igen kevés tényeket említ. 
Egyike ezeknekaYet-ek és Go-k hareza (471 Kr. t>.); a másik egy 
vulcáni kitör{·s, melly egy éj alatt alakitotta Biwa-no-umi nagy tavat. 
Shiuang-ti chinai Cí!<Í.szátTal elhitették (208), hogy Japúnban a hal
hatatlam;ág füve nő, s hogy annak meg~zerzéHére háromszáz pár itJu 
kívántatik. l'i!P.gnyervén ezeket, a ravaf!z orvoR arra ha:;ználta öket, 
hogy segélyiikkel megvetette láh<tt Japánban. Singn-kogu, az elsü 
nő, ki ott a császári trúnon ült (201 Kr. n.), kisédetet tett Korea 
mr.ghóditására, maga ~Uiván hadai élén·, s nagy részben sikeresen: 
ugyanez postákat alapitott bit·odalmában. Fia és utóda Oo-sin ha
lála után (250), 1<'at~-rnan név alatt, mint a harcz iHtene tiszteltetett. 
Fia Nin-tokn, tizenhetedik dairi, százhetven évig élt, nyolczvanhét 
évig umlkodott, s íj volt utolsó me;;e hösc tiirté11elmöknek (-3\:IH). 
799-ben a mandzsúk, kik kisérletet tettek ez ország meghódítására, 
visszaverettek j azután 1281-ben a mongolok, miut;ín Chinát meg
hóditották volna, .Japan ellen Korea által szolgáltatott kilenczszáz 
hajón százezer harczost inditottak; de egy, az istenek által t:ímasz
tott zi va tar szétszól'tll. öket. 

A hitet illetőleg három fő felekezetre oszolnak, s ezek : a t·égi 
nemzeti bálványok imúdói; a sinto-k vagy moralisták, kik a chinai 
müvelt osztályokéhoz kiizelitö deismust vallják, s minden más val
lást megvetnek j végt·e a buddhaismus szültc budzó-k. A sinto-k 
egy legfiíbl1 htent tisztr.lnek, ki sokkal maga~abban állván hogysem 



a világ ügyeivel gondoln·a, alsóbb istenségekre bizza azokat. Ezek 
között fö 'l'en-sio-rlai-sin istenn(i, kihez senki sem fordulhat imáival, 
esak a Siu-go-sin azaz védistenségek közvetitése utján. Templomaik 
jól készitett, elmozdítható deszka rekeszek által képezett szobák és 
csarnokokból állanak, mellyek talaján szalma g·yékények vannak 
leterítve az ajtatoskodók kényelmére; a fö istenség képe nem lát
ható ott, csak némelly al~óbbaké; a templom közepén egy tükör 
van; s az ünnepélyek mind vidám szinezetíiek, miként ez a jótevö 
istenekhez illik. Hitök szerint a jók lelkei a tüzmennyel szomszédos 
fényországokba száJinak fel, a roszakéi pedig a légtérekben holyon
ganak, mig bűneikért eleget nem tesznek; irtóznak a vértől és állati 
eledelektől s nnn mernének holttestet érinteni. 

A budzú k alapjában buddhisták, kik Kt·. n. 54:3-ban költöztek 
át Kot·eaból, de saját alapelveik és szertat·tásaik vannak, rnellyek 
azonban annyira összevissza keverttek, hogy hitágazataikat illetöleg 
bajos tisztába jöni. Nekik tulajdonittatik Amidn és Sachia tiszteletc 
is, kik a hosszú élet és minden jó osztogatói, s kiknek csodáiról nem 
gyöznek eleget beszélni. Emez istenségek példája. után indulva, eré
nyes cselekedetnek tar~ják az iingyilkoss:l.got, ugyanazért ott is gyako
roljAk amaz iinkúntt~s áldozatokat, mellyekkel India ünnepeit láttuk _ 
heszennyeztetni. 8achia hivei többnyire vizbe fojtják magukat, mi
ntán eWbb ünnepélyes bucsút vesznek rokonaik és barátaiktól, kik a. 
halálos tóig kisét·ik aket; Amidaéi éhhalállal vetnek véget életöknek; 
c végre befalnztatják magukat, :; egy lyukacskát hagyván sziik börtö
nlik oldalán, minrladdig kiáltozzak azon :U az Isten nevét, mig lélek
zetet birnak venni. 

Sokkal késöbbi l 'ambadoxi, istenitett hom., kinek aszútagos al
pha.bétet tulajdonitják ; a többi felekezetek egyéb istenitett hiisöket 
tisztelnek, de mindnyájan mcg<>gyeznek c hat tilalomban: ne ölj Remmi 
élöt, ne egyél mcgölöttet, ne lopj, ne paráználkodjál, ne hazudj, ne 
igyál bm·t. A szet·zetesek a legs·tigoi"Ubb biinbána.ti cselekvényekkel 
kínozzák testöket, s a. büntiíl a pokol büntetéseinek majd szóval, majd 
rettenetes ábt·ázolatokbani festé'!ével ijesztik az embereket, miért is 
szomorukká teszik a templomokat és utczákat, s a vát·osok, helységek 
és pusztaságok telvék templomok és kolostorokkal, s némellyekben 
ezer sz_erzetes is él együtt, mig n bonzok magánházakban laknak, s 
mindny~jan főpapjoktól l"íiggnelc Cano, Amirla fia, templomában az 
isten ezer kiili)nfélc áll:isn szohorban :l.br:izoltatik; egy másikban hAr

minczháromezer húromszáz harminczhárom illy szobrot száml:ilnak. 
;\liaco hatvan templomának egyike, rnelly olly hosszu, mint a milanúi 
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dóm, !~öböl van építve egy hegyen, mellyre egymástól tíz lépésnyire 
álló oszlopok által szegélyzett úton mennek fel, s az oszlopok egyiké
től a másikig lámpák fiiggnek le ; ott láth~t6 Daibut azaz a nag_tr 
Buddha szob1·a, ki lótus virágon ül j előbb aJ•anyozott bronzból volt c 
azobor; lcd/intetvén az l OG2-il(i fiildrcngés által, aranyozott papihal 
fedett, nyolczvanhárom láb magas faszoborml helyettesíttetett. 

Az ottani bálványok egyikének feje olly nagy, hogy tizenöt em 
ber is bele fér, s hetven láb magas és nyolczvan láb széles trónon áll. 
Közel Vhn oda a világ legnagyob b harangja, me ll y tizenhét lábnál 
magasabb, és két millio holland fontot nyom. Cubnco templomába 
három, oszlopokon nyugvó csarnokok által övezett, s egymás fölé 
emelt elií-udvaron át juthatni j a máqodik udvarba nagyszerü lépcsií 
vezet fel, sa bejárásnáll(ét óriási aink emelkedik olly áll:í~ban, mint
ha a bejárást őriznék j a templomba vezetlí lépcsiízeten két iszonyu 
testü oro~zlánnal, bent pedig ~achia szobrával találkozun!(, melly mel
lett jobbról és balról két fia látható üWhelyzetben j a hetven, roppant 
nagyságu cedn1s oszlopok mindenikc ötezer ducatba kerültek j a tem-· 
plomhoz ragasztott kolostor hét~;záz nyolczvan cellát foglal magában; 
ugyanebben igen nagy kiinyvtár1 s izléseH fénynyel párosult minden
féle kényelem találtatik 1). 

Az istenség jelképe egy, japani tuja botokra ragasztott hosszu 
és vékony papírszelet, s nem c~ak a templomokba.n, hanem minden 
n1agánházban is találtatik ; a természeti balesetek, s fiíleg az ott gya
lwri földrengések alkalmával a bonzokhoz folyamodnak segélyért, kik 
az Isten haragját szertartásokkal, söt ollyi{Or emberáldozatokkal is 
igyekeznek megengesztelni. Igen fáradságos ajtatossá.g a zarándok
lát!, mellyet ké~sz:izezer személy, kétszáz mérföldnél is (miglia) töb
bet bejárva, évenkint Narába tesz. Illyenkor a legzordabb utat vá
lasztják, mezitláb mennrk, s egyedüli napi élelmök egy maroknyi 
megpiritott risz, s három pohár tiszta viz j de minthogy az első nyolcz 
napi tlt száraz vidékeken vezet keresztül, a viz g-yakr:m hiányzik, 
vagy megromlik, s a zarándokok szomjan halnak el. A menetet a 
bonzok rendezik, s ök irják elő az önsanyargatilsokat j lm a zarándo
kok valamellyike bármelly csekély kihágást követ el, egy galyra lm
paszkodtatják, mellyröl, elfogyván ereje, csakhamar a mélységbe zu
han alá j könyörületet mutatni az illyen iránt bün volna. Van egy tér
ség, hol huszonnégy órát összetett karokkal, szájokat térdeikre he
lyezve kell maradniok, mi alatt lelkiismeretöket vizsgálják, Azután 

1) Almelda, Epi~t. lnd ; - Varenlo, Jo:pn.n liirtlin"l'"'· 



egy magas hegy csúcsára érvén, melly fele útja a zará.ndokságnak, 
páronltént egy, a mélység felett felfüggesztett mérlegre egyensúlyban 
helyeztetnek el, s illy helyzetben kell fentszóval gyónniok; ha vala
mellyil< elhallgatja bUnét, vagy vonakodik, a bonz lebillenti a rudat, 
melly tartja, s a mélységbe engedi esni. A kik keresztül esnek, az 
arany Sachia istent mennek imádni, adóznak neki, s megülik a meg
váltás ünnepét. 

Miként láttuk, az első curopaiakat a tenger véletlenül vetette ez 
országba; azntán egy, odavaló ifiu Goába menekült, s megnyeretvén 
n ltercszténysrgnek, tudatta, milly előnyöket húzhatnának a portuga
lok a hazájávali kereskedésbőL Oda mentek tehát, s minthogy akkol' 
még nem voltak dzárva hahími az idegenek elöl, könnyedén befogad
tattak, Illindenfelé jádwttak, s fiíleg Kiussiu szigetén a fejedelmek ve
tekedve biztositották alattvalóikat a nagyhaszonról, mellyet az idege
nckkeli kcre~hdésb()J hítzhatnánalt. S valóban amazoknak aikalmok 
nyilt hasznMan túladhatni az ot·szág gazdag termékein, a ldváncsiság 
és tnc!atlans:'tg pedig gazdagon megfizettette velök Europa áruit; s 
igy a kereskedés mindkét fél megelégedésére ütött ki. A gazdag ja
pánok örültelt, ha leányaikat az eurapai harczosokhoz adhatták nöűl; 
évenként tizenöt millio !ira kHidetett Europába az ottani gazdag bá
nyák ból, s a nyereséget száz száztólit·a számitották. 

Régente Japán császára korlátlanul uralkodott j de 1158-ban 
egy ]{u b o vagy katonai főnökkel kezdte megosztani hatltlmát, melly 
méltó~ág azután örökös lett, söt a kuho 1585-ben megfosztotta Taiko
Sama dairit világi hatalmától, s egycrlül az isteni eredetböl kifolyó 
lelki hatalmat hagy ta meg nála. A dairi kénytelenségböl-e vagy jó 
Szántából? nem tudni, beleegyezett e felosztás ba, s ez idötöl a dairi 
ugy tekintetik, mint az istenek ivadéka, kik eleintén Japanban ural
kodtak. Miként a chinai c~ászá1·1 ugy ö is Ten- si azaz ég fitt czímet 
használ, hatalmát örökösödés útján szállítja át, s ha nincs saját gyer
meke, bárkit felfngadhat. De a tulajdonképi hatalmat a kubo vagy 
se o-g u n tartja kezében j ö látja el fizetéssel a dairit, sannak nyolcz
vanegy nőit és szolg:'tit, kik azt isteni tisztelettel környezik. S bár a 
dairinak semmi beleszólása a kUzügyekbe, mindazáltal mindig kikérik 
tanácsát, hogy megöriztessék föuralmának látszata. A seo-gun, midön 
megvfi,lasztatott, s azután minden ötödik évben Miacoba szokott volt 
menni neki hódolni, a mikor is eljegyezte egyik leányát, s felsöbbnek 
vallotta öt magánál azzal, hogy egy porczellan csészéböl ivott, mellyet 
aztán a földre ejt. vén Ös!lzetiirt; de egy iz ben czivódás támadván köz-
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tök, megsziint c szet'tllrtás, s most már évenként csak üdvözletót kiildi 
a dairinak, ki viszont követeket mcneszt Y eddóha üdviizlésére. 

Krammct· Konrád, a hollandi társaság japán i követe, 1 ö26 han 
szemtanuja volt Miacóban a világi császát· ötödéves látogatási ünne
pélyénck. I·~gy évvel a kubo kiindulása előtt elk11zdődnek a kés'zü
letek, s Yeddótól, melly rendes székhelye, Miacoig, hol a dairival ta
lálkozik, huszonnyolcz szállodát t•endcznek be, mellyek egyikét dél
ben, másikát este foglalja el, s mindenikben más-más udvart, fogato
kat, öröket sat. talál ; amint igy tovább halad, az elhagyolt sz~illodák 

népsége egymásután csatlakozik környezetéhez, ugy, hogy midiín 
végre megérkezik, kiséreh·t alig képes a város befogadni. A l\liacóha 
vozető út fehé•· homok és porrá tört talkklivel lévén bflhintve, ugy né
zett ki, mintha cziistbiíl lett volna, s egész hosszábau mindkét oldalou 
korlátok huzódtak, mellyek mellett két sor katonasúg volt fdállitva. 
Napkeltekor az uralkodók ajándékokat viv<i szolgái nyitoltAk meg a 
menetet; azután szép fényes fából kúsziilt H négy· négy em Lm· által 
emelt sz1íz gyaloghintil kiivr-tkezett, mellyekben a dairi udvari höl
gyei és nemesci ültek, kik felett egé~zen aranyos fr:ltrr selyem napet· 
nyök ta1·tattak. Ezek után arany, eziist, iil~lyem és tigrisbörbe öltö
zött nyolczvan nemes lépdelt lóháton; min•lcnik lovát Ht apród ve
zette, s öt i11as követte. H:Íl om IweRi, mdlyeknt cgy··cgy pár, karma· 
zsin selyemmf'l bchuzott feket(• bika vout, s mcllyek fénymáz, arany 
és zománcztól tiindöklöttek, vitte a dairi hllrnm ke(lvencz nőjét; s a 
követ, ki mint kere.~ke<lii értett hozz:'!, háromszl\z ht>.tveuezer holland 
forintra becsülte e kocsil{at. Most hn~:;zonh:irom gyaloghintóbP-n az 
ágyasok és tiszteletbeli udvari hiilgyek kiivctkeztck, kik felett a szol
gák napernyöket tartottak; utánok hatvannyolcz nemes ment lóháton; 
ezeket a förangu urak kiivették, aj:í111\ékokat vivén a knbo részére, 
mellyek két gyémánt markolatn nagy szablyabúl, egy bámulatos órá
ból, két amny karos gye•·tyatartóbúl, két ében oszlopból, két szintén 
ébenböJ készült négyszög asztalból, mellyrk elefüntcsont és kagylóval 
voltak ékitve s fiókjaik ritka könyveket tartalmaztak, végre két amny 
edényből állottak, nem említve a kisebb értéküeket. Más, a bi1·oda 
lom legelőkelöbb házaiból származott kétszázhatvan lovas nemes után 
a kubo testvérei, s százhatvannégy adózó király éH fejedelem mentek, 
mindenik megfelelő kísérettel, két kocsit előzvén meg, mellyekht>z a 
többiek nem is voltak hasonlíthatók. Egyikben magn a kubo, a má
sikban trónörökös fia ült; ut:inok temé1·dek kocsi, karszékek, elefánt
csont és ében g.valoghintók, szolgák éR zenészek. A menetet a dairi 
negyven nemes testli1· által megelőzött gyaloghintnja 1.1\rta be, mellyet 
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iitven neme~ vitt; ez kivül belül mindcn képzelhető fénynyel volt ki
állítva, s pompás mennyezettel ellátva, melly fölött egy tömör arany 
kakas állott kite~jesztett szárnyakkal. 

Olly nagy volt a tolongás, hogy sokan eltapostattak ; mások 
karddal nyitottak maguknak utat, miközben a tolvajok és rablók szor
galmasan üzték mesterségökct. T-Járom napig maradt a kubo az url
vamál, hol öt magát fejedelmek, három nőjét az elsií ministerek szol· 
gálták ki. Ajándékul hát·omezer rud ezüstöt, igen finom edzésü és 
pompás mivlí két szablyát arany hüvelylyel, kétszáz szép t·uhát, há
romszáz darab bát·sonyt, tizenkétezer font nyers selymet, tíz pompás 
paripát megbecsülhetlen értékü takarókkal, s öt nagy, pézsma, szürke 
ambra, és más illatszerekkel tölt ezüst edAnyt osztott szét. 

Az emlitett forradalom által megi~jult a birodalom, olly kormányt 
kapvlin, melly alkalmasabb a közjó eWmozditása, a rend fentartása, s 
a nyugtalan nép fékezésére. A fejedelmek meg lévén Kzokva a régi 
kormány alatt mindent önfejüleg tenni, nem szivelhették az uj mat s 
összeesküdtek ellene; de ezzel csak alkalmat szaigáitattak 'faikónak 
megtörésiikre; e:>l ngyani;; nagy sereget gyüjtvén hit·telen meglepte 
öket, mielött egyesülhettek volna, a tiz év alatt ~ikerült neki azokat 
leigázni, magát pedig független úmi tenni. Hogy foglalkozást adjon 
nekik, háborut inditott Korea ellen. Azt hozván fel, miszerint régente 
e sziget Japánnak volt alávetve, követeket kiildött oda, hogy hódola
tot kívánjanak, de a koreaiak megölték a követeket. Mindazáltal a 
nép békéhez szokott, s királyuk a kéjencz Li-fen lévén, nem rnert.ék 
bevárni a japán hadakat, hanem elhagyva a síkokat és városokat a 
chinaiaktól kértek segélyt, kik t·ava~zság és fegyvet· segélyével csak
ugyan gyöztesek is lettek. A japánok meg és visszaverettek ; de 'l'aiko 
csak ugy meg volt elégc<lve, mintha győzött volna, mert ez által meg
menekült a lázongó fejt~delmektöl, kik e hadjárathan elvesztegették 
pénzöket és erejöket, s igy ö a legkeménye bb föltételeknek vetbette 
azokat alá. !Ilyen volt p. n. az, melly szerint nőiket és gyermekeiket 
az udvarba voltak kénytelenek küldeni, hol kezesekül tartattak, s ne
kik maguknak is meg kellett évenként egyszer látogatni öket. 

Hogy a cselszövényes népet is megtörj e, szigoru törvényeket hir
detett ki, s elhatát·ozta kizárni a birodalomból az idegeneket, főleg a 
szám os, és hatalmas portugalokat, s megsemmisíteni a ket'esztenységet. 
Azonban miclött szándékát végrehajthatta volna, meghalt ( 1598), fiára. 
Fide-.Jori-ra hagyván a kormányt. Gegias, enuek gyámja, trónra vá
~yott, s rnP.p;támarlván az árvát, annyira szorongatta, hogy nz minden 



hiveivel együtt megégette magát. Gegiasnak sikerült Taiko terveit 
végrehajtani, kittzvén onnan az europai kereskedöket és vallást (1616). 

A portugalok meg nem elégedve a már is sok nyereséggel, még 
többre vágytalt, minclcn becsül~tcsséget fólretettek, s felfuvalkodván 
megvetették a bC'nszülöttcket; a papság is annyira megromlott; hogy 
illetlennek tartván gyalog menni, fényes gyaloghintókban hnrdoztatta 
magát, s meggondolatlan türelmetlenségében bántalmazta a pagodákat, 
s lerombolta a bálványokat A japánok tenni~;;zetesen gyül;ilték öket 
emiatt, s azt suttogták, hogy gazdagok li~vén s a megtértekkel rokon
ságba lépvén ujitásokon törik fejöket. Még inHbb kezdtek t·ájok gya
nakodni, midiin Caron engedélyt kapván egy ház épiti~sére, e helyett 
erödöt épített, mielött a bensziilöttek é~zrcvették volna magukat; azu
tán júl elzAt·t ládákban ágyukat vitetett be; de fülfedeztetvén, az ud
varba hívták, szak:i.llát egy !'zálig kitépték s bolond öltönyben közne
vetség tárgyául állitották ki. Ez idliti\1 fogva amint egy hajó érkezett, 
a japánok elszcdték arról az ágyukat, llíport, horgonyokat, iírizet alá 
helyezték a hajólegényHéget, s egyszerre csalt négynek engedték meg 
a városbai bemcnetelt. 

A pot·tugaloknak ez időheu tevékeny ellenségei voltak a hollan
dok, kik Firandc'lban telepedvén meg s szabad kercskedési engedélyt 
nyervén, minden utat módot megkisél'lettek megbuktatásukra, sa kubó
hoz egy tőlök elfogott le,·elet küldtek, mellyLiJI az tiint ki, hogy urai
vá szándékozlak magokat tenni az országnak, s e ezéiból sok föem
bcrrel egyetértésbe léptek egy forradalom ciiiidézése végett. Bár 
a vádlottak tagadták a dolgot, mindazáltal kivégeztettek; s e tervet 
megerösiteni látszott a pápai fensőség r0szul értclmezntt e,.;zméje is 1 

mellynél fogva ugy vélekedtek,miutha a térit/ik egy távoli pápától akar
ták volna függövé tenni a királyt, holott egy nemzeti pápájok is volt. 
Szították az elkeseredés és féltékenység tllzét a bonzok s a dairi ud 
vari emberei is, kiket boszantott a keresztényeknek bálványaik iránt 
tanusitott meg\·ctése, a hitelt és nyereséget fenycgetö veszély, s az 
ige-hirdetök türelmetlensége, kik azt mondták, hogy mindaz örökre 
elvesz, ki nem ugy hisz mint ök. 

Gegias tehát kiparancsolta a por!ugalokat (1637), kik ez idöWl 
fogva mai napig kizárva maradtak ez ország kereskedelméböJ; aja
pánoknak megtiltotta kereskedés vagy más ezéiból az ország határain 
tul menni; eltiltotta a kát·tyát, koczkát, párbajt, fényüzést, dus aszta 
!okat, idegen ruházatot és nyalánkságokat A portugalok kárán jót 
nevettek a hollandok, kiknek az általok tett szolgálatok, s azon igé
ret fejében, hogy ugyanazon árukat szállitandják, mcllyeket a portuga-



luk, s olcsóbban adják, megengedtetett a Japáunali szabad kereskedés 
(1638). 

Nagyobb nehezséggel járt a kereszténység kiirtása, melly már 
olly mély gyökeret vert, hogy ez okból vérpatakoknak kellett folyni, 
Taiko egy rendeletet adott ki, hogy akadályozza annak terjedését, lchet
lcnitse a téritök további bemenetét, s kizárja a már ottlevilket; de ez idő
ben fereucziek érkeztek e szigetre, kik azon meggyőződésben, hogy in
kább kell engedelmeskedniük Isteunek mint az embereknek, a tilalom 
daczára ís nyilván hirdették Miacóban az evangeliumot, s bár a jezsuiták 
mindenképen le akarták beszélni, ~'gy templomot emeltek ott. Rende
letének tlzen megvetése felhőszitette a császárt, és sok keresztény ki
végeztetett, még pedig olly kínzások közt, minök talán sehol sincse
nek gyakorlatban. 

Sok vér termékenyitette a jó magot ; a jezsuiták J 590-ben 2570 
vértanut számítottak, de a következő két évben 12000 uj kereszténynek 
örvcndettek. A fiatal Fide J ori türte öket, ugy hogy hire járt, misze
rint ö és egész udvara felvtltte a keresztséget, Lehet azonban, hogy 
e hírt nagybátyja kohol ta, ki öt megbuktatta, s ki kettőztetett kegyet
lenséggel lépett fel ellenök- A halál már mindazon téritöket elragadta, 
kik a veszélyben bátorithatták volna az uj keresztényeket; mindazál
tal a legkegyetlenebb kinzásokat olly állhatatossággal viselték el ezek, 
hogy sokan kíváncsiak lettek megismerni a tant, melly illy hősiességre 
képes, s megismervén, elfogadták azt. 

Negyven évig tartott ez üldözés, rnellynek nincs párja a világtör
ténelemben, s mellynek alkalmával az első keresztények ellen támasz
tott zivatarok minden iszanyai és csodái megujultak, olly népről lévén 
sz ó, mcllynek természeti szilárdsága egy képen nyilvánult a kinzás i vad
ság s a szenvedési állhatatosságban. N ök és gyermekek vetélkedve 
állottá.k ki a bátorság próbáját; olly kor ezrek, söt egész vidékek ir
t attak ki a nélkül, hogy a halál iszonya, vagy az igéretek, vonzalom 
és nagyság csábjaival~;zembcn csak egy is ingadozott volna hitében. 

Mig előbb, azon félelemből, nehogy a verseny zavarja a térité
sek jó menetét, a (HÍpák csak jezsuitáknak engedték meg az ott mü
ködhetést, ekkut· núnden rendii szerzetcsek sietlek oda, hogy küzdje
nek egymással a buz;;alom és bátorság pálmájaért S bizonyára a 
bátorság rendkivüli jelcit kellett adniok ott, hol minden egyszerU 
proselyta olly állhatatossággal türte cl a leírhatlan kínzásokat. Ez 
üldözés hire egész Indiát, sőt Europát is beját·ta, hol a pápák csak ima 
éR áldáRokkal vigasztalhatták a szenvedöket. Más menekvési módot 
nem találván, negyvenezer hiv/) a Ximo szigeten fekvő Simabara kas-



télyba vonult vissza, el lévéu htttározva drágán fizettetui meg élctöket j 
s valóban egész a végsöig ellenálltak, azután legyillwltattak, s illy 
módon a kereszténység kiirtatott a szigetriil. 

Adairi egy vizsgáló bíróságut állitott fel, mellynek kötele~>sége 
volt kitudni, milly valláshoz vagy felekezethez tartozik mindcn egyes 
család vagy személy j s talán ekkor Impott lábra a szokás, mellynól 
fogva, mint beszélik, l{..l'isztus és Mária képcit lábbal tapostitk. A 
szülők a biróság elé vivén gyem1ekeiket, megtapodtatják ezekkel a 
képeket j azutáu maguk az inquisitorok is ugyanazt teszik ; ki vonako
dik, ha magas származásu, halálra ítéltetik, ha tudatlan, fogság1·a ve
tik, mig meg nem tagadja hitét. 

Miután tehát száz évig igen előnyös kereskedést üztek volna, 
kizárattak a portugalok Japánból. 1640-ben a macaúi kormány ki
aérletet tett a kubo kiengesrt:telésére, két követet küld vén hozz!Í. hat
vanhárom szeruélyre menö kísérettel j de alig hogy kiszállottak, bár 
hajójokon semmiféle árú nem találtatott, elfogatván rnindnyájan lefe
jeztettek, néhány szolgát kivéve, kik megvinnék a hírt és tudatnák, 
hogy ha Portugalia királya vagy maga a keresztények Istene érkez
nék oda, azt is hasonló sors ét·né. l 700- ben egy ~icloti nev ü térit/i 
elég vakmerii volt J apán ba lopózkodni, bár jól tudta, hogy ki nem ke
rülheti a veszélyt; hét év mulva megtudták Kanton ban, miszerint föl
fedeztetve a császát• elé vitetett, ki tudui ohajtotta szándékát j s mint
hogy nem értette a nyelvet, örizet alá tétetett mig megtanulná j de az 
etektöli megtartózkodás, vagy rosz bánásmbd következtében meghalt. 

Többé semmi kereskedés nem engedtetett az idegeneknek, kivéve 
egy chinai és holland iigyvivi)séget Desimában, melly város egy mes
tel·kélt szigeten a Nagasaki öbölbeu fekszik. A szigetet egy folytono
san őrzött hid választja el a száraztól; tizenegyre van szabva az ott 
tartózkodási joggal biró europaiak száma, s ezek is japániak által szol
gá.ltatnak ki. A házakat bérben bit:iák, de saját módjuk sze1·int ren
dezhetik be axokat j azouban a kózmiivcsek, kiket használnak, s a ke
resked(ik, kikkel alkudozuak, a korm<iny ált.al d(a!;ztatnak, Htrlly 
gyakt·an mindeut mag;t vesz meg, s mindig megözaL_ja az árakat i s el
adván az általok hozott árukat, megveszi a l<ercskediík által kiván 
ta kat, kik soha scm kapják kczökhiiz a pé u z t. l )c.;imabúl senki scm 
mehet ki felsöbb cugedt'·ly nélkül, akkur is esak uagy örizet alatt, 
s a néptömeg O r a n d o o r a n (l o nH·gvetii kiú! tásokkal követi iiket i 
s az europai, ki c nem épcu kellemcs szúrakozást akarja élvezni, az 
Pgész iirséget kénytelen megvendégnlni. Naplementétől annak fölkel
téig seuuni esetheu meg nt~m nyittatnak Desima kapui. 



"A fösvénység (mundja Kaempfcr 1)) annyira ct·lit vett a bol
landokon, hogy mintsem lemomi.janak ez olly jövedelmező kereske· 
<lésröl, inká.bb iinként. mintegy iirökös fogságra kárhoztatták magu 
kat, mert valóban fogságnak nevezhet() a mi Dcsimábani tJrtózkodá 
sunkj eltüt·ik egy idegen és pogány nép szakadatlan gorombáskodásait j 
elhanyagolják a vasát· és ünnepnapi istenitiszteletet ; megtartózta~ják 

magukat az imadságtól és zsoltárok nyilvános éneklését(;) j mell<ízik 
a bensziilöttek jelenlétében a keresztvetést, Jézus nevét, s átalában a 
kereszténység külsö jeleit; szóval tüt·elem és aljassággal viselik a fel
fuvalkodott hitetlenek bánásmódjá.t, mellyet egy jó lélek nem birna 
kiállan i. Q u i !l n o n m o r t a l i a p e c t o r a c o g i s, a n r i sa c r a 
fames?!" 

Milly lábon állottak az iigyck Japán és az eut·opaiak közt, eléggé 
muta~ja egy eset, melly emezek sorsára nem kevés befolyással volt. 
Nuyts Péter, hollandi, a bataviai tanács által követképen küldetvén 
Japánba (l ()27), hiuságbúl a hollandi király követének adta ki ma
gát, s kitüntetésben t·észesiilt a többiek felett. Fülfedeztetvén a csa
lás, válasz nélkül vissz11kiildetett j de a helyett hogy megbüntették 
volna, a hollandok Formosa kormányzójává tették, hova ii gyUlöletet 
Yitt magával a japánok ellen j s mirlön ezelmek két nagy hajója ét·
kezett oda (1(;29), lef<'gyvercztc azokat, olly múdon mint Japánban 
tiZokás volt, s iires szavakkal tartogatvn a kcreskedöket, scm tovább 
menni sem visszatémi nl'm engeelte öket. Ezek felhiiszülvén meg· 
rohanták, fogolylyá tették, s a hajúk fegyvet·zetónek kiadására kény
szeritették a kot·má.uy:~.út. A hollandok nem bát01·koflván velök 
szembe szállni, nehogy clvcszitsék a uyeresdg<·s keresl<edést, szégyen 
szemre kénytelenek voltak kezescket s annyi selymet adni, mennyit 
a hajók Citimiban mktak volua fel, továbbá megfizetni az uti költ
~éget, s lef\•gyverczni saját hajóikat, mig az övéik el nem utaztak. 
Hire menvén r·z esetnek .Japánhll, fokozódott a holland kereskedők 
iránti féltókcnys<'•g, s nem J,ántahuazt.ák ugyan iiket, de mitsem ad
Y<ill tiltakozásaikra, öt !:vcm át valúrli fogsá~ban tartották öket, mig
ncm a tcír:;aság elhatározta kiadni a japánoknak Nuyts-ot, hogy öt 
megbüntctvéu, killH~ljék HZ ártat(auokat. C~alwgy:tn rögtön fölmen
tettek a zát· alúl, f(,lytatták a kere:-;kcdést, s maga Nuyts is, leszá
mítva a kiállott fdclmet, mimlen bántalom nélkül visszaadatott A 
hollan~lok okulva a leczkén óvatosan keriiitek ezután mincient, mi 
illy kellemctlen vi~;szatorlásra adhatott volna okot, ajándékok által 

l; IV. ki)uyv. 6. f<•jc·zet. 
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mindig megnyertek a miniszterek valamcllyiket érdekeiknck, es nem 
vetették észre a megaláztatások által okozott boszuságukat. 

A társaság minden évben követséget kénytelen kül~eni a ku
bóhoz Yed-dóba, s birjuk annak leírását, mellyet 1776-ban Fheit 
vezetett, s melly kétszáz személyből állott. A követséget egy b a
n i os kisérte téres gyalog hintóban; előtte egy dzsidát vittek, melly 
méltóságát jelezte ; kisérői között egy tolmács is volt, s ez szerezte 
be a szükséges uti dolgokat a társaság rovására. Az európaiak a 
lehetö·legnagyobb kényelemmel, a-japánok gyalog vagy lóháton, ál
luk alatt megkötött kalapban, legyezövel, napernyövel, s némeUyek 
olajozott papir köpenyben utaztak. Helyenként a benszülöttek által 
nagyban használt kénes melegfürdöket, porczellán gyárakat, s ter
jedelmes helységeket találtak, mellyek csak annyiban különböznek 
a városoktól, hogy egyetlen utczára épitvék. Minden tartomány 
határán egy tisztviscHI várt rájok, ki ellátta őket a szükségesekkel, 
s a másik határig kísérte. Egyébiránt az utak szélesek, jó karban 
tartatnak, fasorok közt vezetnek s mérföld-jelzökkel vannak ellátva; 
a viz elvezetésére mindkét oldalon árkok szolgálnak. A hambus 
nádból és vakolatból állo házaknak csak földszinti részét lakják; az 
emelet magtárúl szolgál ; a szobák átlátszó levelek által különittet
nek ·el. A kéjházak el vannak zárva a hollandok elöl. A hordá
rok nem vállaikon viszik a gyaloghintót, hanem rudjait kezeikben 
tartva a mennyire lehet felemelik s dühösen futnak vele. 

Yeddóba érkezve ajándékokat küldtek a császárnak és minisz
tereknek, azután fényesen felöltözve, kardosan, bő selyem köpeny
ben mutatták be magukat, mi közben arczra kellett borulniok; a 
társalgás azonban 9sak néhány szóból, s mindig egyforma válaszból 
állott. 

És az idegenek ezen kizát·atása egész mosta.Ílig szigorúa.n tart, 
úgy hogy az angolok, midön 18ll-be.a uralmok alá hajtván Javát, 
el akarták foglalni a hollandok helyét Desimában, nem voltak képesek 
azt kivinni. Még most is megy évenként egy hajó Bataviaból Naga
sakiba, hol mindjárt őrizet alá vétetik és lefegyvereztetik; az oda 
vitt árúkat a kormány adja el s kézbesitvén azok árát a hollandok
nak, meghagyja nekik, mit szállítsanak a következő évben. Mond
ják, hogy bent a kereskedelem minden vámtól fel van rnentve, s nagy 
szabadságnak és jó utaknak örvend, miért is a kikötők telvék hajók
kal 1). 

1) 1852-hen Mikl6s orollz ezár Putjatin altengemagyot kiildte Japánba ke-
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HUSZADIK FEJEZET. 

Chi na. XXI-ik uralkodóház. - A Mingek. 

Chinát a mongolok uralma alatt hagytuk (XII. könyv XIV. 
fej.) ; de Tshu-juan-tshang, ott hagyván az ekét, s megunván a 
bonzok közt végezni kellett alacsony szolgálatokat, azokkal lépett 
egyetértésbe, kik gyülölték az idegen uralmat1 s személyes érdeme
ivel egész a trónig küzdötte fel magát (1368), meHyen Hong-wu 
nevet s Ming-tsai·tsou azaz Mingek ösapja czirnet kezdet't használni. 
A jó siker megszilárdit~tta a Mingek uralmát; s a chinni történet
irók dicséretekkel halmozzák el öt mint ollyat, ki megváltotta a ·ha
zát, s tulajdon· erejével nyerte el azon magas állást, mellyre mások 
még akkor is büszkék, ha születési véletlen által jutnak hozzá, s min
den köz és magán érények példányképeül állitják öt fel. 

Alig hogy hatalmába ejti szülővárosát , ösei sirjánál arczra 
borulva igy .szól tisztjeihez: - "Eredeti szegényf!~gemben .atyám 
sorsánál nem vágytam magasabbra. ·· Katonai palyára lépvén egye
düli ezélom kötelmern teljesitése volt. Reménylhettem-e valaha, 
hogy egykoron visszaadaudom békéjét a birodalomnak? Tiz év 
lefolyása után dicsöségesen térek vissza hazámba öseim sirjához, s 
ismét látom az itt hagyott öregeket. Midőn rnint egyszerü katona 
azoigálatba léptem1 fájdalommal tapasztaltam, miszerint a legbátrabb 
s legbecsültebb tisztek is megengedik, hogy a tölök függök nőket, 
gyermekeket raboljanak, s pusztitsák a szegény népet. Bo~ankodva 
e kegyetlenkedések miatt, s szánakodva a szerencsétleneken, mihelyt 
tiszti rangra emelt ettem, kikeltem azok ellen, kik turték e kihágásokat, 
s meg nem hallgattatván elhatároztam magamat különválni tőlök ; 
visszavonultam tehát a nekem aláv-etett tisztekkel, intvén öket, ne 
tűrjék az illy rendetlenségeket, hogy igy a nép észrevegye, miszerint 
mi azért fogtunk fegyvert, hogy enyhitsük bajait, s megszerezzük 
neki a békét. Az ég helyeselte eljá•·ásomat, mert ime a legalacso
nyabb állapotból főnökötökké emelt fel engem." Végre Pekinget 
is alávetette, s oda tette át udvarát, mellyhez rögtön negyven idegen 
országból mentek követek , ritkaságokat vivén magukkal, többek 
közt az elsö oroszlánt, mellyet Qhinában láttak; Japán, Korea, For· 

reskedelmi szerzl:ldés eszkö,;lése végett; azóta Észak-Amerika, réazint fegyver, 
részint szerzlídések által e birodalmat is kizárta onnan, 

.XIV, 26 



uw::;ából, a Philippinákról s má;; déli szigeteluöl ::;ziutén érkeztek oda 
követségek. Hogy még cmlékét is eltörölje az idegen uralomnak, 
helyreállitotta a mongolok betörése előtt dívott ud\·ari sze1·tartásokat, 
s mindenkinek l(ötelességévé tette chinaiasan öltözködni i megíratta 
s :;~.rczltépeikkd ellátva kiadatta a legrégibb idők óta magukat kitün
tetett egyének életrajzait j ismét életbc léptette a földmlivelési szer
tartást s a selyemhernyók szellemének a végre hoz::ttni szokott áldo
zatokat, hogy a selyembogár szercncsésen tenyészszélc 

Midön még csak hatalmas vetélytársa volt a mongoloknak, 
székét Nankingba tette, hol palotákat és templomot építtetett, melly
bcn áldozatot mutatván be a nyári napfordulat idejében, a mezÖI'C 
vezette ki fiát, s igy szólt hozz~í: - "Tekints szét e mezőkön, s 
nézd, milly hévvel fáradoznak itt-ott a földművesek; a földbe hintik 
most a magot, mcllynek rendeltetése gyümölcsöt hozni egy másik 
évszakban. Értünk dolgozik c szegény nép, s azért cröködik és 
izzad, hogy minket tápláljon j s mégis boldognak érzi magát , ha 
kiállott fáradalmai után annyi ::;zegényes élelme marad, mennyi ereje 
megujitására elegendő. Öseink e szegény osztályhoz tartoztak j én 
láttam őket veritékökkel áztatni a mczökct. Én is az leendettem, 
a mi ök, ha erőim elégségesek lettek volna a nmnkára: az égnek 
máskép tetszett rendelkezni j mindazáltal nem kell elfelednünk az 
abcsony állást, mcllyböl kivétettünk, hogy a méltóság tetőpontjára 
cmcltessünk. Ha tehát az ég téged is azon polezra rendel, mellyen 
én állok, cmlékezzél ollykor vissza jelen szavaimra i rokonszenvet 
költendnek ezek benned fáradozó alattvalóid iránt, hajlandóvá tesz
nek fölscgélésökre, s megóvandnak téged az esztelen kevélység
től." 

Mig vezérei a mongolok maradványainak cltávolitásán [áradoz
tak, Hong-wu, uralmának tapintatos intézmények tiltali megszilár
ditására forditotta figyclmét. Az ország békéjének biztositása te
kiutetéböl bölcs rendúletc l< et adott ki: ki fcnsöségi hatalommal bir, 
ne teljeszsze ki joghatóságát területc határain tul, s ne avatkozzék 
a közügyekbe j a heréltek sem polgári scm katonai hivatalokat ne 
uymjeuek j férfiak és nők ne lépjenek negyven éves korukig a bon
zuk közé j a megholt szülök gyászolásában töltetui szokott huszonhét 
hónap huszonhét napm szállíttassék alá. Továbbá összegyüjtette a 
régi és ujabb törvényeket, mellyck háromszáz kötetet képeztek j fel
vétette az ország térképét; szorgalmasan kikutattatta a könyveket, 
s mindcnikböl egy vagy két példányt tétetett könj·vtárába, 1:1 aka1·ta, 
hngy minden városnak legyen könyvtára. Mérsékelte az esztelen 
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kiadá::;ukat, mcllyek gyülölete::;ekké tették a mungol{)kat; ledöntette 
azok költséges palotáit, rézzel cserélte fel az arany és ezüst alako
kat, e drága érczeket pedig a kincstárba tette le az állam szükségei 
fedezésére j a nőknek, kiket az elfoglalás alkalmával a palotában 
talált, megengedte, hogy rokonaikhoz vagy a hová nekik tetszett, 
vonuljanak vi~sza. Egy mandarin fényes öltözetben menvén eléje: 
- Mibe került e ruha? kérdé tőle. Ötszáz pénzbe, válaszolt amaz. 
Olly összeg, mondá erre a császár, melylycl egy éven át tiz tagú 
családot kényelmesen ki lehetett volna tartani. E fényüzés pazarlás 
és büszkeségre mutat benned, mert rangodon felüli j s őrizkedjél 

többé illy öltözetben jelenni meg eliittcm, mert különben példa oká· 
ért elcsaplak hivatalodbóL -

A tudósok felbátorittatva a részéről tapasztalt kedvezések által, 
szüntelen tanácsokat s mindennap uj terveket sugallottak neki; ö 
mindnyájokat kihallgatta, de azért saját feje utan ment. Sőt össze
gyüjtvén öket egyko•·, igy szólt hozzájok: - "A régiek keveset de 
jól, s mindig azon ezéiból irtak, hogy erényt, kötelesség-szeretetet 
csepegtessenek a kcblckbe, hogy beesülni tanítsák a nagy embereket 
::; könnyítsék a törvények és szokások megtartását. Most egész más
képen van. A tudósok sokat és valódi haszon nélküli tárgyakról ir
nak. A régiek egyszerüen írtak, s irataik a közfelfogáshoz alkal
mazottak, irályuk folyékony, kifejezéseik világosak voltak, s kevés 
szóval sokat mondottak. A mm;taniak iralya terjedelmes és dagá
lyos j a gondolatok elfojtvak a szólamok által ; szándékosan homá
lyos és kétes szavakat keresnek ; s azt mondaná az ember, azért 
írnak, hogy ne értessenek. Ti, kik az iJ"Odalom főbbjei vagytok, 
azon legyetek, hogy feléleszszétek a jó ízlést, mit It regick utáuzása 
áltll,l érendctek cl" 1). 

Egy más alkalommal azon kérdést intézvén bizonyos manda
rinhoz, miként van a nép megelégedve, ez igy felelt: - Uram, én 
minden időmet a tanulmánynak és könyveknek szcntelem, s nem 
gondolok vele, mi történik kivül. "Hogyan? (mondá erre a csá
szár) mandarin vagy s nem ismcred a nép szüksegeit? s nem tudod 
megmondani, milly állapotban van az? A tudósnak, midön tanult, 
azt kellett tanulmánya fö czéljaul tüznie, hogy maga is okuljon, má
sokat is l--épcs legyen oktatni j de hivatalt vállalván, s a mandarinok 
közé lépvén, a polgád társadalom nagy könyvében kell olvasnia és 

') Nehogy azoiL gyanúl..a essem, mintha korilusaimat akarnám gúnyolni, 

idézem a furrá~t: Amiot, Portrait úufdit de M-i'IL9·Btai-tsou. 
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mindent tudnia kell, a mi történik, hogy a rábízott hivatalban kellö
leg járhasson el." A tudósoknak, kik frivol munkákkal vagy puszta 
időtöltési tárgyakkal foglalkoztak, s a tao-sse-knek, kik a halhatat
lanság italát kutatták, azt szokta mondani: 11 IIasznos dolgokkal fog
lalkozzatok.'' -

Máskor udva1·onczok járulván hozzá, gabona szárakat mutattak 
neki, mellyeken öt-hat kalász is volt, s azt mondták, hogy az ég e 
bőség által kegyének adta jeiét, s megjutalmazta a király erényét. 
De ő igy válaszolt: - Sem eléggé erényes nem vagyok, hogy az ég 
jutalmát kiérdemelhetném, sem eléggé hiu, hogy higyem, miszerint 
az ég az én kedvemért rendkivüli dolgokat müvel. Hogy egyetlen 
szár négy vagy öt kalászt hozzon, az ritka, de tennészetes dolog, s 
nem jog.Jsit fel arra, hogy engem dicsérjetek. Akkor érdemelném 
azt, ha jó kormányom által bősrget és megelégedést szereznék alatt
valóimnak, s irántok kötelmeim egyikét sem hanyagolnám el; s én 
el i:~ fogok mindent követni, hogy az illynemü dicséretel{et kiérde
meljem. Egyébiránt örülbk, hogy e kalászokat hozzám hoztátok ; 
s aka1·om, hogy mától fogva mindcn rendkivüli dolgot, mi bi1·odal
mamban előadja magát, s a jót vagy roszat, mit abból következtet
nek, tudomásomra juttassanak, hogy igy magam viselelét ~zabályozni 
tudjam, s felhasználhassam az adott tanácsoka~." 

Jóllehet barátja volt a békének, de azért a háborutól sem riudt 
vissza, sőt meghódította Tibetet, s leigázta Liao-tuug-ot és mát> nwn
gol törzseket, daczára annak, hogy a régi császár Caracorurnbu, övúi 
bölcsőjébe vonulván vissza, folytonosan nyugtalanitotta Chinát. Ta
merlan is készületeket tett, hogy boHzút álljon Dsengiszkán megbuk
tatott utódaiért; de a halál megakadályozta (1405) öt küzdtérre 
lépni az ifju szabads{tg által lelkesitett chinai nép ellen. Hong-·wu, 
miután hanninczr-gy évig kormányozta volna a birodalmat, rnclly idií 
alatt helyreállitotta a békét, s ujra meginditotta a kereskedést, mint 
a haza megváltója, dicsfényWl környezve költözött iíseihez ( -139~) 
s tniként Rernusat rnondja 1) China egyik legnagyobb fejedelmének 
hirnevét hagyta maga után, ki sok szép tulajdonokkal és semmi lé
nyeges hibával nem birt. Tudva, miszerint az embert mindig sze
mélyes ét·dek vezérli, gondja volt rá, hogy alattvalói ne legyenek a 
szükségesek híjával; s eme belátásán s egyszersmind jóságán ala
pult magaviselete nemcsak a chinaiak, hanern az idegenek szcretetét 
is kivívta neki. Kegyessége versenyzett bátorságávaL Kezei kiizé 

1
) N01w. mél<mgea asiatiques, ttJm. IL p. 4. 
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esvén Maitilipala, az utolsc) :nongol császár unok:lj:~, a nagyok azon 
félelmnböl, nP-ho~y zava1·okat táma:.~z.~zon, n zi l< iván ták, hogy a csá. 
~zári család iiseinek tc1·mében áldoztassék fel, Tai tsung, a 'l'angok 
uralkodó háza hires alapítójának példájával lámogatván e barbár 
politikát. De Hong-wu igy válaszolt: - Tudom, hogy e fejedelem 
megölette Uang-shi-csung-ot ősei termében; de ha az ő családja által 
megbuktatott Sni-k családjánlik valameily tagja esett hatalmába, két
lem, hogy szintén úgy cselekedett volna. A Tatárországból került 
kincsek tétessenek a kincstárba, s fordittass:mak az állam szüksége
inck fedezésére; a mi Maitilipala herezeget illeti, atyái majdnem száz 
évig uralkodtak a birodalomban, s az enyéim alattval(1ik voltak ne
kik ; s hn átaJánosan bevett szokás volna is igy bánni E"gy bukott 
u•·alkodóház sarjadékaival, én még sem birnám magamat atTa hatá
•·ozni." A helyett tehát hogy megölette volna, chinaival cseréltetvén 
fel tatár ruházatát, harmadrangu herczeggé nevezte, rangjához illő 

szolga személyzetet, jüvedelmeket, s egy palotát adott rendelkezé
sére, nem sokára pedig visszakitldte iít Tatáro1·szágba, Fziviikre köt
vén a kisé1·öknek, hogy minden balesetWl védjék azt, ki folytatandó 
volt a mongol uralmat. 

l''ia, Kicn-uen-ti, ugy 1:\tszott, befogadta az atyai tanácsokat, s 
könnyitE'ni igyekezett a nép terhein; de négy év mulva m egbnktatta 
iít nagybátyja, ki a trónra lépvén, Csing-tsn azaz tiirzs tökélyesitö 
t~zimet vett fel ( 1403). Eleintén kegyetlenül já1·t el, de miután fé
lelmét vérbe fojtotta volna, nagyh·lkiinek és okosnak mutatta ma
gát. Elégettette a tao-sse-k könyveit, mellyek a halhatatlanság 
italáról értekeztek; pártolta a tudúsokat, s egy drága kö bánya fe
deztetvén fel, bezáratta azt, mondván: .-- Nem akarom a népet ha
szontalan munkával fárasztani, annál is inkább, mert e kövek bár 
mennyire becseseknek látszas,oanak, sem nem táplálhatnák, sem nem 
l'Uházhatnák sziikség esetében a népet." Ugyan illy szempontból 
indulva ki, öt, b•·onzból keszült harangot olvasztatott fel, mellyek 
mindenike százhusz fontot nyomott. 

Ő huszonhárom évig, utóda Jin-tsung csak néhány hónapig 
uralkodott, s fiára Yuen-tsung-ra hagyta a kormányt (1426), ki át
öltözve gyakran megfordult a nép között, s személyesen igyekezett 
kitudni az igazat. Uralkodása alatt tiiz iitvén ki a császári palotá
ban, megujult a régi corinthiai mese, melly szerint a különféle ösz
szeolvadt nemes érczekből egy uj nagybecsii állott elö. Az utána 
l{ övetkezett ( 1436) Y ng-tsung véget akart vetni a t:~tárok folytonos 
betöréseinek, rlP. me~vel'e>.lvén elfogat.olt. Nngy váltságiliiért l<i~za-
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hadittatv~ín te~tvé1·c, King-ti által, ennek javára lelépett a trómM 
(1450), s magán élethe vonult j de midőn King-ti, clbetegescdvén 
szintén lemondott, Yng-tsung ismét kezébe vette a kormányt (1458), 
s még nyolcz évig uralkodott. 

A kegyetlen és babonás Hien-tsung, Hiao-tsung, Wu.tsung, 
Shi-tsung és l\'Iu-tsung alatt ( 1466-1567) a népesség hatvan milli
óról ötvenháromra fogyott a betegségek és a tatárok betöréseinek 
következtében. Shing-tsung ( 1573) kedvezményekben részesitette 
a tudósokat, maga is-u ápolta a tudományokat, tiszti naptárakat nyo
matott, s szabályozta a m1gy folyóknt. Kormánya alatt az éhség 
ezrenként seperte el az embereket, s tatárok törtek be a biroda
lomba. Felhasználva e:;o; alkalmat Fnng-nyan szemrehányásokat tett 
neki, s egynémelly mini6ztereinek elbocsáttatását bnácsolta, melly 
vakmerőségeért halálra ítéltetett j de midön ennek fia saját fejét 
ajánlotta fel atyja helyett, a császár megváltoztatta a büntetést. 

A Mandzsúk. 
Ez időben a n,andz,:úknak nevezett keleti tatárok félelmesekké 

kezdtek lenni; ezek előbb hét csordára voltak oszolva, s folytonos 
ellenségeskedésben álltak eg-ymással, mignem kibékülvén egyesültek, 
s néhány várost akartak kézre keríteni. Királyuk fia, Tai-tsu, Chiná
ba ment (1616\, hét panaszt hirdetett ki az ellen, s megszállván Liao
tung és Pe ci-lit, pusztítva nyomult elő, Ch ina császárának czimezte 
magát, s a mandzsúk, kik később csakugyan meghódították azt, vele 
nyittatják meg uralkodóik sorát. Jóllehet visszaverettek, a követ
kező években mégis folytattatott az ellenségeskedés, s a tatárok ma
gát a fővárost is fenyegettek. 

A félénk Hi-tsung, China uj császára (1621), ki minden bizal
mát a heréltekbe helyezte, egész országból seregeket gyüjtött a tatá
rok ellen, s engedve a rábeszélésnek, elhatározta portugalokat hivni 
be Macaoból, kik nagyobb ügyességgel birtak a tiizérségben, mint a 
chinaiak. A portugalok meg akarván nye-rni China barátságát, enge
délyt adtak egy négyszáz főnyi, részint europaiak, részint benszülöt
tekből összeállitott csapat ki vitelére, me ll y j <SI felfegyverezve és el
látva Kantonig jutott, mindenütt ünnepélyesen, ldváncsian fogadtatott 
s gazdagon megajándékoztatott De a kantoni chiuaiak, kiknek köz
vetitésével üzik a portugalok a kereskedést, attól félvén, hogy jó szol
gálataik fejében majd öket mellőzve egyenesen szállítandhatják az 
árukat, megvesztegették a mandarinokat, B bizalmatlanná tették álta
lok a császárt ez idegenek iránt, kik illymónon csak gazdag a_j:'i1J<ié 
kokat, B némi helyismeretet hozbtk onnan magnkkaL 
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E közben a tatár király kedvezőleg fogadtatván a nép által, 
mindig clöbb•·e nyomult, s bevévén Liao-tung fővárosát, halál biiute
tés alatt megparancsolta a chinaialmak, hogy fejöket tatár módra bo
•·otválják Ie, mig előbb gondosan ápolták hajokat. Olly nagy volt a 
hazai szokásokhozi ragaszkodás, hogy sokan inkább a halált válasz
tották j mások alkalmazkodva a rendelethez, az átaJánosan ismert 
módon kezdték borotválni fejöket. Azután Pekinget fogta körül, de 
nem sikerült bevennie, s meggyiizödött, hogy China meghóditására 
nem elégséges a nyers crö, hanem a végre sajátos miiveltségével is 
meg kell ismerkedni; miért is fiát szokásaik, tudományaik és nyelvök 
titokbani tanulmányozásá•·a utasította. EzTsung-te néven trónra lép
vén ( 1636) övéi bámtilatát, s a mandarin ok és chinai hadvezérek ba
rátságát vivta ki magának. Ö értett a mesterséghez, mint kell öket 
megnyerni, mig a borus kedély ü és fösvény Hoei-tsung, Hi- ts ung test
vére és utóda (1628), elidegenítette magától a sziveket, és sürübbé 
tette az átpártolást. 

Két c~apatra oszolván a tatárok, az egyik Csang ien-tsung ve
zérlete alatt a nyugati tartományokba nyomult be, s nagy kegyetlen
ségeket vitt véghez (1641) j a másik, Li-tse-mdnggel élén, északnak 
vette utját, lerombolta Hai-fun-fu-t, Ho-nan fővárosát B folytonosan 
győzelmeket aratott; Li-tsc-csing ntjában mindcniitt gyilkolta a man
rlarinokat, ellenben védte a népet, mi sokakat megnyert részére, úgy, 
hogy hallparancsnokból császárrá kiáltatott ki. Megszállván Pekin
get, három nap alatt árulás által be is vette azt. A közügyekkel mit
sem gondoló s egyedül ajtatosságának élö Ming császár, midön meg
hallotta a város elestót, elhagyta palotáját, s mint hös akart elesni a 
csatatéren ; de magára hagyatva, s minden roménytől megfosztva lát
ván magát, a kertbe vonult vissza, s vérrel a következöket írta: - A 
maodarinak elárulták császárnl{at, miért halált érdemelnek, B az igaz
ság követeli, hogy lakolj:mak. A nép kiméltesoék, mert nem vétkes, 
R igazságtalanság lenne azt bántani. Én elvesztettem öröklött orszá
gomat, s bennem kihal a törzs, mellyböl olly sok ldrály származott. 
BezáJ•om szememet, hogy ne lássam birodalmamat. feldulatni egy zsar
nok által, vagy annak untlma alatt; Idoltom életemet, hogy ne kelljen 
azt alattvalóim legméltatlanabbikának köszönnöm." Ezeket irván, 
felakasztotta magát, !i példáját az clsö minister, a császárnék, s a hozzá 
hü m~radt heréltek is követték. 

Li-tsc-csing élők holtak ellen egyfo1·mán dühöngött; dc U-san 
lmei, a Mingek hadvezére, ki még tartotta magát, eléje tévén az ide 
gent a hitorlcínak, Tsnng-tc tatár királyt hivta meg, ki ell'ogntlta a. 



hivást és győzött ( 1644). A halál mcgfo:;ztotta öt a diadal élvezete 
lől; fia, a hat éves Slmn-si, Pcltingbe menvén, a nép által mint szaba
dító "tfz ezer évig éljen" kiáltásokkal fogadtatott. Igy hódította mt·g
Chinát a tatár Mandzsúk törzse, melly még most is uralkodik ott. 

Az utohó Ming esászát• pártfogúja lévén a kereszténységnek, sok 
jez:mita tartózkodott birodalmában, l{ik mint szemtanúi ez uraikoeM 
ház bukásának, leírták azt :; megismet·tcttek a birodalom állapotávaL 
China akkoriban tizenöt kot·mányzóságm volt osztva, s négyezer négy
százkét erődített, részint f->ulgári, részint katonai intézményü helylyel 
birt, mellyek uP.mellyei hcJzzáférhctlen szildük küzt fiiggetlcn fejedel
meknek voltak alávetve. Pekingt/il a véghntárukig szárazon és vize 
ken keresztül ezer szlíz twgyvenöt napi ját·ásnyi országutak vezetnek, 
s minden napijárásnyit·a egy venrléglií van felállitva, nwllyben a hi
vatalosan j{u·ókeli.i mandarinok, s azok, kiknek a csá;;z:Í.J' megengedi, 
rangjokhoz illőleg láttatnak el a c~á!-!z:ít· kiilt~égén. Ugyanezen ven
déglőkben a futá1·ok lovakat, s minden szíikségeseket találnak, hogy 
útjokat gyor:;itsák. A fúrfiak száma, egyedül azokat ért...-e, kik a föl
deket ruivelik vagy a csá:;záruak fizetnek, 59,.788,:Hi4-re mcnt; 90~ 
ezet· katona őrzi a falakat, kik közlil i:ll:Hl ezer lovas; béke idejében 
768 ezer embct·, s 565 eze1· katona- és posta-ló van elszr'>rva az ország 
bensejében. A kincstárba évenkP-nt lR,IiOO,OOO eziist scudo foly be, 
nem számítva a minden eladott vagy vett tárgyakra vetett adót, a 
c&ászár által nagy uzsorára kiarlatni ~zokott ndhány millio kamatját, 
az m·dök, földek, királyi kertek jövedelmét, s az elkobzásokból befo
lyó sok milli<it, melly összegek egyiittvéve mégegyszer annyira mc
hetnek; s mindezeken kivül vnn még a császárnét illet/i 1,823,!)62 
scudi évi járadék, Adjunk még ezekhez az udva ri raktárakba befolyó 
43,328,834 zsák rizst é~ buzát, 1,3tf>,H37 darab ötven fontos sós kc
uyet·et, 258 font veres festéket (minium), 9-!,7:n font fénymázt, s 
38,550 font aszalt gyümölcsöt; a ruhatárakban van 1,()55,432 font 
különféle szinii és fonalú selyem, 42G,270 vég kiinuyü nyári selyem. 
272,903 font nyers selyem, 396,480 vég rnegsziitt, 4li4,217 font pe· 
hely gyapot, 56,280 vé•g kendervászon. A császári lovak számára 
zab helyett 41,470 zsák bab, s 2,598,583 tizenöt fontos szalmarészlet 
áll készen, mcllyek súlya jóval feljebb ment a tatárok alatt, minthogy 
nagy lovakat tartanak. Azonkivül még több más mindenféle élelmi 

szereket hordanak az udvarba, ugymint: ökröket, juhokat, ludat, ka
csát, csirkét, erdei vadakat, szarvasokat, medvét, nyulat, vaddisznM: 
finom halakat, .nindenféle füveket sat. 

Ennyit tudunk Magalhan Gábor aty:Hól, ki huqzonl{ilencz évet 
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töltött ez udvumál, s nyolcz évig j:il·t körül a bir·odalomban, D1! 1\tm· 
tini Márton atya 1) az ös11zcs jövedelmet 150 millio seudóm 1 a csalá
dokat l O, 728,í87 -re, az emlitett osztályok férfiait pedig 58,H l7,G83-r·a 
teszi, :> a többi Levételeket illetöleg is eltér a fenebbiektöl, minek oka 
talán az idökiiliinbségbon keresendő. 

A mongolok idejében, midön a Pcr·zsiában és Knpcsakban ala
pitott uralkodó házak annak fensöségét ismerték el, melly Chinállau 
uralkodott, sok or·szág lett ismcr·etes~;é; ellenben a Mingek alatt, nem 
messze tcrjed vén nyugatra hatalmok, eRekél y előhaladást tett a föld 
i1·at., mclly ott kHiönben scm tekintetik elvont tudományként, hanem 
csak mint szolgálója az ügykezelésnck. Egyébként is ez m·alkodó 
ház nem hagyott maga után maradandó nyomoka!, mert nélkiilöztc az 
l!l'Öteljes tár!>adalmi intézményeket, s a határozolt támadások ellen 
megkivántaló véderöket. S China, úgylátszik, nem is igen állhat el
len a támadásoknak, mert a kiilönféle hódítók egyedüli gondja min
dig oda irányult, hogy er·ö;:zakkal tartsák lcigázva a birodalmat, mi
ért is a tekintély csak felszínen marad, s nem tarthatja fel magát ko· 
moly veszélyekkel szemben, miután sohasem olvadt ös11ze a lwrmá
nyokkal. 

BUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

XXII-ik uralkodó-h<í.z. -·- A Tai-tsingek. --Hit.
k ti l d é r s é g ek C h i n <Í b a n. 

A mandzsúk ~) nyelvöket tekintve azonosaknak mulatkoznak a 
nwstani tungusokkal, sR D:Jengisz-kan által szétszórt Yu-csin-ek régi 
tiirzsétiíl szár~aznak. E törzsnek számra mintcgy négy milliónyi 
maradványai Azsiában észak és észak-kcletl·e az Angora, Jeges-tenger 
Baikal tó, s a yakutik keleti Siberiábani birtokaik közt fekvö nagy 
síltokon, délre pedig az Amur partjain s Mandzsuriában vannRk cl-

•) Atlas ainensis. Antwerpen, 1654. 
;) A chinni történelem jeleR búvára Schmidt 1841 aprilhnn 1\ pétervári tu

dományok 1\kl\dPmiájáhan egy előniláRt tartott, hogy megmutl\ssa, miszerint az 
előbbi chinai lö•·ténetirók eH'Itt ismeretlen mandzsu név 1\ .'1:1andachU8-1"i-uól ~zár

mazik, ·melly név tatárnyelven Buddha tll(lományánRk RlRpelvét jelzi, R R tatá
rokr>< a bnddhRiRmns elf.,gadáRa után mgailt .. 
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szót·va, mclly utóbbi helyek most a chinai birodalommal egycsitvék. 
Azon kevesek, kik a tulajdonképi Chinában laknak, ide nem számítva 
a mandzsúkat, a buddhaismnat fogadták el j a többiek a szeltcrnek 
iránt viseltetnek babonás tisztelettel. 

A mandzsu család küliinféle csordái 1520 felé egy nemzett~ ala
kultak Aisin-Giyoro kormánya alatt, ld a 43-ik szélcsségi sa 147-ik 
hosszusági fok alatt elnyuló hegyek mellett ütiitte fel tanyáját. Több 
törzsek meghódítása által öregbedvén számban és hatalomban függet
lenitették magukat Chinától s Tai-tsut császámí kiáltották ki (16lG); 
azután, miltént láttuk, változó szerenc~ével folytatták n hnrczot; de 
ú~y látszik, nem sikerülendett nekik a félbirodalmat uralmak alá haj
tani, ha a belviszályok nem könnyítették volna útjokat. 

A fiatal cs~íszár Shun si (164-l:) egy év alatt leigázta az északi 
tartományokat, s mindig a fiíváros felé tartott, nem tiiriítlve a háta 
megett hagyott erődökkel j a déli tartományok meghóditására hatá
rozván el magát, uralma alá hajtotta KorPát, s Naukingban elfogta és 
megfojtotta a Mingek utolsó sarjadékát. A megrémült chinaiaknak 
nem jutott eszökbe megerősíteni magultat hozzáférhetlen hegycik kö
zött j egy csekély rész mégis ellenállott; mások szörnycknck mutat
ták magukat. ilfyen volt a többek k<izt Shan-hicn shong, ki egyesek 
vétkeért egész vidékek lakóit kiirtotta, s tízezer tudóst öletett meg, 
azt hozván okul, hogy okoskodásaik fellázították a népet j kimenvén 
Shing-tu-fur-ból hatvanezer lakost hurczoltatott el és gyilkoltatott Ic; 
úgy találván, hogy a nök akadályul szolgálnak <1. hadseregben~ leöletni 
parancsolta öket katonái ídtal, s ö maga is kivégezte háromszáz nőjét. 
E szörny a kereszténység buzgó hivének vallotta magát, s igérte, hogy 
ha trónra jut, nagyszerii templomot emel az Istennek, s azzal dicseke
dett, hogy húszezer bonz életének vetett véget, mert egyikök üldözést 
hímasztott a keresztények ellen. A tatárok is igen kegyetlenül bán
tak a legyőzöttekkel, s egyedül Kien-ning-hen háromszázezer emb•·rt 
hánytak kardra. 

A császát· szolgálatában álló csapatok nyolcz kiilönbözö szinil 
zászló alá vannak beosztva j s midön az összes csapatoknak vagy azok 
valamellyikének utra kell kelni, egy kiirtöt fúvnak meg, sa különfélc 
hangváltozatokból tudják meg, mellyik vagy mennyi csapat-fök és 
katonáknak kell indulniole A vezért kivéve, soha sem tudják, hovA 
mennek, a titkolózás lévén a tatárok haritanának föelve, mi nem rit
kán nagy zavarba hozta a chinaiakat, kik minclig ott találkoztak vc
lök, hol legkevésbbé vártáJt volna. Tudnivaló továbbá, hogy ök sem
mifllle terhek~t é~ élnlmi szPt'ek•'t nrm visznek magnltkal, ham•m amit 
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érnek, azt esznek i ollykor vadászatot is tartanak olly múdon, miként 
azt D~:~engiszkán csordáinál láttuk; körülvesznek t. i. egy hegyet 
vagy síkságot, s a központ felé nyomulván, összeszorítják a vadakat. 
Ágyuk a puszta fiild, takarójok a lópokrócz. Házak helyett sátrakat 
használnak, mellyeket könnyedén kifeszitnek vagy felszcdnek, s any
nyira kedvelik, hogy gyakran remekmívűeket készítenek. Ha házak
ban kénytelenek lakni, hogy szabad menete legyen a levegőnek, mind 
a négy falat kibontják, csak annyit hagyván meg, m1mnyi a teW el· 
hirasára sziikséges. 

E fáradalmakhoz szokott seregekkel Ama-vang, Shun-si nngy
bútyja és gyámja, s föeszközlöje a birodalom meghódittaL'Ísának, le
ig:~zta az északi t:~rtományokat, s a déliek meghódítása végett is csa
patokat kiildiitt ki. Seregeinek egyedül a hires Shing-si-long tengeri 
rabló által védett Kanton birt ellenállni, melly város legnagyobb és 
leggazdagabb Chin:íban, kivéve egy kis földszarost minden oldalról 
viz által öveztetik, s jól meg volt erösitve. Az emlitett rabló szegény 
szülöktöl származván, a purtugalokkal Macaóha ment, s keresztény
nyé lett i azután Japánban egy kereskedő szolgálntába lépett, ki hajó
kat bizott rá, mellyekkel ő több kereskedők nevében Cochinchinában 
és Carobajában üzérkedett. A ){ereskedők egy ragály áldozataivá 
lévén, hamis végrendelet által mindcn javaikat magához ragadta 1 s 
hogy számadásra ne vonassék, kalózságra adta magát. Mint illyen 
vetélkedett egy másikkal, ki akkor ama tengereket nyugtalanította, 
mig végre sikerülvén neki azt legyőzni és megölni, megkétszere;7,te 
erej6t. A császárok, kikhez mindig uj panaszok jutottak az általa 
kirabiott kereskedők részéről, nem lévén képesek öt elnyomni, bize
legtek neki; s aranyával azt eszközölte, hogy a heréltek ugy irtál{ öt 
le uroknak , mint az ország jótevőjét 1 s mint illyet dicsérték azok 
előtt, kik az általa szenvedett károk miatt panaszkodtak. Egy alka
lommal megboszankodván a kantoni királyi tisztviselökre bizonyos 
zsold megtagadásáért, öt vagy hatezer emberrel bement a kétszázezer 
lakossal biró városba, törvényszéket állitott a piaczon, maga elé idézte 
a tisztviselöket, fizetésre kényszeritette öket, s nyugtát adván a fölvett 
pénzről, ismét eltakarodott. 

Megharagíttatván az akkoriban Forrnosában lakott portugalok 
által elüzéssel fenyegette öket i miért is ezek, hogy megengeszteljék, 
alázatos követséget küldvén hozzá, évenkénti harminczezer scudo fize
tésére kötelezték mnguknt, s egyéb ajándékok közt egy arany koro
nát és jogart, s egész haderejöket felajánlották neki, ha vezérelni 
akarná azt. S vannak, kik arról vádoljál{, hogy a trónra vágyott, má· 
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:;uk ellenben a szcrcncsétlcnségbcni hiiség példánykdpt~ gyanánt liiu

tctik fel, mintha meg akarta volr1a szaLaditani hazáját az idegcrwkWI. 
Valóban ki is kiáltott egy gyermeket a Mingek tiirzséböl, s ~mint 
mondják) három eze•· hajót szedvén össze, uralkodott India kereske
delmén, s ellenállott a tatárok kisértéseinek és saját nagyravágyásá
nak. De a tatárok meglepvén elfogták és Pekingbe vitték j fia Ki
shing-kung (Ko x i n g a) boszut állandó Kantonhoz közel horgony
zott; azonban egy évi ellenállás után kénytelen levén e város magát 
a dühös ágyu- tüz és árulás következtéLen megadni (1650), kipusztit
talott, s l:lzázezernél több polgára leölctett. E rettenete!-! pélc~a aztán 
a többi városokat is hajlandókká tette a hódolásra. 

Ama-vang, ki egyike a legnagyobb s mint a midnk mondanák, 
legdicsöségesebb hóditólmak, s ki több embert ölt meg, mint Europa 
összes hősei, a következő évben meghalt; de azon gynnuba esvén, 
hogy családját akarta uralkodóvá tenni, emléke mcggyalnztatott, s te
metetlen hullá;ja lefejeztetett. 

Gyámfia Shun-si, ahelyett, hogy mint az utolsó Ming ltir:Uyok, 
nök és bonzok közé z!hkozott volna palotáiban, gyakran rontatta mn
gát, s könnyen hozzá lehetett férni; egyébirAnt megtartotta a régi kor
mányformát, ti:>ztelte a szokásokat, sőt a chinaiaknak el i,; tiltotta a 
tatár nyelv tannlasát. Megmaradt a hat tiirvt~nys:-.ék i8, csakhogy ta
tárok lettek az elnökök, s mind a hat PekingbP., az egyedüli fővárosba 
tétetett át. A tartományi csapatok félig chinaiak, félig tatárokból 
alakittattak ; míért is egyik nemzet féktm tartja a másikat, egyik 
8Íncs kizárva a polg{.ri és katonai hatnlom élvezetéLm, a hódító ter
jeszkedhetik a nélkíil, hogy gyengülne, s szembeszállhat a kíil és bel
háborukkaL A mandzsúk nem lévén képesek az ügyek Yitelérc, majd 
heréltek majd tudósokra bizzák a kormányt, melly vetélytát·saknal< 
majd egyike majd másika kap fel, s minden idegen befolyást igyekez
nek távol tartani, melly uralmokat zavarhatná. Mindazáltal nem vol
tak képesek elzárni a birodalmat a vallási forrongások eliíl. 

Láthattuk, hogy China az irást per eminentiam kinyilatkoztatá"
nak tekinti, s azért a bölcseséget a szent könyvek megértésébe he
lyezi. Ez alapja e birodalomban fenállt'J egyetlen m<'gkiilönböztetés
nek j s nincs ott egyéb hierarchia, mint az, mellyet az erkiilcstanrúl 
és kormányzásról értekező szent iratok értelmezésébeni kisebb vagy 
nagyobb mérvü képesség alküt. Ennek következtében egy kitünőleg 
rationalista, ugyanazért minden fellengzéa és nagyszerü tényektiíl ide
genkedő, s egyediil alaki babonákra és haszontalan szertartásokra 
szot·itkozó nép fejlii(liitt. A chinai kinyilatkO?:tr.tások cmez iirr;;sége 
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ellenhatá~t szült az idegeu tanok részéről, millyenek voltak p. o. a 
buddhaism us tanai; ez ellenhatás következtében aztán a legtev ölege
sebb tanok a létet is tagadó legelvontabbakkal váltattak fel; a vallást 
politikai szervezetü rendszené törpitölt ollyanaknak adtak helyet, 
mellyek elkülönzik az embert a társadalomtól, hogy szemlélödésb~ 
meritsék; s azon tanoktól, mellyek a közéletet a házira alapitják, s 
legelső kötelességü! az atyák és gy~rmekek közti köteléket állitják 
fel, ollyanokra tertek át, mellyek magasztalják a nötlensllget, s a ko
lostori életet. Még küliinösebb, hogy ez egymással olly nyilt ellen
tétben álló tanok daczára is Confucins politikájinak ős alapjain ma
radt a birodalom ; ez egyébit·ánt az e t1\rsadalomban otthonos közii
nyösségböl magy11rázhat6, mellynél fogva nem tesznek különbséget a 
hittanok közt, csak az ember rrényesitésére czélozzanllk. 

llitkf1ldér~;égek. 

Ha mégis igaz, hogy a nestorianusok vittek be némi keresz
ténységet Chinába 1), semmi nyoma nem volt már annak azon idöben, 
midön R j ma meg akarván azt honositani az ujonan fölfedezett földe· 
ken, e birodalomba is szándékozott eljuttatni az igazságot. E mun
kára ajezsuiták vállalkoztak, kik a vallás terjesztésének mindig legbuz
góbb harczosaiul tüntették ki magukat. Xavcri sz. Ferencz halála után 
a Macaóban ~zékelt hitküldérségi fönök több ízben megkisérlette té
ritöket küldeni Chinába, de sikertelenül; végre a nápolyi Rogerio Gá
bor jutott be oda elsö 1581-ben, kit aztán a bolognaiPasio és Matteo 
Ricci da Macet·ata kiivcttek. Megismerkedvén nyelvök és szakásaik
kal s megnyervén ajándékokkal és jó szolgálatnikkal a hivatalnoko
kat, eltiimttek Kantonban; azután Shao-kingbcn cngedtrtett meg ne
kik letelepedhetni. Itt állapodott meg Ricci, s mint jó mennyiségtu
dós kivívta a mandarinok becsülését, kiknek részére egy világképet 
is )(észitett, melly által azok nagy bámulatb-1. ej tettek, midön látták, 
milly kis l'észét teszi birodalmuk a földnek; jóllehet Ricci, hogy meg 
ne sé..tse eliíitéleteiket, Chinát a föld közepére helyezte. Ez alkal
mazkodú rendszert egyébiránt ö minden ben követte, s ez által sikert 
biztositott magának a chinaiakkal szemben, mig az europainkat illető· 
leg ellenmondásokra adott okot. 

A hittudósok ruháját öltvén fel, hét évig forgolódott köztök, hogy 
megismerkedjék szokásaik, tanaik és nehéz szertartásaikkal ; s a chi
nai nyelvben, melly mindig nehéz volt, ekkor pedig megtanulhattannak 
tartatott, olly nagy előhaladást tett, hogy T i a n-cs u-s hi-i czimü mun-

1) L{,s<l a IX. ki;nyv. 23-ik ft·j. 8H1. lap. 
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kája a cla:;sikus müvek közé számíttatott. E közben z eu ét tanított, éne
kekbe foglalta a keresztény hit tanait, s a pápa, király, és saját arcz
képeit osztogatta szét köztölt, melly képek mindig Krisztust imádó 
helyzetben voltak levéve. A chinai Kátéban a kereszténységet az ot
tani erkölcstanba oltotta, s bámlint sikerült is ez neki, a szándék 
jó volt, s e nélkül nem mozdulhatott olly nép közt, melly gyülölte az 
idegeneket, s nem godalhatott volna a kereszténység megalapit.ására. 
Husz év mulva mandarinnak öltözve bemutathatta magát a császár
nál. Shing-tsung tiszteletteljesen bánt vele, elfogadta a portugalok
nak általa felajáulott ajándékait, különö~en egy ismétlő órát, s év
pénzt és predikálási szabadságot engedélyezett neki. Hévvel adván 
magát az apostoli munkára sok proselytát szerzctt, s köztök a legfőbb 
manda1·inok egyikének (Siu) fiát, ki l{(~söbb colao azaz elsö miniszter 
lett, s annak unokahugát Candiclát is megnyerte, ki sok templomot 
építtetett, s többeknek épittcté~éhez nem csck6ly ös10zeg ekkel járult; 
ugyanez száz harminczhárom apró értekezé:>t, a Biblia egy értelmezé 
sét, sz. Tamás Summ á j á t, s több más könyveket fordíttatott le, 
és nyomatott ki, s igen sok kitett gye•·meket neveltetett a keresztény 
hitben. A császár bámulattal telve el iránta, c r é n y es n ö czimmel 
s egy igen drága ruhával tisztelte meg, mellyet az születésnapjáu vett 
fel, azután pedig apródonként let>zedtc róla az ezüstöt és gyöngyöket, 
hogy segitse a szegényeket. 

Ricci, nem annyira apostoli fá•·adalma.i, mint inkább a látogatá
sok, vendégeskedét~ek s más ott kikerülhetlen szertartátwk következ
tében megtörve, 1610-ben kiadta lelkét, tanácsui hagyván: "Zaj nélkül 
haladni tovább 1 s part mellett evezni, mig a tenger zajong". Nemes 
fáradalmaiban a kölni származásu Schaal Ádám atya váltotta fel, ki 
majdnem olly nagy hil'l'e tett szert ruint előde, ágyukat is öntött a ta
tárok visszave~·ése végett, azután pedig első mandzsu császár alatt az 
ég első igazgató tanácsosává, azaz a mennyiségtan tudós testület eiuö
kévé neveztetett, hogy europai modorban alakitsa át a csillagászatot. 
Ő a tapasztalt kAgyet a kereszténység nyilvános hirdetésére használta 
fel, minek következtében 1650-töl 64-ig százezer chicai vette fel a 
keresztséget. 

Shun-si szintén kedvezett a jezsuitáknak; Dchaal atyát ma-fa 
azaz atyám czimmel tisztelte meg, s felhatalmazta öt, hogy a törvény
székek közvetitése nélkül nyujthasson be hozzá emlékiratokat. De 
az atya őszintesége, mellyel a csaszár vetségeit megrótta, azt eredmé
uyezte, hogy ez hallgatui kezdett a jczsuiták ellenségeire, kik ugy ir
túk le öket mint hazájokat elhagyni l(ényszerült gonosztevőket, s mint 
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olly ember imátlóit, ki kil'ályságra vágyott, ugyanazért latrok közt 
öletett meg ; végre azzal vádolták, hogy Chinát szándékoznak meg
hódítani. Megkezdődtek tehát az üldözések, s a tisztes öreg börtönbe 
és törvényszékek elé hurczoltatott, hol azonban kitisztázta magát, s 
igaznak bizonyithatta be vallását, mert igazak voltak az általa felálli
tott mennyiségtani szabályok, s valóban bekövetkeztek az általa elöre 
megmondott csillagászati események 1). 

Turfan Hultánja Csagatai, Dsengiszkán első szülöttének ivadéka, 
a császártól a vasall czímet kérte, s meg is nyerte ; ennek következ
tében aztán hódolata megujitása végett minden ötödik évben követ
séget iizokott küldeni, de melly csak száz férfiból állott, s uök nem 
voltak velök. Eur·opa is kisérletet tett közvetlen érintkezésbe lépni 
Chinával, s az első szabályszerü követség, melly a pekingi udvarhoz 
érkezett ( 1655), orosz volt ; de nem akar·ván magukat alávetni az 
ujonan szokásba vett hódoJási szertartásoknak, szó nélkül visszakül
dettek. A hollandok, kik ugyanazon évben érkeztek meg, nem sokat 
törődtek a lcborulásokkal, csakhogy szabad kPreskedést eszközölje
nek ki; de Shun-si igy felelt: -· Tekintetbe véve hazátok nagy tá
volságát, s azt, hogy c par1ok kemény szeici kárt okozhatnának hajó
itokb~&n, mi engem igen bántana, kívánom, hogy, ha már csakugyan 
ide akartok jámi, nyolcz é\' alatt csak egyszer·, s legfeljebb százan 
jőjetek, kik köz ül husz fiilkeresheti udvaroma t," 

E követek a többiekkel együtt, s a chinai udvari szertartás sze
rint fogadtattak. Az első hely a nyugati tatárok feljebb emlitett, fé
lig meztelen, felig juh-bön·el fedett képviselöjének engedtetett, ki 
féllábszárig nyúló uadrágot, s fövegén egy csomó ló serényt viselt. 
Ezt követte China meghóditói főpapjának, a Dalai-Iamanak követe, 
sárgába öltözve. Ezután jött Shah I. Doihan nagymogolé, ki India, 
Decan s Perzsia cgyré:szimck ura, ki száz millió alattvalót számlált. 
Követe ura nagyságához méltó fényüzést fejtett ki, s háromszáz har
minczhat szép lovat, egy nagy gyémántot, és sok drága követ vitt 
ajándékba. A hollandok elhallgatván, hogy egy kereskedő társulat 
által küldettek, alkirályi rangot adtak magoknak, miért is a nagy
mogol követe utáu állíttattak. 

A tatár· orszagló, midön nem volt többé akadály és vetélytárs, 

') A Párizsban 1 7115-ben kijött Dese1·iptiun géog1·aphique, histo•·ique, chrunu
logique,. politique et physique, de l' empi•·e de la Chine et de la Ta.· tar ie chiMise, 
]'m· le pé1·e Duhalde, pompás ki;'diitá;u müben láthatók Siu colao, Caudida, ~ 

Ricci, Scha11l és Vt!rLiest atyák képmásai ottaui öltönyben. 



féket eresztett szenvedélyeiuek. Beleszeretvén egy tatár nőbe, ha
lálra gyötörte annak férjét, s nöül vette az özvegyet; de ez is csak
hamar meghalván, a vigasztalhatlan szerető vóget akart vetni éleié 
nek, azután harmincz eiUbort égettetett el a nuiglyán, 8 megborotvál
tatván magát, mint őrült futosot t ordítva egyik pagodából a másik ba. 
Eszére térvén fájdalom fogta el alattvalói t·osz kormányzása végett, 
s meghalt, egy nyolcz éves fiut hagyván maga nhín Kang-hi néven, 
mi örök békét jelent. 

Kaug-h i. 
E fejedelmet, a regensség, hosszu m·alkodása ( 1662-1722), 

győzelmei s dicsősége tekintetéből, gyakran XIV- Lajoshoz hason
litották a jezsuiták, kik akkoriban értesítésekkel szalgáltak Európá
nak China eseményeiröl, s lefordították annak nevPzetesebb kör,y
veit 1). 

A kormányzók azzal kezdték, hogy négyezer heréltet távolitot
tak el a palotábúl, s megtiltották a császároknak öket többé hivata
lok vagy méltóságokra emelni. Koxiuga, az emlitett tengeri rabló fia, 
még mir.dig fenyegette a mennyei birodalmat, s Naukingat is ostrom 
alá vette ; meglepetvén 8 elüzetvén onnan, megtámadta a tatár flot
tát, s négyezer foglyot ejtvén, orrukat fülöket levágatta, s illy álla
potban tette öket partra. A chinai atyai kormány, hogy cl ne ter
jesztilessék a vereség hirét, kivégeztette e szerencsétleneket, azt hoz
ván fel okul, hogy kezökben fegyvenel kellett volna meghalniok_ 
Koxinga megtámadta, s bár a hollandok tüzfegyverei hatalmasan 
müködtek, el is foglalta Forruosát (1662), s ehinai kormányt vitt Ot) 

1) A Chinára vonatkozó leg11evezetesebb mnukák, owllyckct ttkkoriban a 

jezsuiták közzétettek, a következő!< : 
lntorcetta, Sinm·um scienlia pulilico-moralis. Goa, 1669, latin é~ chlll~<i 

nyelven. Ennek körülírása a Párizsbilli Hi87-bcn kijött Conjucius Sinarunt phi
loaophus, sive scienlia ainensis latine expo8itn, mellyhez Conpiet atya Monarchiae 
ainicae tabula chronologica-ja van csafolvll._ 

Noel, Philosophia ainica_ Prug~L 1711. - Sínensis intpe1·ii libri classici sex, 
e sinica idiomate in latinum traducti. Ugyanott. 

Duhalde, Desc1·iption géogmpltique, ldato1·ique snt. czimü im~ut id~zett mnn-
kája-

GaubU, Le Ohou-King traduit. Párizs 1770. 
De Mailla, Hisloire génemle de la Chine, t1·aduite du Tnng-kien-kang-mn. 

lJ gyanott 1785. 
177ti-ban kezdtek nyomatni a Mémoi1-es concemants t' t.i.<toi!·e, le• .~cienre.•, 

1 .. nweut·a, lea ttaagrs ele- de la Chine pm· le6 11lt8.<iUJill;,.e~ rlP P~ki·nq, mtlllyrk 
•·g<:~z napjuinkig folytxttatlnk. 



- 417 

oda. De kevés ideig élt, B utóda fia Shing-ldng-mai lett (1683). 
Egy, csak kényuri országokban végrehajtható rendeletben megpa
rancsolta a kormány, hogy hat tartomány partvidékei a tengertlll 
h~rom órányi távolságig elhagyassanak, az erődök, házak, helységek 
leromboltassanak, B mindcn tengeri kereskedés megszüntettessék. 
Egyidejüleg ugyanilly pusztítást rendelt cl a franczia nagy király 
is; de hozzánk nem jutottak el az átkok, mellyeket, miként emez, 
ugy a chinai ellen szórtak a népek, kik kiüzettek házaikból, s meg
fosztattak egyedüli élelem szerzési módjuktól , a halászattóL E 
gyógyszer használt a tengeri rabló ellen; s a hollandok, kik e válla
latban egyetértve jártak el a chinaiakkal, jutalmul uj kiváltságokat 
nyertek. 

Az idő ellltt megérett ifju fejedelem kezébe vévén a kormányt, 
igazságosnak, hajthatlannak, s a tudományok kedvellljének mutatta 
magát. U-san-kuci, ki a mandzsúkat meggondolatlanul bevezette, 
a neki engedélyezett fejedelernségbe vonulván vissza, megerősítette 

ott magát, s midlln a gyanakodni kezdő császár hivatta, igy felelt: -
"Hn valóban akarják, hogy menjek, elmegyek, de nyolczvanezernyi 
hadsereg élén." Meg nem állapod va a fenyegetllzésnél, ujra divatba 
hozta a chinai szokásokat és öltözetet, s fegyverre szólitotta a nem
zetet, mellynél nem csekély visszhangra talált szava (1663); egy, 
fia által Pekingben rendezett összeesküvés támogatta öt, de fölfedez
tetett. Azonban más ellenségek is felütötték fejöket a birodalom
ban, s Dsengiszkán egy ivadéka Tatárországban szándékozott törzse 
igényeit érvényesíteni. 

Igen váltságos helyzetben volt tehát a dynastia, de Kang-hi, 
tevékenységgel pótolván a seregek hiányát, elnyomta az össze nem 
tartó lázadásokat, s visszaverte U-san-kueit, ki kevéssel azután, 
ifjabbik fiára hagyván az Urea császári czimet, azon fájdalmas tudat
tal halt meg, hogy örökö!l szolgaságban hagyja a hazát. Fia is csak
hamar megfosztatván hatalmától, öngyilkosság által kerülte el a ki
végeztetést. Koxinga fia is kénytelen volt a császárnak engedni át 
Formosát, s kegyetlen kivégzések szilárditották meg a mandzsú dy
nastiát. Kang-hi most már a külháborúkra is gondolhatott. Galdan, 
az Elenták mongol törzsének feje ( contaish), melly törzs egyike a 
mongolcszármazásu zungar nemzet négy ágának, vétkek és cselszö
vények utján fölényt vivott ki magának, s védnökséget gyakorolt a 
többiek felett; s a Dalai-lamara támaszkodva, ki hálásan emlékezett 
vissza a mongolok által ügyében tett szolgálatokra, ugy látszott 
azon mesterkedett, hogy leigázván egyesitse a halszárnyi mongol 

XIV. 27 
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csordákat, s egész Ázsiában vi,;szaállitsa Dsengisz.kan hatalmát. Bá
tor mint emez, s ép olly szerenesés lévén, el vette a musulmanoktól 
Kashgart, Turfant, Samarkandot, Buchariát, a Purutikát, Yerki
yangot, Kamult, s egészen Ü•·gonig nyomult elő. Ekkor Ayuka, a 
turgantok feje, kik szintén zungar nép voltak, Galdan elöl mene
külvén, a Giaik és Volga közt huzta meg m~gát Nagy Péter testvére 
Fedor czár engedelmével, kinek va!'alljává lett. E zungarok ma
radványai a kalmukok, kik most Oro5zországban tanyáznak. Kang
hi hadsereget küldött Galdán ellen, s hosszas küzdelem után aláve
tette j de csak látszólagos volt e hódolás, s maga Kang-hi is olly ke
véssé bizott benne, miszerint elhatározta személyesen menni a mon
golok közé, hová Gerbillon atya kisérte őt, ki leírta ez utat. Galdan 
sok fejedelmet tett adózóvá ; de végre ö maga is kényszerülve leen
dett a császár kezébe adni magát, ha a halál meg nem mentette 
volna e megaláztatástól. Néhány év telt bele, mig közép Ázsia min
den csordái megigáztattak, s Tibet lecsendesittetett. 

Ime illy dicsőségeket aratott a chinai Lajos. Nem nélkülözte 
ő az irodalmi hirnevet sem j maga is tudós volt, s költeményei száz 
kötetnél többet tesznek, azonkivül politikai szabályokat is irt. A 
tudósok által sok munkát, s különösen egy chinai-mandzsú szótárt 
készittetett, nem betü, hanem tárgyrend szerint j továbbá tatár
nyelvre fordittatta a Ki n g-eket s egyéb erkölcsi és történelmi mun
kákat j értelmeztette a classikus müveket, s összegyüjtette az ékes 
szólás és irodalom jobb darabjait. A jezsuitákat pártolta és dús 
ellátásban részesítette, nem annyira mint téritöket, hanem inkább 
mint tudósokat; szerette társaságukat, s különösen a brugesi szár
mazásu Verbiest Ferdinandét, kit a napóra készités, mértan, földmé
rés és zenében tanítójául választott, nagyon örülvén, midön észre
vette az összefüggést, mellyben e tudományok állanak •). Bouvet, 

l) Verbiest az udvarban is gyakorolta az önsanyargatás!, s a fényes öltö
nyök alatt vezeklö-inget viselt. Ö 1688-ban h11tvan éves korában halt meg, s 
nem lesz érdektelen temetése leiró.sll.t hallani. A császár maga készitett egy 
diosbeszédet, melly koporsójánál volt elmondandó, miután megadatott neki a hol
tak iránt ott mutatni szekott gyásztisztelet. E dic~beszéd igy szólt: - "Méltá
nyolva veszem fontolóra, miszerint Verbiest atya önként elhagyta Európát, hogy 
orazAgomba jöjön, s élete nagy részét szolgó.latomban töltötte. Tartozom neki 
azon elismerolssel, hogy azon egész idö nlatt, mellyen At n mennyiségtani tudós 
testület élén állott, jóslatai soha sem bizonyultak hamisaknak. Azonkivül hiin 
engedelmeskedvén rendeleteimnek, mindenben szorgalmas, pontos, hű, m1mkában 
k.itartó, s önmagához miudig ha"onlónak mutatta magát. Érté~em.-e esvén .beteg-
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Regis, Jartoux, Fridelli, Cardoso, Du Tartre, De Mailia és Bonjour 
atyák a birodaiom térképeit dolgozták ki ; s mig az előbbiek csak a 
falak közti részt ábrázolták, és nem voltak fokokkal ellátva, ezek 
a háromszögletezésen, s csillagászati és iránytüvel tett észleleteken 
alapultak. 

Mindez azonban nem gátolta Kang-hit a keresztények üldözé
sében. Mig egyéb vallások eltüretnek ott, a miénk homlokegyenest 
ellenkezik szokásaikkal, közvetlen befolyással van az erkölcsökre és 
politikára, szentségtelennek itéli az ösök vallásos tiszteletét, s a chi
nai templomokban közelébb viszi egymáshoz a két nemet. 1615-ben 
Shing-tsung arról értesittetvén a szertartási biró,ág által, miszerint 
ez idegenek megzavarták a nép nyugalmat, s átalános fölkelést akar-

sége, sajé.t orvosomat küldtem hozzá i s midön megtndtam, hogy a h~lál végre 
elválasztotta öt tőlünk, élénk fájdalom lepett meg. Két.sz(L~ uncia ezüstöt és sok 
vég selymet küldtem, hogy illö végtisztelet adaRsék neki ; s jelen kié.ltváuyomat 
i rántai öszinte vonzalmam nyilváll os bizonyiték!ml akarom tekintetni." 

A császár példájára több országnagyok is készitettek JicsbeszédPket, mely
lyek azon teremben függesztettek fel, hol ki volt terítve. A temetés napján 
Kang-hi ipáját küldte oda egy föbb udvari emberrel, egy nemes kamarással és öt 
palotai tisztv•selövel, hogy öt képviseljék. A hulla egy négy hiivelyk vastagságu, 
fénymázo, és aranyozott fakoporsóba záratott, melly az utczán fehl!r (ott gyász
szin) mennyezet alatt \ön kitéve, s különféle szinü virágfüzérekkel volt diszitve. 
A menet következö rendben haladt végig a hosszu és egyenes utczákon : leg!'lül 
egy huszonöt. láb magas és négy láb széles festmény vitetett, m~>llyre veres ala
pon, aranynyal a név és czimek voltak irva; e képet egy csapat csengetyüs 

elözte meg, utána pedig egy másik csapat lépdelt szalagok, zásrtlók és virágfü
zérekkel i most egy nagy, szintén HZillagokkal ékített kere~zt vitetett, két sor 
keresztény közt, kik egyik kezökben gyertyát, a másikban kézkendűt tartottak 
könyeik letörlése végett; azután egy igen feldiszitett Mllri1t és >z. Mlhály kép, 
továbbá a megbolt arczképe, a csH•zár által készitett dicsérettel ellátva; e képe
ket keresztéuyek és téritök kisérték gyászban; most a hatvan ember által vállon 
vitt koporsó következett udvari küldöttek s lovas urak között ; a menet~t ötven 
lovas zárta be. A temetés helyére érvt<n, s elvégeztetvéu a katholikus szartar
tások a téritök térdelve hallgatták a császár ipáját, ki igy szólt : "Verbiest atya 
nagy szolgálatokat tett az államnak. Ö febége, ki erröl meg van gyözödve, en
gem küldött ki ez urakkal, hogy nyilvános bizonyságot. tegyelt, a hogy bizonyí
tékát adja azon kül<inös vonznlornnak, rnelylyel iránta mintlig viseltetett, s a fáj
dalomnak, mellyet halála felett érez." A téritök illöen válaszoltak; azután ue
hány nap mulva a sz~rtartások törvényszéke folyamodAst adott be n császárhoz, 
kérvén öt, hogy uj tisztelet udaasék a megholtnak, a ö hétszáz ezüst taclt utal
ványozott egy siremlék emelésére. Azonkivül márványba vésette az általa lté
szitett dicsbeszédet. Vcrbicstnek, mint a mennyiségtani testület elnökének az 
olasz Grimaldi lett utóda. 

27* 
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tak előidézni, Kantanba parancsolta öket szállíttatni, honnan hazá
jukba kellendett visszatérniök. Megujittatván Kang-ki kiskorusága 
alatt e rendelet, Schaal atyának a hozott itélet szerint tízezer darabra 
kellett volna vágatnia; azonban a heves és hosszan tartó földrengé
s<.'k, mellyek következtében Peking nagy része romba dőlt, s maga 
az udvar is sátorok alatt tanyázott, az ég roszalásának jeléül vétetvén, 
átalános bűnbocsánat hirdettetett ki (1692). Késöbb mégis szám
űzettek a térítök, négyet kivéve, kik azon fáradoztak, hogy türelmet 
eszközöljenek ki, s e végre azt bizonyitgatták, miszerint a keresz
tény vallás az ég tiszteletében, a felebaráti szeretet gyakorlásában, 
önmagunk meggyözésében, a természet törvényeinek megtartásában 
áll, s arra czéloz, hogy az emberek őszintén és hün járjanak el dol
gaikban, tisztelettel viseltessenek szülöik iránt, s alázatosak és sze
rények legyenek : szóval, olly tanokat hirdet, mellyek a chinai köny
vekben felállitott erkölcsszabályokkal egyeznek 1). 

A szertartási törvényszék többek közt azon kifogással állott 
elő, hogy e vallás, tekintet nélkül a nemre, mindenkit elfogad, vízzeli 
meghintés által bocsátja meg a vétkeket, minden büntöl feloldozza 
a megtérteket, a betegek öt érzck szerveit keni meg, hogy kegyel
met eszközöljön részökre az égtől, s tiltja a megholtak iránt mutatni 
szokott, ös szokásokon alapult tiszteletet; végezetlll fölöslegesnek 
nyilatkoztatta azt, miután a tudósok, Foe, s a tao-ssek bevett három 
vallása, véleménye szerint, elégséges volt arra, hogy megtanítsák az 
embereket, mit kelljen tenniök, mit kerülniök. Egy, az ország nagy
jaiból alakult legfőbb tanács kevésbbé föltétlen itéletet mondott, 
mellyhez alkalmazván magát a császár megtiltotta a kereszténység 
tovább terjesztését, s ujabb templomok építését, de a már meglevö
ket eltül'te. A jezsuiták sok utánjárása következtében végre a szer
tartási törvényszék egy nyilatkozatot tett közzé, mellyben őket olly 
emberekül tűntette fel, kik a chinai bölcseség hire által vonzatva, 
measze földről érkezvén e birodalomba, segédkezet nyujtottak az 
utolsó polgárháborúk alkalmával nagy előnynyel használt harczi gé
pek készitésénél, érdemeket szereztek maguknak a csillagászat és 
mennyiségtani tudományok körül, követségben jártak el Moskvában, 
és soha sem emeltetett európai ellen azon vád, mintha valakit meg-

•) Innocentiu victri:z:, sive sentenlia c01nitiorum imperii sinici, p1·o innocen.tia 
christianae t·eligionis, lala juridice per annum 1669, et juaau r. J. Antonii de Go
vea a. J. ibidem v. )J1'ovincialia, sinico-latine expoaita. Cautoo, 1671. F:\.ba van 

metszve. 



- 421 

kárositott volna j kijelentette továbbá, hogy az általok hirdetett tan 
nem rosz, sem nem fölforgató szellemű; miért is nem volna észszedi 
eltiltani azt, mialatt a többi vallások türetnek j s azért bölcsen cse
lekedett a császár, midön megengedte annak hirdetését. 

Ez állhatatosság, mellyel ajezsuiták, daczára amindig megujuló 
veszélyeknek, mintegy a polgárosodás és 'allás előörseiként fenntar
tani igyekeztek magukat e féltékeny nép között, sikerre nyujthatott 
kilátást; azonban egyszerre csak olly kérdések merültek fel és za
varták öket müködésökben, mellyek nagy zajt ütöttek a mult század
ban, s mellycket a mienk talán gyermekeseknek 1), de bizonyára 
igen siralmasaknak itélend. 

Chinal szertartások. 
A jozsuiták segitségt'lre jakobiták küldettek Ohioába (1631) j 

de csakhamar meghasonlás támadt köztök. Ismeretes ugyanis, hogy 
az elöbbiek, hogy ugy mondjuk, a szabadelvü pártot képviselvén a 
katholieismusban, alkalmazkodtak a mennyire a lelkismeret engedte, 
s azt tartották: nem kell sokat követelni, ha az által az egész veszé
ly~tetik. 

Illy eljárást követtek ök Chinában is, s nagyszerü ezélakat 
tartva szem elött töprengés nélkül mogengedték, hogy a megtértek 
egynémolly szertartásaikat, mellyek már második természetökké vál
tak, továbbra is gyakorolhassák. Illyen például az ösök és Confu
eius tisztelete, melly habár a nép felfogása szerint bálványirnádási 
szinezettel bir, de a müvelt osztályok által nem olly értelemben véte
tett. E túl finnyás nép szemében megbocsáthatlan undokságnak 
látszott a keresztséghoni rálehelés és nyáliali kenés j s a jozsuiták 
mellözhetöknek hitték e cselekvényoket mint nem lényeges szartar
tásokat 2). Továbbá rendszabályuk megengedte nekik az ottani öl
tönyök viselését; az udvarban éltek, Confucius követőinek példá
jára mcstereknek czimezték magukat, s ezek tanaiból kölcsönzött 
módok és szólamok által ügyekeztek megkedveltetui a katholikus 

1) Csalatkoz!am. Századunk a jezsuitákat érdeklö kérdésekre a hivö szá
zadok tiirelmetlenségévcl, s a hitetlen kor könnyelmüségóvel tért vissza. Vincenzo 
Gioberti (Gesuita moderno V. 79) azt akarná., hogy a jezsuiták a buddhistákat 
utánozták volna: .,Lehet-e képzelni polgári bb intézményt mint Indochina eme 
szerzeteseit és szerzetesnöit? Ha a jezsuitá.k a helyett, hogy harczot üzentek 
nekik, utánozták és feliiihaladtAk volna, a kereszténység talán virágoznék most 
vég keleten." 

2) N11gy sz. Gergely iR megcngcd!tl a megtért angoloknak sajllt szertart<Ísail~ 

további gyakorlatát. 
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tanokat. A birodalom évkönyvei tulmcnnek azon időn, mellyben a 
Vulgata szövege szerint a vizözön esett, a téritök tehát a samaritan 
szöveg szerint számítottak, hogy ellenkezésbe ne jöjenek a china
iakkaL 

A kolostor szük körében nevelkedett jakobiták megbotránkoz
tak ez eljáráson, s Gianbattista Moralest Rómába küldték, ki bevá
dolta öket, s kieszközölte, hogy a C o n g r e g a z i o n e d i p r o p a
g a n d a kárhoztatta e simulékonyságot (1655). A jezsuitlik nem 
nyugodtak meg az ítéleten, s Martini atyát Rómába menesztették, ki 
által jobban értesittet vén a C o n g r e g a z i o n e d e l Sa n t' U ff i
z i o kijelentette, rniszerint a halotti szertartások egészen polgáriak, 
s azok eltiltá:;a áthághatlan akadály lenne a chinaiak megtéritésének 
utjában. E nyilatkozat helyre állitotta a békét, s uj lendületet adott 
a hitküldérségeknek, annál inkább mert, miként mondtuk, Kang-hi 
is pártolta azokat. Egyébiránt a kereszténység még ruindig csak 
türetett, s a törvény által meg volt tiltva a chinaiaknak felvenni a 
keresztséget. Az ajánló levelek, mellyeket a jezsuiták az udvartól 
kaptak, szemct húnyattak a mandarinokkal, de kitéve maradtak ezek 
szeszélyei s a bonzok ellenséges érzületének, és nem csekély aka 
dá.lyra találtak az ujitások iránti alkotmányos ellenszenv, s a császá
rok vallási közönyösségében, kik ollykor igy szóltak hozzájok: -
"Miért makacskodtok olly nagyon vallástokat illetőleg 'r mit töröd
tök annyira egy olly világgal, mellyben még nem vagytok? Élvez
zétek a jelent; mit gondol a ti Istenetek aggályaitokkal? Ö elég 
hatalmas, hogy igazságot szolgáltasson magának a nélkül is, ha ti 
nem buzgólkodtok olly igen az ö érdekében." 

V égre a ki tunő szolgálatok, mellyeket a jezsuiták mint meny
nyiségtudósok és orvosok tettek, szabad vallásgyakorlatot eszközöl
tek ki, mi igen nagy reményeket keltett. De midön XIV. Lajos 
Fontenay, Gerbillon, Le Comte és Visdelou mennyiségtudós atyákat 
küldte el (16$8), hogy tudományos ismereteket gyüjtsenek s az előb
biek segélyére legyenek, XI. Incze pápa is menesztett oda néhány 
lazarista franczia hittéritöt, különösen pedig Charles Maigrotot. Ez 
Fu-kian tartomány apostoli helynökévé neveztetvén ki, ruegszüntette 
(1693) az ösök és Confucius tiszteletére elöirt szertartásokat, s eltil
totta a S h a n g-ti és T i e n azaz é g szavak használa tát, mellyeket 
a keresztények az Isten kifejezésére fogadtak el, miután a chinai 
nyelvben hiányzott az annak megfelelö szó. A jezsuiták tiltakoztak 
ez eljárás ellen, melly romba döntötte, mit ők fáradságosan épitettek j 

innét viták támadtak; Maigrot bántalmaztatott a nép által ; a jezsu-
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iták Charmont atyát küldték Rómába (1699) igazolásuk végett j s az 
ügy eldöntése az Inquisitio néhány tagjára bizatott. A jezsuitáknak 
kezdettől fogva számos és hatalmas ellenségeik voltak, s ekkor még 
inkább növekedett számuk j miért is a párizsi hittudósok helyben
hagyták Maigrot rendelkezését, s írtak ez ügyben a pápának j a 
pápához mindenfelöl özönlöttek a jezsuiták bálványimádása elleni 
tiltakozások j s ellenségeik igen örültek, hogy egy uj, s bizonyára 
legkevésbbé reménylett támadási pontot találtak. De a nagy Leib
nitz, ki helyesen ítélte meg a dolgot, védte a Társaságot, bár egyéb
ként ellenségének vallotta magát 1) ; s ki belátással bir, meg kell val
lania, hogy legfeljebb is emberi tekintetekről és politikai alkalmaz
kodásról vádol ta tha t tak. 

Maiabari szertartások. 
Hasonló kérdések merültek fel más helyeken is. Miként érin

tettük, sok jezsuita telepedett le a Hindostanban keleti Maiabar 
partjain fekvő Madura országban, s a portugal Gonsalvo Fernandez 
templomot, iskolát és kórodát emelt ott (1595). Nagy előmenetelt 

tett a kereszténység ez országban az előkelő római családból szárma
zott és lángbuzgalmu Roberto dei Nobili atya tevékenysége által 
( 1606), ki észrevette, miszerint elődei azért arattak akkoráig olly 
kevés sikert, mort túl akartak emelkedni a kasztok előitéletein, s a 
páriákkal léptek érintkezésbe 1 minek következtében kizárattak a 
magasabb osztályokból, mellyek Krisztust e megvetett emberek Is
tenéül tekintették j s ugy okoskodott, hogy ha a magasabb osztályo
kat megnyerhetné, a keresztény alázatosság majd hajlandóbbakká 
tenné azokat a szerencsétlen páriák emberi méltóságának elismeré
sére. E felfogás megnyerte Cranganor érsekének, a jezsuiták Indi
áhani főnökének helyeslését j miért is Nobili braminnak öltözvén, 
a bűnbánó szokása szerint megtartóztatta magát a hús, hal, tojás, 
bor és szeszes italoktól j naponként egyszer, akkor is csak zöldsége
ket és rizs t evett j ház helyett kunyhóban lakott, hol a tamuli és 
tudós nyelv s a szertarlások tanulmányozására adván magát, csak 
kevés és nagy befolyásu egyéneket fogadott el. Ekként tudomány 
és hirnévre tévén szert, bemutatta magát a braminoknál, s mivel 
ezek ugy tartották, hogy csak négy ut vezet az igazság megisme
résére. és hogy ez utak egyike elveszett, ö azt mondta, azért jött, 
hogy a már elveszett utat felismertesse. Behizonyitván törzse ne
mességét látogatásokat fogadott a braminok részéről, s vonakodott 

1) Noviss. sinioa, t697. összo.; munkái, IV. kötet. 
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kunyhóját elhagyni azt hozván okul, hogy ajtatassága tiltja neki nőt 
látni. E közben türte az előitéleteket és megkülönböztetéseket; el
különitette a templomban a magasabb osztályokat az alsóktól, s a 
szertartási kifejezéseket csinosabbakkal váltotta fel. Illy módon soka
kat megtéritett, kiknek rábeszélésére azéttépvén a bramini kordát, 
miként azokott tenni az, ki bűnbánónak (sa n i a) akar látszani, föl
vette a hosszú sárga öltönyt, melly fölött a vállakhoz veres kötelék
kel fűzött rövid gallért szoktak viselni, s faczipöt huzván, egyik 
kezében a tisztitkozásnál szükségelt vizet 1 a másikban pedig egy 
zászlócskával ellátott botot vitt. Alávetvén magát e ténykedések
nek hetven bramint téritett meg; s csodákról is beszéltek, mellyek
kel visszaverte vagy megnyerte elleneit. 

A többi szerzetesek görbe szemmel nézték, s maguk a jezsu
iták sem helyeselték e jeleneteket és szertartásokat, mellyeket ö az 
uj keresztényeknek engedélyezett; Róma azonban eltürte, sőt egy
némellyikét meg is erösitette. Nobilinak Maliapurban történt halála 
után (1656), más jezsuiták folytatták müvét s annyira haladtak, hogy 
1700-ban százötvenezernél többen vették fel a keresztséget. Pon
dicheryben lévő templomukban minden évben egy keresztény szo
morujátékot adtak elő, mellynek tárgya 1701-ben Szent György volt, 
ki lerombolta a bálványokat, azonban a bálványokat Brama, Vishnu 
és egyéb ott imádott istenségek képeivel helyettesítették. E meg
gondolatlanság dühbe hozta a benszülötteket, kik fellázadván, a hol 
lehetett, lerombolták a templomokat. 

Mind e panaszok egy időben, nagyitva, s a távolság következ: 
tében elferditve jutottak Rómába j de XI. Kelemen , nem akarván 
a dolgot elhirtelenkedni, a jó hirll és nagy tudoruányu Charles de 
Tommaso Tournont, Antiochia czimzetes patriarcháját küldtc a hely
színére, s a legelterjedtebb, bármelly kivaltságon felül álló hatalom
mal ruházta öt fel. Pondicherybe érkezvén, egy rendeletet adott ki 
( 1704), melly számüzte az elfogadott vagy eltürt ugynevezett ma l a
b a r i ezertartásokat j s meghagyta, hogy a keresztségben minden ka
tholikus szartartások hüsználtassana.k, különösen pedig a nyál , só és 
rálehelés j a megkereszteltek szentek nevét vegyék fel ; a forJitásban 
meg ne változtassanak a kereszt, a szentek és szent dolgok nevei; 
tiltottaknak tekintessenek a hét éven aluli gyermekek háza~;~ságai, 

mellyeket az indianak egy, t a ll y-nak nevezett nyakkötő jelvényével 
szaktak kötni j ne használtassék a házasság istenének képe, mellőz

tessék a sáfrány szinü szalag, s a cocus dió megtörése j a nöknek ne 
kelljen többé serdültkoruságuk nyilvános bizonyítékát adniok; a pa. 
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riák különbség nélkül részeltessenek a lelki vigaszokban j a keresz 
tények ne vegyenek fürdőt az indiánok módjára, se a papok ne szen
nyezzék be arczukat ganéjjal, hogy sania-knak vagy braminoknak 
látszassanak j továbbá ne fessék testölret, s ne olvassák a bálvány
imádók könyveit. 

A jezsuiták a kereszténység vesztét látván e rendeletekben, til
takoztak azok ellen ; azonban csak három évi halasztást nyertek ; 
azután, daczára annak, hogy az lnquisitio megerősítette Tournon ren
deletét, Pondiche1·y kormányzója kinyilatkoztatta, hogy ez tulment 
hatalma határain, s a jazsuiták folytatták eljárásukat, bármennyire 
nem tetszett is az a kapucinusoknak; és sokáig huzódott vitájuk, mi 
a jezsuiták ellenségeinek uj vádra adott alkalmat, kik a pápa iránt 
engedetleneknek kiáltozták most ugyanazokat, kiket előbb mint a 
pápa támaszait bántalmazták. 

V allá~l kérdések. 
Chinába is szint ezen Tournon ment (1705) az ott fölmerült ha

sonnemü kérdések megvizsgálása végett. A jezsuiták bemutatták őt 
a császárnak ; de mialatt az ügy mikénti rendezése felett tanácskoz
tak, megérkezett a Congregazione del Sant' Uffizio-nak 
a profán szavak és halotti szertartások használatát eltiltó rendelete, 
mellyet Tournon rögtön közzétett, kiközösítéssei fenyegetvén az el
lenkezőleg cselekvőket. Megütköztek ezen a jezsuiták, de még in
kább a cbinaiak, kik eme, törvényesen bevett szokások ellen intézett 
rendeleteknek államukbani kihirdetésével egyrészt a császár tekinté
lyét bitték megsértettnek, másrészt a holtak tiszteletére vonatkozó 
leggyökeresebb véleményeiket látták megtámadottaknak. A jezsui
ták a császárhoz menvén, igy szóltak hozzá: - KérjUk felségedet, 
hogy e pontokat illetőleg határozott felvilágositássalszolgálni kegyes
kedjék. Az eu1·opai tudósoknak értésökre esett, hogy Cbinában Con
fueius tiszteletére bizonyos ezertartások vannak gyakorlatban, áldo
zatok mutattatnak be az égnek, s különös ezertartással tiszteltetnek a 
megholtak : nem lévén tisztában ezek é1·telme iránt, de meg lévén győ
ződve, hogy az észen alapulnak, ama tudósok sürgetőleg ohajtanak c 
tárgyban felvilágosittatni. Mi mindig úgy gondoltuk, hogy Confucius 
mint törvényhozó tiszteltetik Chinában, s csupán e tekintetből gyako
roltatnak a tiszteletére rendelt szcrtartások ; ugy hittük, hogy a meg
holtakra vonatkozó tisztelet egyedül az irántok táplált ezeretet kife
jezését, s azon jócselekedetek emlékének megszentelését czélozza, 
mellyeket életökben véghezvittek j végre azt tartottuk, hogy az áldo
zatok nem a látható égnek, hanem a legfőbb Urnak, a világmindenség 
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teremtője és fentartójának hozatnak. Illy jelentőséget tulajdonitottunk 
mi mindig a chinai szertartásoknak ; dc minthogy egynémelly idege
nek feljogosítva hitték magukat ép olly bizonyossággal határozni e 
fontos tárgyban, minővel maguk a chinaiak, bátorkodunk kérni félsé
gedet, ne vonja meg tőlünk a kivánt felvilágosítást." 

Kang-hi a jezsuiták értelmében döntötte el az ügyet; de e vi
ták nem csekély hátrányára azoigáltak a katholikus tan hitelének a 
tudós chinaiak előtt: - "Hogyan (mondák), ti azért jöttök, hogy 
egyedül igaznak hirdessétek vallástokat, s ti magatok sem egyeztek 
meg annak igazsága felett?" Tournon tehát roszul fogadtatott Kang-hi 
által, kit nagyon boszantott, hogy emez idegenek nem csak uj szer
tartáRokat bátorkodtak bevinni országába, hanem azonfelül még el
törleni vagy birálgatni is merészlik a régieket, sa müvelt és okoskodó 
osztály által gyakorlottakat. Daczára annak, hogy a császár két je
zsuitát küldött Europába tiltakozá.s végett, XI. Kelemen megmaradt 
a rendelet mellett, s a chinai szertartásokra vonatkozó minden irásbeli 
vitát eltiltott (Ex illa die 1715), a főpapokat és egyháziakat, névsze
rint pedig a jezsuitákat nagyobb kiközösítés büntetés alatt kötelezte 
a bulla pontos végrehajtására ; s minden téritőnek, mielőtt utra kelne, 
annak megtartását kellendett fogadnia. A ferenczi Carlo Castorani 

l 

ki kihirdette a hullát China templomaiban, mint lázadó elfogatott és 
annak visszavételére kénytelenittetett; egyéb egyháziak, kik enge· 
delmeskedtek az apostoli követnek, üldöztettek és kiüzettek. V égre 
a nyugalom érdekében, mi fögondja a chinai kormánynak, a téritök 
végképi kiüzetése határoztatott el, egyedül azok türetvén meg to
vábbra, kik erre különös engedélyt nyernének, mi azonban csak Con
fueius tana, s a vitatott szertartások jóváhagyásának föltétele alatt 
volt eszközölhető. Tournon elfogatván, börtönben halt meg. 

Kelemen pápa, hogy véget vessen a viszálynak, Carlambrogio 
Mezzabarbát 1 czimzetes alexandriai patriarchát küldte Macaóha 
(1721 ). A császár udvariasan fogadta, de a Rómából általa vitt ren
delet alá ezt irta: - Illy rendelet csak az aljas európaiakat kötelez
heti. Hogyan határozhatnának China nagy tana fölött valamit ollya
nok, kik annak nyelvét sem értik? Világos, hogy felekezetök nagyon 
közel áll a bonzok és tao-sse-k istentelenségeihez1 kik heves közde
lemben állnak egymással szemközt. A kellemetlen surlódások kike
rülése végett tehát szükségesnek látom eltiltani az europainkat tana
iknak Chinábani hirdetésétől." 

Mezzabarbn, nem tehetvén egyebet, megelégedett azzal, hogy 
egy nyilt levelet köröztetett, mellyben felhatalmazta a chinai keresz-
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tényeket, hogy őseik és Confucius iránti becsülésöket missióikban 
felállitott képekkel, s ártatlan, babonássággá nem fajuló szartartások
ban fejezhessék ki j megengedte továbá, hogy Confucius tiszteletére 
gyertyákat, füstölő szareket égessenek, a nevével beirt képek elé ét
keket helyezhessenek, s e képek, mint szintén a halottak koporsói 
előtt és azok nevére leborulhassanak. Midön a követ visszatért, már 
XIII. Incze ült a trónon, ki elégedetlennek nyilvánitotta magát eljá 
rásával, s követelte, hogy a jazsuiták fogadják el saját érdekökben az 
1715-ki hullát, különbenjaj nekik. E kérdéseket a császárnak 1722-ben 
történt halála oldotta meg. 

Kang-hi hatvankilencz éYig élt, s mindig buzgón teljesitette val
lása kötelmeit, mellyek gyakorlásához kora ifjuságától fogva hozzá 
volt szokva. Végrendeletében a többek közt következök voltak ol
vashatók: - Én, a császár, ki tisztelem az eget, teszem e rendeletet, 
s azt mondom: hogy soha sem akadt ollyan a birodalmat kormány
zott császárok közt, ki kötelesnek nem tartotta volna magát tisztelni 
az eget és utánozni az elödöket. Mi ugy tö1·ténik meg, ha jósággal 
bánunk a távoliak kal, s érdem szerint mozditjuk elö a közelieket: 
illy módon békét és bőséget szerez a császár népeinek, s a közjót tu
lajdon javává, az alattvalók szivét tulajdon szivévé teszi j továbbá 
megőrzi az államot a fenyegető veszélyektől, s elejét veszi a bekövct
ke~hetö bajoknak. Négyezer háromszáz hetven évnél több folyt le 
Hoang-ti kia-tse évétöl, s e századokon át háromszázegy császár ült a 
trónon, de kevesen országoltak annyi ideig, mint én. Husz évvel 
trónra emeltetésern után, már soknak látszott nekem, trogy a harmin
czadik évet elértem, s ime most már hatvanas vagyok. A Shu-king 
öt jóba, t. i. a hosszú élet, gazdagság, nyugalom, erény, szeretet, és 
szerenesés kimulásba helyezi a boldogságot: az utolsó legnagyobb jó, 
mert legnehezebben érhető el. Én elég ideig éltem j a négy tenger 
közti összes kincsekkel rendelkeztem j százötven fiúgyermek és uno
ka, és sokkal több leánynak vagyok atyja j békében és megelégedés
ben hagyom magam után a birodalmat, miért is boldogságom nagy
nak nevezhető, s ha valami közbe nem j ö, megeÍégedetten halok meg. 

"Bár nem merem állitani, hogy megjavítottam az erkölcsöket, 
sem, hogy minden egyes családnak megszereztem a jólétet, s minden 
embernek a szükségeseket, és jóllehet e tekintetben párhuzamba nem 
á.llittathatom a három első uralkodóház szent császá.raival, mindazál
tal erősíthetui hiszem, miszerint hosszu országlásom alatt minden fi. 
gyelmémet arra fordítottam, hogy birodalmamnak szilárd békét adjak, 
s népeimet, kitkit állásához mérve, elégedettekké tegyem; e czélt én 
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folytonos gondjaim tárgyává tettem 1 s fáradhatlan ul és hihetetlen 
erélylyel igyekeztem elérni, mi engem testben lélekben megtört. Első 
gyermekségem óta a bölcseség elsajátítására törekedtem, s bő isme
retcket ezereztern magamnak a régi és ujabb tudományok körében. 
Virágzó koromban tizenöt ember erejü ívet voltam képes kifesziteni, 
s tizenhárom arasz hosszaságn nyilakat lődöztem ; jól értettem a fegy
verforgatáshoz, seregeim élén azoktam járni, és sok tapasztalást sze
reztem. Egész életemben senkit sem ölettem meg alapos ok nélkül, 
lecsillapítottam a három chinai király lázadását, megtisztítottam észa
kot; me ll y vállalatok az én terv em ezerint e az én vezetés em alatt 
hajtattak végre. Semmit sem költöttem haszontalanságra a császári 
kincsek ből, mellyek őrzése az adófelügyelöségre van bízva, s mellyek 
a nép véreként tekintendők; csak annyit vettem azokból, mennyi a 
hadseregek fenntartására s az éhezök felsegélésére szükséges volt. 
Nem engedtem selyemmel behuzatni a magánházakat, mellyekben 
megszálltam, midön birodalmam meglátogatása végett utban voltam, 
sem, hogy a költség valameily helyen felülhaladja a húszezer ezüst 
unciát (150,000 frank) i amit igen kevésnek fog találni az, ki meg
gondolja, miszerint évenként többet költöttem három millionál a gá
tak fenntartása és kijavítására. 

"A királyok, nagyok, tisztviselők, katonák, a nép, szóval mind
nyájan ragaszkodást mutatnak hozzám, midön fájdalmukat nyilvánít· 
ják a felett, hogy annyira előhaladtam koromban. Hosszu pályám 
elvégződött, tehát megelégedéssel hagyom el az életet. Yung-csing 
negyedszülöttem ritka ember, nagyban hasonlit hozzám, s képesnek 
hiszem őt a nagy teher elviselésére i miért is rendelem, hogy utánam 
ö lépjen a trónra. u 

Kang-hi halála után csakugyan 8 negyvenöt éves Yung-csing 
lépett 8 trónra (1723) ki bölcs rendeleteket adott ki, s többek közt 
meghagyta: hogy senki ki ne végezteasék, mielött pöre három ízben 
meg nem fordult a császár előtt ; az adót ne a bérlők, hanem a birto
kosok fizeesék ; a városok kormányzói minden évben tudassák vele 
a pór nevét, ki saját kerületében munkássága, feddhetlen viselete, 
békés házi élete és takarékassága általlegjobban kitünteti magát; az 
illyen aztán nyolczadik osztályn rendes ruandaríni rangra emeltetett, 
s mint illyen hivatalnoki ruhát viselhetett, meglátogathatta a kor
mányzót, leülhetett jelenlétében, s theázhatott vele. A tudósok nem 
szüntek meg áskálódni a téritök ellen, miért is a császar, megtartván 
azokat, kik a kormánynál szolgáltak, Peking és Kantonba utasitotta 
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öket, háromszáz temlllomot vett el tőlök, s háromszázezer uj keresz
tényt hagyott papok és tanítás nélkül. 

Vallási üldözések. 
E közben XII. Kelemen a kérdést nem többé a hitterjesztő 

Collegium, hanem az Inquisitio itéletére bizta j B visszavonván easto
rani atya rábeszélésére Mezzabarba alkalmazkodó rendeleteit, szigo
ruan megparancsolta XI. Kelemen hullájának pontos végrehajtását, s 
minden babonás cselekményeket eltiltott j a jezsuitákat nem nevezt~ 
ugyan meg, de kevéssé jóakaró szólamokkal czélzott rájok. E bul
lának Chinábai érkezése kegyetlen üldözést idézett elő , s az atyák
nak, kik e miatt panaszkodtak, igy felelt a császár: - Nekem el kel
lett fojtanom a Fu-kianban lábrakapott rendetlenségeket. Mit mon
danátok ti, ha én hazátokba egy sereg bonzot vagy lámát küldenék? 
Rrcci idejében kevesen, tanítványok és templomok hiányával voltatok: 
atyám alatt terjeszkedtetek j de ha öt rászedtétek, ne gondoljátok, 
hogy velem is ugy bánhattok. Ti azt akarjátok, hogy minden chinai 
kereszténynyé legyen, s a ti törvényetek kötelez erre j de akkor mi 
lesz mibelölünk? a ti királyaitok vasalijai? Zavar idejélJen az alatt
valók csak a ti szavatokra hallgatnának j tudom, hogy még most nincs 
mitöl tartani, de midön ezer számra jövendnek a hajók, veszélyessé 
válhatnék a dolog.u 

Lehet, hogy ez üldözés előidézésében a gyanu is szerepelt, fö
leg miután a hollandok a vallás álarcza alatt hízelgték be magukat 
Japanba, hol, mint mondatott, uralomra akartak szert tenni j továbbá 
a tudósok és mandarinok, tudományi és tekintélyi féltékenységből 
vetélkedve ragadtak meg minden alkalmat az atyák hitelének aláásá
sára: tény, hogy kevés kivétellel, számüzetett a kereszténység. Az 
üldözöttek közt egy család is volt, melly az uralkodó haz a-lapítójának 
idősebb testvérétől származott, s melly a családfőböl, annak harmincz
hét fia és unokája, talán ugyanannyi nője és mintegy háromszáz szol
gáiból állott; e család tagjai megfosztatván hcrczegi rangjok tól, Tatár
országba számüzettek, s szigoru és kegyetlen fogságban tartattak i 
látva, hogy belenyugosznak sorsuk ba, ismét Pekingbe vitettek, s meg
igérték nekik, hogy ha megtagadják a kereszténységet, visszahelyez
tetnek előbbi á!lapotukba, ha pedig nem, kegyetlen kínok közt végez
tetnek ~i j mind e fenyegetések daczára is megmaradván hitök mel
lett, csakugyan halálbüntetés mondatott rájok, mit azonban a császár 
szigoru fogságra változtatott át. 

A jazsuiták Macaóha lőnek áthelyezvei s e ponton véget ér 
(1732) Duhalde történelme és Chinávali viszonyuk. A felvilágosodott 
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Europa tapsolt e kiüzetésnck, mellyet maga is sürgölt fejedelmeinél; de 
az emberiség fájlalja, hogy az igazság mélyebben nem hatolhatott be 
e birodalomba, s hogy arra kell várnia, miszerint öldöklli harczok 
nyissanak utat számára. 

A Norbert atya néven ismeretes Parisot Péter, ép olly tudós 
mint cselszövényes kapucinus, kiPondicheryben lelkészkedett (1736), 
dühös ellensége volt a jezsuitáknak, s panaszt emelt Rómában ellenök, s 
a bálványozó szartartások iránt tanusitott engedékenységök ellen; to
vábbá "Ke l e t I n diák h i tk ü l d é r ség e i r e v o n a tk o z 6 em
l ék i r a t ok" czimü munkát tett közzé (Avignon 1742.2. köt.) melly 
egyike a társaság ellen kiadott legmaró bb könyveknek. Hiteles okmá
nyokra s a közgyülöletre támaszkodva, még a jólelküek által is ked 
vezöleg fogadtatott e munka, s XIV. Benedek, ki bát01·ito1ta a szer' 
zöt, a maiabari jazsuiták ellen O m n ium s o l I i c i t u d i n um sza
vakkfll kezdődő hulláját tette közé, mellyben különbség nélkül eltil
totta az idegenszertartásokat (1744). A jczsuiták kénytelenek vol
tak meghajolni; s azt lehet mondani, hogy e részekről is eltünt a ke
reszténység. 

Utolsó idök. 
Jóllehet China császára üldözte a keresztényeket, a téritök még 

is ugy dicsérik öt mint gondos kormányzót, jó irót, és népei iránt sze
retetteljes fejedelmet, rnit különösen az 1731 szept. 30-iki földrengés 
alkalmával tüntetett ki, melly földrengés romba döntötte Pekinget, .;s 
százezer lakost temetett el. 

1721-ben egy másik követség érkezett Moskvából Péter 
czártól, rnellynek kiséretében volt az angol utazó, Bell d' Anterrnony 
is, ki leírta azt. E követség nem kevéssé költötte fel a chinaiak kí
váncsiságát, midön europaiasan öltözve, kezökben kivont kardot tartó 
lovagok közt vonult be Pekingbe. Az udvari szartartás ugy kivánta, 
hogy minden követ arczra boruljon, s kilenczszcr érintsc hornlokával a 
földet, és pedig nem csak a császár, hanem a császári herczegek, al
királyok, mandarinok és winisterek előtt is. Ismailof követ egy rész
ről a czár haragjától félt, ha alávetné magát e megaláztatásnak, más
felől pedig attól tartott, hogy ha megtagadja azt, rosz viszonyba hozza 
a két birodalmat, s nem érendi el követsége czélját. Szerencsére ép 
akkor Kang-hi uralkodásának hatvanadik évfordulója ünnepeltetett, 
s a császár ohajtotta, hogy ez idegenek látnák és jelenlétökkel is 
emelnék az ünnepély fényét. Azt a kisegitö tanácsot sugallotta tehát, 
hogy hasonló tisztelet adassék nevében egy mandarin által a czár le
velének, rnellyet a követ hozott, ki ez esetben töprengés nélkül vé-



- 431 

gezbette a tiszteleti cselekményeket 1). Oroszország a két biroda 
lom közti szabad kereskedést, s azon engedélyt kér·te, hogy árulerakó 
helyeket alapithasson a föbb tartományokban ; de Kang-hi csak Pe
kingre, s az Elenták határán fekvő Shu-ku-pai-singre azoritotta az 
engedélyt; megengedtett továbbá egy ügyvivőt is hagyhatni Peking
ben, de ez fogolyként tartatott s a legelső alkalommal visszaküldetett 

Ismét fölvétettek aztán az értekezletek; sY ung-csing legelső ténye
inek egyike volt a határok iránt jőni tisztába I. Péterrel, ki növeked
vén hatalomban a kaptsaki ruongolok megigázása által, betört Sibe
riába s határos lett Chinával, északra azon tartománytól, mellyet most 
a ruongol ka.lkak laknak. A Galdannali háborukalatt sok legyőzött mon
gol menekült a Baikal tó délkeleti részére, hol Oroszország védelmét 
kérték ki, s annak vasalljaivá lettek. Ezek mint lámaisták Urgaba, 
főpapjuk (Ku-tuk-tu) székhelyér·e szoktak zarándokolni; ebből gya
kori viszályok keletkeztek, mcllyek fölkeltették az orosz és chinai 
kormány figyelmét. Egy értekezlet tartatott tehát a Seiinga folyó 
mellett, s k~jeleltetvén a határok, oszlopok és őrök állitattak fel. A két 
nemzet közti kereskedelem helyéül Kiakta szolgál, mig a chinaiak 
saját területökön, a Pekingtől háromszázhatvan mérfóldre (leghe) eső 
Mai-macsinban laknak. Főleg a kiváltságos rhabarbara kereskedést 
üzik, mellynek valódi magvát soha sem tudták megszerezni az oroszok; 
azonkivül theával is üzérkednek, mit pénz, börök és posztóért cserél
nek ki ; Kiakta idegen kereskedőinek a kormány megengedi, hogy 
minden harmadik évben Pekingbe mehessenek, de legfeljebb csak két
százan. 

Yung-csing után a huszonhat éves Kien-lung lépett a trónra 
(1736), ki továbbra is szabad folyást engedett a keresztények elleni 
üldözésnek.. Galdan utódai több izben nyugtalanitották China hatá
rait, s majd egymásközt folytattak háborut, majd a szomszédokat fe
nyegették ; miért is sok eleuta Kien-lung védelméhez folyamodott, ki 
illy módon kiterjesztette felettök hatalmát. De e gyülölt főuralom el
len fellázadtak a fejedelmek és sok törzset egyesitvén (1755), Ázsia 
többi részét a Dsengiszkánéhoz hasonló betöréssei fenyegették. A csá
szárok szembe szálltak a veszéllyel, s bár nagy ügygyal bajjal, lever
ték a lázongókat; a mandzsu hadsereg bejárta Tatárországot, s össze
fogdosván az eleuták maradványait, a főbbeket leölte, a többieket 
távol tartományokba belebbezte ; ekkor Kashgar, Aksu, Y erki-yang 
és több más musulman tartományok, mcllyek már az eleuták uralma 

1) Lettres éclifiantea, tom. XVI. pug. 378. 
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alatt állottak, Chinának vettettek alá, melly birodalom most, miként 
legvirágzóbb korában , egészen Perzsia határáig terjeszkedett ki. 
Egynémelly török fejedelmek, kik segitették Chinát, megtisztelteté
sekben részesültek, s parancsnokságokat kaptak; 1759-ben pedig sok 
törzseik elismerték a Mandzsúk föuralmát, de megtartották önkor
mányzatukat. Ekkor két katonai ut készittetett Tatárországon keresz
tül, s Bucharia minden városai a nagy birodalomhoz c~atoltaknak te
kintettek. 

A chinai hadvezér, kire Tibet kormányzása bizatott, függetleni
teni akarta magát (1757), de legyőzetvén életét vesztette, sa tarto
mány, Peking fennhatósága alatt, aDaiai-Iamanak vettetett alá. Kicn
lung Pekingtől tiz órányira ment Tschaiohoei vezér elé, s hálát adván 
a győzelem szellemének theával tisztelte meg a vezért, azután pedig 
diadallal vezette családjához. 

Többé nem volt nehéz Chinára nézve leigázva tartani közép
_{zsiát. Nyugaton musulman nemzetek, s a folytonosan hóditva nö 
vekvő oroszok tömörültek ; a buddhaismus szelídítő befolyással volt a 
hóditott népekre, mig a kereskedelemnek adott tengeri irányzat ke
vésbbé nyereségessé tette a rabló mesterséget. A nomádok fogytak 
számban, s elvesztették a nagyszerü vállalatokra szükséges bátorságot 
és egyetértést. A mongol turgantok, kik, mint mondtuk, Oroszor
szágba menekültek, ugy tekintetvén ott mint F~zökevények, kikti'Sl nem 
kell félni, katonai szolgálatokkal terheltettek, s mindenféle nyomást 
szenvedtek. Igy állván dolguk, szivesen hallgattak Tibet lamái taná
csáras a chinai kormány sugallatára,melly visszatérésre buzditotta öket: 
mintegy ötvenezer család tehát titkon elhagyta Oroszországot, s nyolcz 
hónapig utazván a Kirghisek földén keresztül, s a Balcasch tó hosszá
ban, fáradságtól megtörve érkeztek (1770) az Ili folyóhoz, hol egy 
chinai hivatalnok várt reájok, ki élelmi szerekkel és ruházattal látta 
el öket, s földeket osztott ki nekik. Ez esemény nagy zajt ütött 
Chinában; s az Ili folyó melletti hasonnevü város, mellyben egy kor
mányzó székel, s őrség állomásoz fékentartásuk végett, a nagy bünö
sök számüzetési helyéUl szolgál. 

Hallerstein és Benoit atyák a birodalom tökélyesitett térképei
vel ajándékozták meg Kien-lung-ot. Még más győzelmek is koronáz
ták az ö vállalatai t, mellyeknek, mint szintén uralkodása évfordulatai
nak megünneplésére tiltotta a tulságos költekczt!st, s inkább jótéte
ményekkel tette azokat emlékezetesekké. Hogy elejét vegye a Sárga 
folyó által okozni azokott károknak, egy csatornát ásatott a feles vi
zek elvezetésére ; megbüntette a zsaroló és megvesztegethető manda-
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rinokat, s igen öreg korában is személyesen ügyelt fel mindenre. 
V égre 1796-ban hatvan éve!! uralkodása után lernúndott fia Kia-king 
javára i s nyolczvanhét éves korában halt meg. Bizonyára egyike 
háza legnagyobb fejedelmeinek i jelleme szilárd, értelme beható volt j 
nép it szerette, s nem azé1·t látogatta, hogy terhelje, hanem hogy meg
ismerje és segitsen rajtol• j gyakran elengedte a ldnc~;tárt illető tarto
zásokat j bent fentartotta a békét, kint bevégezte a hóditásokat, s 
1793-ban az első angol, 95-ben pedig Kelet-lndiák holland társaságá
nak elsö követségét fogadta. Mandzsú nyelvre fordittatta a jobb chi
nai könyveket j átnézette a Ki n g-eket és uj kiadásokat rendelt j irt 
elöbeszédeket, költemény~ket és történelmet; összeszedte és értel
mezte a régi és ujabb emlékeket i s a chinai jobb munkák egy gyüj
teményét kezdte meg, melly száznyolczvanezer, mások szerint hat
százezer kötetből áll. A jobb azonban nem egy értelmü a jóval. 

Mandzsú azokásaikból a vadászatot tartották meg a császárok, 
mellynek alkalmával tizenöt napon át, mint tatár ct~ordák főnökei él
nek j s tízezernél is több vadász lakik hordozható sátrak alatt, mely
lyek tatár módra vannak berendezve, azaz minden bútorzatuk némi 
házi eszközök e megölt vadak zsákmányából áll. 

A kereskedelmet illetöleg a:.r. európaiak előtt nyitva maradt 
Kanton, de meg volt szabva az ott tartózkodhatási idö j a kereskedők 
száma 1792-ig tizenkettőben állapittatútt meg, azután tizennyolezra 
növekedett j ezek kezébe volt az egyedárúság, ők végeztek mindeu 
kereskedelmi müveleteket, s ök feleltek az eshetőségekrőL Az oro
szok Siberiából és az é~zaki szigetekröl szücsárúkat, továbbá posztót, 
flanelt, bársonyt, durva vásznat, bőrt, üveget és vadászebeket hor
danak oda, melly czikkckért gyapotot, theát, selymet, porczellánt, 
játékszereket, me~;tcrséges virágokat, tigris és párducz bőröket, rizst, 
pézsmát, rhabarbarát és fe~;tö anyagokat kapnak cserébe 1). A chi· 
naiak aztán kereskedve Kelet minden tengereit, s Malesia és Gan
gesen túli India minden főbb kiköti.iit bejárják, a mult században 
uraivá lettek Siam ország és Annam birodalom kcreskedelmének. 

Fő kiviteli czikk a thea, melly c~;ak onnan hordatik :Európa és 
Amerikába. Már régenten használtatván a benszülöttek által, leg
először a hollandok hozták azt 161 ().ben Európába; 1638-ban a 
moskvai követek czárjoknak vittek ajándékba theát, s kevés évek 
alatt elte1jedt annak használata Moakvában. Angliában, hol alig 

') 1842-ben az Oroszország éR l!hina között iizött kereakedeiPm értéke 

2,!l6R,333 rubelrP hcPRiiltl'tett, nom ~zftmitva a duglirúaágot. 

XIV, 28 
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ismertetett még 1650-ben, csakhamar ép ugy megtaksáltatott mint a 
kávé és csokoládé j mindazáltal l G64- ben az indiai társaság két font 
és két lat theával még mint becses ajándékkal kedveskedett a ki
rálynak. De a mult században első szükségletü lett az ott j a tár
saság 1710-től 1810-ig Londonban 750,219,016 fontot adott el 
1"29,804,295 font sterlingértj 1810-től 32-ig 848,408,119 fontot, s 
egyedül 1837-ben 51 millió fontot t). 

Az emlitett követségek után Portugaliából is érkezett oda egy 
1722-ben Don Metello vezetése alatt, hogy védelmet eszközöljön ki 
a birodiliomban szétszórt portugalok részére, s az udvar bámulta a 
követ komolyságát és a szertartásokbani pontosságát; de kényes 
dolognak találván a vallásról beszélni, kitérő választ adott. Egy uj, 
a hollandok által 17g5-ben küldött követség eredménJtelenül j~rt, 
nem lévén többé a birodalomnak szüksége reájok. Anglia ugyan
azon évben lord Macartney-t, igen tapasztalt s czimek és keresztek
kel díszített férfiut küldte oda, ki azonban semmit sem végzett. 1806-
ban Oroszország mintegy ötszáz személyből álló fényes követséget 
menesztett oda j de a falakhoz érvén rendeletet kapott hatvanra ol
vasztani le a személyzet számát j azután pedig nem akarván magát 
alávetni a leborulásoknak (K u-t u) elbocsáttatott 1 a nélkül , hogy 
látta volna a fővárost. Anglia 1815-ben ujolag küldött egy hatvanöt 
személyből állót, hogy eligazitsák a Chína és lndiák társasága közt 
mindig növekvő viszályokat j B lord Amherst, Ellis és Morrison urak 
mentek oda a társaság nehány ügyvivőivel, kik mint a féle kereske
dők megvetés tárgyát képezik Chinában, Ők sem akarvnn magukat 
alávetni a k u-t u-nak "a császári palota kapujáig mentek1 anélkül, 
hogy szemeiket felemelhették volna az ég ábrázatára" miként a 
császár irta elbocsátó levelében. A tengerészek, kik Arnherstet szál
lították, a mennyire lehetett tanulmányozták a partokat. A köve
tekkel egynémelly magánosak is bejutottak a birodalom bensejébe, 
s leírták ottani utjokat, mint Staunton György (1797), Barrow János 
(1804)1 De Guignes (1808), Ellis Henrik (1817), Clark Abel (1818), 
Timkovski (1827), Davis (1837): de ismételjük, hogy elrejtetett ott 
az igazság az idegenek előtt, gyakran rászedettek, s miként egyikök 
megvallotta "koldúsokként fogadtattak, mint foglyol(kal bántak ve
lök, s mint tolvajokat utasitották ki." 

Egyébiránt China eleintén, Marco Polo, Carpi János és Mande
viile előadása után, mint a drága kövek és arany hazája bámultatott; 

1) Lll.sd a IV. könyv. Felvilág. jPgyzetek D) alatt 398. lapon. 
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azután kedvezőleg iratott le a téritök által, kik megnyerhetui re
ménylették a1.t tanaiknak j Voltaire s a többi vele egy követ fúvó 
bölcsészek csupa Confuciusokkal teljes földnek híresztelték azt, hogy 
kisebbit!lék a mi műveltségünket; ellenben Macao és Kanton keres
kedői, nem kevésbbé igazságtalanul egyes esetekből vonván le az 
átaJános fogalmat, mindnyájokat tolvajok és csalóknak adják ki. 
Napjainkban a háboru szét kezdi tépni a lepelt, melly mögé China 
megátalkodottan igyekszik magát rejteni. 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

Afrika. 

Jóllehet Afrika egyike a történelem által legrégebben emlitett •) 
földrészeknek, mindnzáltal egész napjainkig kevéssé ismeretes az; 
a min nem csodálkozhatunk, ha tekintetbe veszszük, hogy egy millió 
hétszázezer négyszög mérf'öldnyi (leg he) felületén gyéren találhatók 
folyók, nehezen megközelíthetök partjai, a bámulatos böségböl rög
töni a legyözhctlen terméketlenségbe az átmenet, az állatoknál nem 
kevésbbé vadak lakói, s hogy olly roppant n11gy a ragadozó állatok, 
csúszómászók és rovarok száma, rniszerint még most is ismételhető 
a régiek közmondása: - "Afrika minden nap valamell y uj szörnyet 
hoz létre." 

A Nil-völgy s az Atlanti Ocean alta! határozott végtelen homo
kos és sós Sabara-sivatag keletről nyugatra ezerkétszáz, északról 
délre pedig hatszáz mérföldre (leg he) terjed, s elkülöníti a némileg 
európainak nevezhető atlanti Afrikát az arany, a négerek s a rab
szolgaság egyenlítői Afrikájától. Az egyenlitö keresztül metszi e vi
lágrészt, s a naptéritök az északi résznek három negyedét, a délinek 
pedig négy ötödét foglalják be a forró földöv be j mindazáltal a te
rületek emelkedettsége s a rendes szelek türheWvé teszik itt-ott az 
égaljat. Bizonyos évszakokban, midön a nap függőlegesen löveli 
sugarait, a roppant esőzések következtében kiáradnak a folyók, mely-

1) Lá~d IV. könyvünk VI. fej. - Ritter, Geog•·aphia generale comparata. 
- Ternaux-IJompans, Bi'eliothéque Miatique et af•·icaine, O'U catalogue dea O'Uwagea 
,-elatija a l' Asie et a l' Afrique, qui 0'111 paru depuia la découverte de l' imprime
rie jusqu'en 1700. PárizR 1842. 

28* 
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lyek aztán visszahuzódván tct·mékenyitö iszapot és betegségeket 
hagynak hátra. Afrikában, mint Ritter megjegyzi, nem és~lelhetők 
a regg és est nagyszerü c.sodái, nem a tavasz és tél közti különböző 
évszakok harcza és változékony diadala, nem a multbóli ki s a jövő
bei átmenet közti ellentét, Mindebből semmi sem ad ott életet a 
természetnek s az emberi képzelemnek i s az ellentétek hatása soha 
sem ébreszti vagy izgatja fel a természetben és em berben az öröklét 
vagy egy jobb világ előérzetét 

A természet óriásnak mutatja ott magát a nagy bőségben talál
ható rendkivül szálas fák, a fa nagyságra növő hangák, a két ember 
által alig átkarolható szőlötök, s a roppant magas ftiben, mellyben 
undok majmok, könnyed zergék, oroszlánok, tigrisek, párduczok, 
hasznos tevék, óriás kígyók, az ázsiaiaknál sokkal nagyobb elefán
tok 1 szörnykinézésü vízilovak, méltóságos tevepárduczok, zebrák, s 
huszonöt láb hosszuságot is megütő krokodilok csapatai bolyonga
nak j mig a nyúlánk pálmák és felhökig érö baobabok által beárnyalt 
aloék, fájvirágok, érzikék, kissárfütej, tubarózsa, s egyéb virágok 
közt pompás papagájok, óriás sasok, s a tollaikért annyira keresett 
struczok és fehér kócsagok fészkelnek. Még a férgek és rovarok 
is tulhaladják a közönséges mértéket i végtelen rajokban jelennek 
meg a vad méhek j s a pusztító sáskák egész törzsek egyedüli ele
deleül szolgálnak i a fehér hangyák fészke ollykor 76 lábnyi magas 
dombot képez. Ellentétben a régiek azon véleményével, miszerint 
a meleg vidékek gazdagabbak drága kövekben, Afrika, egy kevés 
smaragdot és hegyi kristályt kivéve, sem becses köveket sem kris
tályt nem azoigáltat i s figyelemre méltó tüzhányókat sem isme
rünk ott. 

A homok sivatagokat a legelőröl legelőre vándorló törzsek vagy 
karavánok járják, mellyek szent helyekre zarándokolnak, vagy ele
fántcsontot, strucztollat, aranyat keresnek, vagy nagy távolból fűsze
reket hordanak. A csillagáezat, mint egyedüli eszköze az öntájé· 
kozhatásnak e helyeken, életbe vágó tudomány, s gyakorlatilag ta
níttatik a törzs-fők által. 

Afrika belsejét illetőleg kevés ismerettel birtak a régiek, s 
a görögö!( nem mentek túl Ammon oázán (Sy o a h): mindazáltal 
Herodot kitudta a libyaiaktól, milly utat követtek a karavánok Augi
lán és Fezzan-on keresztül az Atlas hegység népeihez i tudta, hogy 
öt naeamon ifju a sivatagon keresztül városban lakó fekete nép közé 
jutott, hol egy, krokodilokkal teljes nagy folyó folyt nyugatról keletre, 
mellynek a Nigernek kellett lenni; az is tudomására jutott, hogy 
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négy havi járásnyira Elephantinen túl egy egyiptomi gyarmat ala
kult a Nilus partján, mellynek forrásait Ptolomaeus a Hold hegysé
gekbe helyezte. Milly keveset adhattunk mi ez ismeretekhez! 

A rómaiak Carthago legyőzése után kissé beljebb nyomúltak, 
s alávetették a garamantokat; de határozattanok és kétségbevonha
tók adataik, s csak az Attasig terjednek uti :naplóik. 

Az Afrika belsejében véghezment legfontosabb mozgalom min
den esetre az islam hirdetése volt, mellynek fegyveres apostolai te
véken e földrész szivéig hatoltak, egyenes összeköttetést hozván létre 
az arany és elefántcsont hazájával. 965-ben sok mahomedán tudós 
érkezett oda az emberevés kiirtása, s vallásuknak a négerek közt és 
az oázakoni elterjesztése végett, melly utóbbiak aztán az islam leg
buzgóbb védöit szolgáltatták. A fölfedezések gyarapodtak Fez es 
Marocco virágzó birodalmak alapittatása után, melly utóbbi hatalma 
tetőpontját a XII. században Yacub-al-Manzor alatt érte el (XII. 
könyv. 331. lap.). Késöbb a Spanyolországból kiüzött mórok az 
északi partokra térvén vissza, fejlesztették az ipart és müveltséget, 
mignem a Berberiára tört vad és tudatlan csordák nem annyira ural
makat, mint inkább rabló állomásokat alapitottak, mellyek egész 
napjainkig elválasztó falat képeztek Európa és e világrész közt. 

Már siciliai Róger szerkesztetett egy földrajzi munkát Edrisi 
által, melly belső Afrika sok országainak és városainak létét ismer
tette meg. Miként ernlitettük (19. lap.) az arab lbn-Batuta 1353-
ban Tombuctuba érkezett; Juan Leon de Granada pedig két izben 
fordult meg ott, s olasz nyelven egy leírást hagyott ránk, melly mos
tanig is a legtökéletesebb. A milly fontos nálunk az utak, ép olly 
fontos Afrikában a karaván járatok tanulmányozása. Dél-Afrika 
karaván utja.i ekkorig még ismeretlenek, s azt sem tudjuk, vajjon 
mind Tombuctuból indulnak-e ki azok, mellyek keletnek és északnak 
veszik utjokat; csak azt látjuk, hogy naponként érkeznek Berberia 
partvidékeire. E karavánok az Atlas hegység alacsonyabb s m1gyobb 
völgyekké nyíló pontjain jőnek keresztül, nem annyira a lt>grövidebb 
mint inkább a leghasznosabb utakat keresvén. Már Herodot is be
szél a karavánokról, mellyek egyiptomi Thehaeból tiz nap alatt az 
ammoniták, más tiz nap alatt a nasamonok földére, azután, mindig 
tiz napi Jdöközökben, a garamantok, atarantok és attantokhoz jutnak, 
melly utjokban mindenütt vizet és legelőt találnak. Szint illy irányt 
jelez Edrisi is, s ugyan11zon ut az, mellyet még most is követ a Ma
roccoból Mcccába tiirekvö karaván. E nagy karavánnal a berber 
fejedelemségek, s belsci Afrika sz:ímos más ki~ebb karavánjai egye-
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sülnek, mellyck valtozatlanul meghatározott idöben iudúlnak, piheu
nek és érkeznek meg. 

Az 1400 után, melly idöszakban valódi fölfedczési düh t~zállotta 
meg Európát, belsö Afrika is élénk figyelern tárgya lett. A portu· 
galok 1455-ben a velenezei Cadamosto által vezéreltetvc, Senegal 
és Gambiába hatoltak (72-73 lap.), s letelepedvén Arguin szigeten 
sok néger oemzettel léptek összeköttetésbe. Bemoys, Y'aloff feje· 
delme, szövetséget ohajtván kötni P~rtugaliával, Lissabonba rnent, 
hol 1489 nov. 3-án kereszténynyé lett, s felvilágosítátit adott Tom
bllctu és Guineáról. K~ idötöl fogva a figyelem főkép Congo felé 
fordult, melly országot több izben leírták a spanyol téritök. Luis 
Marmo! de Granada, ki a XVI. században egy leirá~át tette közzé 
aaDak, sokat meritett afrikai Leóból, de ~ok uj dolgot is ad elö, 
mellyeknek az általa ott viselt háborúk alkalmával jutott ismeretére. 
Megkerültetvén a Jóreményfok, a portugalok telepítvényeket alapi· 
tottak a déli részeken, mellyek a törzsek folytonos vérengző küzdel· 
mainek voltak szinhelyei. 

A földíró arabok a musulman világot B e y d h a n azaz fehé
rekre, és Su d a n azaz feketékre osztják. Az előbbiek roppant ki
tcrjodésü birtokait ismét Sc h a r q vagy keletre, mclly Ázsiát, 
Me ss r földet vagyis Egyiptomot foglalja magában, és Ma g h r c b 
vagyis nyugatra. osztják, melly Egyiptomtól az Atlanti-tengerig ter
jed. Amannak lakóit Sc h ar q y y n azaz saracenoknak, mi kelc
tieket jelent, emezeit M a g h r e b y o vagy mórokoak azaz nyugati
aknak nevezik. Afrikát pedig A r d h a l-M a g h r e b vagyis nyu 
ga ti földre és B e l a d a 1-S u d a n azaz négerek földére osztják. A 
Maghreb-ben T c ll-nek nevezik a Földközi-tenger hosszában el
nyúló lakható fensíkoka t, és S s a h h r a-nak a délre egész Sudan-ig 
terjedő sivatagot, mellyen oázok (ouahh), szigetek (gezyrag) és 
völgyek (o u a d y) vannak elszórva. Ez utóbbiak egy csíkja sze
gélyzi Tell déli határait, s B e l a d a J.G e r y d vagy datolyák föl
dének neveztetik. A Tell keleti Af r i g y a t a r t o mán y r a vagyis 
Tripolis és Tunis királyságokra i M a g h r e b-a 1-o as a t vagyis kö 
zép nyugatra, melly az algíri királyságnak felel meg i M a g h r e b
a l-a q ss a y azaz távoli nyugatra, melly Fczt és Maroccót foglalja 
magában; végre So us a J. a 1-a q ss a y r a osztatik, me Ilynek fővá

rosa Tarodante. A négerek földére nézve, a politikai államokén ki
vül más rendszeres felosztás nem létezik. 

A számtalan fajok közől, mellyek olly nagy nehézséggel vezet
hetök vissza azon egyetlenre, mellyröl a vallá~i hagyomány tanusko-
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dik, három érdemel különös említést: a mórok, kik alkatra az eurÓ· 
paiakhoz közelcdnck, s kikhez a kabylok, bct•berck, mint szintén a 
régi numidok és gctulok egyéb maradványai is számithatók, mellyek 
idővel annyira összeolvadtak az arabokkal, hogy testvéreknek lát
szanak. A benszülötteknek Azsia más népeiveli kevercdéséböl szár
ma:.~tak a koptok, nubiaiak, abyssinok, mclly népek kisebb nagyobb 
fokban mindnyájan setétes szinüek. A négerek Senegal közép és 
nyugati részét tartják elfoglalva egész a Negro fokig, s behatoltak 
Egyiptom és Nubiába. A keleti partot a kafrerek lakják, kik a né
get·ektől kevésbbé tompa arczszöglet, gömbölyded magas homlok, 
göndörhaj , s többé kevésbbé barna és sárga szin által külön
böznck. 

Több más népek eredetc kifürkészh•)tlen. Illyenek a korom 
vagy setétbarua szinii hottentot ták, kiknek fejök kicsiny, arczuk felül 
széles alul hegyes, arczcsontjaikélesen kiállók, szemeik bemélyedtck, 
orruk lapo~, ajkaik nagyok, egész lényökben piszkosak, s inkább bü· 
vészi, miut vallási szertartásokat gyakorolnak; a nők természetes 
kötényre tesznek szert az által, hogy szándékosan meghosszabbítják 
testök egy bizonyos részét, mellyet más aft·ikai nők körülmetélnek . 
.Madagascat·ban malaj eredetü gyarmatok találtatnak. 

Még nehezebb öket nyelv szerint osztályozni, annál is inkább, 
mert ugyanazon nyelvet különbözö faju népek is beszélnek, mig né· 
melly hasoneredetü népek ktilönbözö nyelvet használnak. Afrika 
egész és~aki részén, az Atlas minden elágazásaiban, s az e hegysége
ken tul egész Congóig található összes oá.zok során, az arabot s némi 
francziát kivéve, egyedül a számos tájszólásokra oszló, s különféle: 
show i y a h 1 am a z i r g h, s h i ll a h, e rt a n a nevek alatt elő

forduló berber nyelv használtatik. Ez a régi numidok nyelve, s anyja 
annak, mellyet Algit· kabyljai, s a Sahara taurikjai beszélnek. Egyéb 
aramae-i eredetü nyelvek a semi nemzetek hosszas uralmáról tesznek 
tanuságot. A fellah nyelv megerősiti a felláh-k rokonságát azon tör
zsekkel, mellyek Toro, Futa, Bond u, Kasson, Sangran, Fuladu, Bruko 
és Massinaban laknak. A hottentották és kafferek nem kevésbbé üt
nek el egymástól alakjok, mint nyelvökre nézve. De emezek közt 
más nyelvek is vannak használatban, mellyek több, egyébként össze
kevert pépeket különitnek el, millyenek a gallák és ashantoké s a 
bomba és unda nyelv. Tulajdon a-b-c-vel csak a kopt, arab, sa gheez 
nyelv bir. 

A nök nagyobb száma, s azok rövid ideig tartó termékenysége 
következtében mindig d ivott ott a soknejiiség. A társadalmi rend 
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( mert társadalom minrlen bármell y durva népnél is találtatik) az élet
mód természetéhez alkalmazkodik; a pásztornépeknél patriarchalis, 
másutt főuri, vagy egyeduralmi, s mindig zsarnoki. A néger faj leg
termékenyebb, s az utazók összhangzó állitása szcrint Afrikában a 
népesség, daczára a rabszolga kereskedésnek, igen számos: az ifiuság 
korán serdül, s minden párnak sok gyermeke van. 

De ugy látszik, hogy n családok és népek tulbllsége akadályoz
za az egyediség kifejlődé~ét. A négert tétienségre teszi hajlandóvá a 
forró égalj, s az élelem megszerzésének könnyüsége, olly földön, hol, 
elhallgatva a természetes gyümölcsöket, husz napi munka elégséges 
a rizs, köles és tengeri te1·més biztosítására; előmozdítja e benyeséget 
a finom ízlés tökéletes hiánya is, minélfogva minden undor nélkül 
megeszi a krokodil, elefánt, döglött ebek és majmok büzhödt husát. 
Italául pálma bor és köle:;-ser szolgált, rnielőtt Europa a pálinka mér
gét bevitte volna. A hol épen meztelcn nem jár, a gyapot könnyen 
kiállitható öltözéket biztosit számára; nehány, nagyából kifaragott 
fatörzs és kevé~> ágak képezik kunyhóját, készen lévén rá, hogy elso
dortatni lássa azt az évi esőzések által. Szintolly durvák a házak is, 
mellyekből városaikat alakitják ; a királyi lak is csRk annyiban kü
lönbüzik a többiektől, hogy több egymáshoz ragasztott házból áll; de 
ollykor a király trónjául olly nagy darab arany szolgál, millyennel 
egy europai császár sem dicsekedhetik. 

A néger tunyaságl\t az is mutatja, hogy soha sem háziasította 
meg az elefántot; s még vadászat által sem érezteti felsllbbségét az 
állatokkal; a halászat iránt nagyobb vonzalommal viseltetik, s e fog
lalkozásban a viharok által sem hagyja magát gátoltatui, de csak 
azért, hogy beszerezvén a szükséges mennyiséget, ismét megszakott 
tétlenségének adhassa át magát. Azonban a szövéshez, fák és érczek 
feldolgozásához, sőt némellyek a drága kövek kicsiszolásához is meg· 
lehetösen értenek. Egyébiránt gondtalanul, könyedén, zene, táncz, 
ének és játékok közt töltik életöket. Találtatnak köztök emberevők 
is; testöket mindnyájan pettyegetik ; nérnellyek körülmetélik magu
kat. A durva és vérengző fetischismustól a kereszténységig minden
féle vallás találtatik ott ; de egy sem őriztetett meg eredeti tisztasá
gában, nem gyakorolnak valódi befolyást a caelekvényekre, s hely
telenül fogvák fel parancsaik. Bálványuk a.z lesz, mi megijeszti vagy 
vonzza öket; s ez ideiglenes istent holnap a tüzre vetik, mellyen még 
tegnap illatszereket égettek tiszteletére. A babonáll vallás tért nyit a 
papok aljas vagy buja gonoszságainak, ldk annyira mennek elvete-
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mültségökben, hogy maguknak követclik a férjet illető házassági 
gyönyörök zsengéit. 

Egyiptom, történeimét tekintve, az ázsiai oemzetekhez tartozik, 
s hosszasan beszéltünk már róla. Afrikának dus erdőségek és termé
keny ~ikságokban gazdag é:szaki része, a Földközi-tengerre támasz
kodva, melly egyike volt a müveltség legalkalmasabb központjainak, 
~ szemközt Olasz, Görög és Spanyolországgal, arra látszik rendeltett· 
nek, hogy Europa egyik tartománya legyen, s termékeket és eszmé
ket cseréljen ki azzal. S valóban illyennek is tünhetett az fel, midön 
Carthago és Cyrene virágzó állapotban voltak, mellyekhez még Nu
midiát is hozzá adhatjuk, jóllehet ennek történeimét nem adták a ré
giek, kik earthagóval zavarták azt össze 1) : de előbb a romai fegy
verek megzavarták, azután pedig a vaodalok betörése végkép kiol
totta e virágzó müveltséget. A vallási lelkesültség által ell:lrehajtott 
mórok sokat tehettek volna az afrikai partok polgárosítására j de a 
számtalan musulman ut·alkodóházak folytonos zavarok szinhelyévé 
tették azokat, s onnan fenyegették Europát, el is foglalván annak 
egynémelly részét, mint Siciliát és Spanyolországot. 

Mindazáltal Afrika a középkorban nem volt barbar, az emirck 
alatt nagy számmal éltek ott keresztények, főleg arragonok, catalo
nok, olaszok, kik folytatták annak Europávali kereskedelmét, s tim
sót, pézsmát és arany port szolgáltattak. Az europaiak gyakran meg 
látogatták, s Gen ua, Pisa és V eleneze élénk kereskedést üztek Bugi
ában. Csak miután Spanyolország miniszteréoek Ximenes bíbornok
nak nagyszerü eszméje, ki a Földközi-tengert keresztény tóvá akarta 
átalakítani, dugába dölt, lett Afrika barbár. Vad török csordák ér
kezvén, leigázták az arabokat, s Berberiában azon rabló államokat 
alapitották, mellyek olly sok ideig gyalázat kövét képezték az euro
pai politikának, melly eltürte e közeli veszélyt. 

A berber államok mindig rabszolgák és hitehagyott kereszté
nyekkel pótolták a hiányt j következésképen, midön a hitehagyottak 
száma kisebbellett s a musulman rajongás alább szállt, vagyis midön 
az üldöztetés kikerülése végett nem volt szükség többé vallást változ
tatn i, sem a lelkesültség példája nem birt már elég vonzerővel, hogy 
azt eszközölje, ez államoknak természetesen hanyatlaniok kellett. 

1) Cellarius Kristóf jeS földrajzát adta annak Notilia orbis amiqui czimü 
munkájában, melly 1701-ben Lipcs~ben jött ki, s 1773-ban Schwartz Konrád ál
tal ujra nyomatott. Algír meghcSdittatása ut{m alapo~abban t>~nulmányoztá.k azt 
Dur<'au, Ha~e, Walkenaer Ral.. 
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Épen a berberek leküzdése volt az indok, a miért Portugalia 
meginditotta expeditióit a partokon, melly'lket követve sikerült meg 
kerülni a Jórernény fokát. ~ tárgyról beszélve említettük, hogy mig 
a hajók ebben fáradoztak, szára.zföldön is tétettek lépések Abyssinia 
fölkeresése végett. 

Abysslnia. 
Egy hegyláncz, ruelly a Suezi-földszorostól a Vörös-tenger hosz

szában nyulik el, két lejtöre osztja Af1·ika ezen részét, mellyek egyike 
az Arab-öböl, másika a Nilus felé lapul, és sok vizzel gazdagítja e 
folyót. A nyugati lejtőn a 9 és 16 ik északi szélességi, s a 34 és 
39-ik keleti basszusági (a párizsitól számítva) fokok közt egy szelid 
éghajlatu és termékeny talaju fensík található Abyssinia néven, mclly 
ismeretlen volt a régiek előtt. Hegységeiben az év több hónapján át 
sürü fellegek állomásoznak, mellyek aztán Egyiptom termékenyítő 
esőiben üritik ki magukat. A növényzet, miként a naptéritUk közti 
minden vidéken, ugy itt is nagyszerü. 

Abyssiniát két ország, az Arnhara és Tigré képezi: amabban az 
amarik, melly egyszersmind udvari nyelv, emebben a semi crcdetii 
régi gheez nyelv használtatik, melly irodalmi nyelvül szolgál, s tisz
tább az előbbinél. Vajjon Egyiptomból kapták-e népetlségökct, vagy 
megfordítva? nem tudni, annyi bizonyos, hogy az abyssinok régente 
hatalmasak voltak, s több ízben folytattakháborutaz egyiptomiakkal, 
sőt Palaestinával is, honnan egy gyarmat költözött át oda, mclly új 
hazájában is megtartotta a zsidó vallást. Söt, mondájuk szerint, Saba 
királyné ez országból menvén Salamon tiszteletére, egy gyermeket 
fogant attól, ki elterjesztette ott a mózesi vallást. Cambyscs és má
sok, kik a mesés gazdagságak hire által vonzatva behatolni igyekez
tek ez országbu, drágán fizették meg merószségöket, Egyébiránt ke
vés más ismerettel birunk azokon kivül, mellyek néhány mácvány 
emléken maradtak fen Axumban, hol régi épüllltek romjai, és sok obe
lisk, többek közt egy nyolczvan láb magas, egyetlen darabból álló is 
találtatnak. A templomban egy évkönyv őriztetik a régi királyok 
vagy n e g us h -ok idejéből, melly a régi korra vonatkozólag mesés 
tartalmu. Sz. Fromentius (-360) korAn bevitte oda a kereszténysé
get, melly daczára a musulmanok több ízben tett kiirtási kísérletei
nek, mostanig fentartotta magát: de a többi keresztényeidöli elszige
teltség, a könyv- és neveléshiány következtében, s a miatt, hogy a 
hozzájok eljutott n~mi homiliai és zsinati töredí!kek ép ugy telvék hi
bákkal, mint a bibliájok, szükségképen szenvedni kellett nálok a hit-
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ágazatok tisztaságának, s föleg az alexandriai monophysiták tévtanait 
fogadták be. 

A zsidók gyarmata tulsulyra vergődött egy időben, s királyokat 
adott Abyssiniának, kik Salamon véréből származottaknak tartattak, 
mialatt a régi uralkodó ház csak egyetlen tartományban örizte meg 
ural mát. Amazok közöl Lalibaláról törtéuik említés, ki a XII. század 
végén befogadván az Egyiptomból menekült keresztényeket, templo
mok és csatornák építésére használta öket. Unokája lemondott a régi 
királyok véréből származott lcon-Amlac javára, kik ekként vissza
nyerték uralmukat, s egyesitvén egész Abys!liniát, megboszulták ma
gukat a betört arabokon, kiUzvén öket az elfoglalt tartományokból. 
Ezekkel továbbra is majd ellenséges, majd baráti viszonyban állottak, 
s ez érintke:.:és utján lábrakaptak nálok a mesterségek, a müveltség 
és fényüzés. 

A florenczi zsinaton két szcrzetes jelent meg, kik Zara.-Yacub, 
Aethiopia császára által küldettek; ez volt az első értesítés, mit Eu· 
ropa e keresztények felől vett, kik mint egy oáz a pusztában marad
tak fen az öket környező pogány népek között. Alig hogy ez ese
mény hire elterjedt, rögtön e császán·a alkalmaztattak, miket a mese 
János papról beszélt, s ezerféle történetecskék terjesztettek és fogad
tattak el a középkorban dívott ábrándos hiszékenységgeL Portugalia 
királyai embereket küldöttek e keresztény király fölkeresése végett, 
kitől Afrika fölfede:.:tetése és meghódíttatása érdekében hathatós se
gélyt remélt nycrhetni. Mondottuk (a 77. lap.), ruilly vége lett Co vii
ham útjának. Máté, Örmény kereskedő, sok év és hosszas fáradalmak 
után Abyssiniából Lissabonba. érkezvén (1508), kihallgattatást nyert, 
s Rodriga de Lima társaságában számos és sok ajándékkal küldetett 
vissza, mellyek közt egy világkép, orgona, s több tüzfegyver találta
tott. Nagy nehézségekkel küzdve Axumba érkeztek, hol régi épüle
tek, obeliskek, bámulandó mivü földalatti templomok, és sziklából ki
vágott oszlopokkal díszített egyházak romjaira akadtak. Dávid király 
nehézkes szertartá~ok közt egy arany szövet megé rejtőzve fogadta 
őket, melly lehullván, kezében tündöklő kereszttel lépett eléjök. 
Egyezkcdé<~be bocsátkozván, kölcsönös szövetséget kötöttek a musul
manok kiirtása végett, mellynek azonban semmi eredménye nem lett. 

aermudez János, portugal orvos, az abyssiniai udvarnál teleped
vén meg, a fent nevezett király által segély eszközlés végett Rómába 
és Lissabonba küldetett, a honnan is a kért segélylyel és patriarchai 
czimmel térvén vissza, megtámadta A del királyát; de ez győzedel

meskedett, s feldul ta a birodalmat ( 1539). Most egy a koresztények 
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iránt kevésbbé jóindulatu király lépett trónra, kiket a portugalok be
folyása is gyülöletesekké tett, s Bermudez szerenesésnek tartotta ma
gát, hogy a Vörös-tenger melletti Massuahba futhatott, honnan Goába 
mcnt át. Ez utóbbi helyről egy tudósítást menesztett Portugalia kirá
lyához, mellyben biztositotta azt, miszerint a keresztények, ha támo
gatásban részesültek, elégséges erőt gyűjthettek volna arra, hogy a 
császárt alávessék az egyháznak. "Az abyssinok megtéritése annál 
könnyebb leendett, mert köztök nincsenek makacs és kevély tudósok, 
hanem jámbor és alázatos egyének, kik egyszerüségben kivánják tisz
telni az Istent, s megismerni az igazságot. A mi az anyagiakat illeti, 
olly eredmények lettek volna elérhetők, mellyek cllenében aláb b
szállna Peru aranyhányáinak s India kereskedelmének becse. Daruot 
országban, s a szomszédos tartományokban több arany van mint Pe
ruban, s vérontás és sok költség nélkül gyűjtethetnék össze." 

A téritök továbbra is értesítésekkel azoigáltak Abyssiniáról. Al
varez atya, ki több évig tartózkodott ott, 1540-ben visszatérvén egy 
jelentést tett közzé, melly azonban kevés hitelességgel bir. Ez egész 
századon át téritök és portugal kalandorok kormányozták Abyssiniát, 
s egynémellyek jó előre vitték a fölfedezéseket: igy li'ernandez atya 
egészen Narea, Gingir és Cambat-íg, tehát majdnem e földrész szivéig 
hatolt, s Melindába remélt juthatni, mi azonban nem sikerült neki. A 
jezsuita Paez fölfedezte a kék Nilus forrásait j Lobo atya sokáig bo
lyongott a gallák, e szomszéd hatalmas pásztornép között, melly nyers 
bussal élt. Ugyanezen Paez birván a nyelvet, birta a király bizalmát j 
polgárositani akarván e népet, díszes királyi palotát épített, s rábirta 
a királyt a tévelyek elhagyására, egyetlen eszközéül tüntetvén azt fel 
az europai védelem kieszközölhetésének. Seia-Christos , a császár 
testvét·e s az ország legderekabb embere, megtérvén, példáját sokan 
követték ; s bár sokan ellenszegültek, s jóllehet vallási szinezetet öl
tött a polgárháboru, a győzelem mindazáltal a katholikusok részére 
dőlt el, s Seltan-Segned belépvén a kath. egyház keblébe, eltiltotta az 
alexandriai patriarchaért mondatni azokott im:\t. 

De a keletkezett viták olly pontok felett, mellyekre nézve a 
katholikusok nem egyeznek a jacobitákkal, megzavarták az annyira 
szükséges egyetértést; a musulmanok az abyssinokon állottak boszut 
Indiában ezenvedett vereségeik ért, s csak kevés foganatja volt a portu
gaJok által időről időre küldözött segélynek. Alfonso Mendcz patri
archai minöségben küldetvén oda, a helyett hogy szelidséggel vezette 
volna a té1·ités müvét, elégedetlenséget és zavarokat támasztott j a por
tugalok által támogatott Socinios király megfékezte ugyan öt, de a 
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vad gallák uj betörésekre használták fel ez alkalmat (1630) j miért 
is Facilida, Socinios fia, hogy helyreállitsa a rendet, megtagadta a 
pápa föségét, számüzte a téritöket s Gondárba tette át !lzékét. 

Poncet orvos, ki XIV. Lajos alatt Cairóból Abyssiniába külde
tett ( 1698) Facilida gyógyitása végett, egy értesítést hagyott ránk az 
általa bejárt kevés földről. A mult század végén többen gyarapítot
ták ez országra vonatkozó ismereteinket, névszerint Bruce, azután a 
gazdag lord Valentia, ki Mokába érkezett, s titkárát Salt Hemiket 
küldte Abyssiniáb9:, ki is jele~ül oldván meg feladatát, az angolok ál
tal egy másik uttal bizatott meg (1809) kereskedelmi összeköttetések 
létrehozása végett. Salt igen éber figyelmü ember és nagy tehetsé
gü iró volt, de nem mutatta magát elléggé mélynek a fürkészetben, 
sem eléggé szabatosnak állitásaiban. Combes és Tamisier alantabb ál
lanak az eredetiségben j a poroszKatt nem ment tul Aduáhn j Gobat 
Sámuel és Kugler Keresztély jezsuiták, kik az angol hitküldérségi 
Társaság által küldettek oda 1829-ben amarik nyelvre forditott bib
liákkal, szegény népet, tekintélynélküli királyt, s csak zavarokat ta
láltak j raadásul a sáskák elpusztították az országot. 

A merész utazó tudor Ruppel, ki birt a szükséges ismeretekkel, 
hogy hasznot huzzon a látottakból, csillagászati és természettani észle
letek végett bejárta Egyiptomot és Köves-Arabiát j azután pedig Mas
suahba hajózott, melly hely kiindulási pontulszolgálazoknak, kik Egy
ptomból szándékoznak Abyssiniába hatolni j e város, mellyet a törö
kök 1557 -ben foglaltak el, igen gazdag az ott nagy mértékben üzni 
szokott rabszolga, elefántcsont, via11z, pézsma és kávé kereskedés kö
vetkeztében. Az állatok és növények naptérítői természete szép tár
gyat szolgáltatott Ruppcl tanulmányozásának, ki onnan egy karaván
nal, me ll y kétszáz emberből és negyvenkilencz tevéböl állott, s jól fel 
volt fegyverkezve a rablók ellen, Abyssiniába ment be. Az abyssin 
nép szép és hasonlit a beduin arabokhoz j a partlakók aethiop jelleg
gel birnak ; a gallák egészen elütnek. 

Az abyssinok évenkint nyolczvan ünnep és kétszáz böjti napot. 
tartanak j a munkát lealacsonyítónak tekintik, miért is a szövéssel és 
bőrkészítéssel mahomedánok, az ékszerészet és fegyvergyártással gö
rögök és egyiptomiak foglalkoznak; a kőmivesek és napszámosok 
pedig ,zsidókból telnek ki. 

Ruppel megerősíti, mit már Burkhardt is mondott, hogy t. i. az 
Afrikában utazóra nézve egyik fő nehézség annak eltalálásában áll, 
kit és mennyi ajándékban kell részesiteni. Elhanyagolsz egyet? el
lenségl·ddé tetted j megválasztás nélkül osztogatsz ajándékoht? mind-
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nyájok birvágyát felzaklattad. Ő a vad törzsek közt mindenfelé zavart, 
fejetJeneéget és belháborukat talált; 1778-tól 1833-ig tizennégy feje
delem ült a trónon, s huszonkét forradalom vihara zugott el felettök, 
ugy, hogy kinek engt'delmesltedni nincs kedve, függetlenül élhet, csak 
legyen hozzá elegendő ereje. Semen héber ur:~lkodóháza kihalt e 
század kezdetén. 

1840-ben a franczia ministerium Galinier és Ferret tisztviselöket 
küldte oda, kik valóban bejutottak az országba, s egy becses térké
pét vették fel annak. Egyéb ismeretlen földekrőli értékes ismerteté
sekkel a német Krapf téritö szolgált (1842), mellyek s több mások 
nyomán Zimmerman lerajzolta a Nil-völgy felsí) részét. De e folyam 
forrásai még most is rejtve vannak. Egyiptom basája többször téte
tett kisérletet azok fölkeresése végett, de hasztalanul, jóllehet egész az 
északi szélesség 4-ik fokáig hatoltak. 

A partvidéket, melly a tenger s az ezzel cgyközényben haladó 
hegyek között Abyssiniatól s a Bab-el-Mandeb azorostól Egyiptomig 
fut, a régiek sőt ujabbak állitása szerint is, troglodyták vagyis bar
langlakók népesitik, melly vad, az arabokkal rokonfaju emberek 
kecske tenyésztéssei foglalkoznak, miért is g h e e z-ek azaz pászto
roknak is neveztetnek. Némelly törzsek csordák módjára távoli ta
vakhoz járnak szomjuk kiclégitése végett; más törzsekbl')n mindnyájan 
monorchidákká (. egygolyójuakká) teszik magukat; a körülmctélkedéa 
mindkét nemnél közös. E partot a XVI. századtól a törökök tartják 
uralmak alatt, s egy naib által kormányoztatják, ki majd minden füg
gést leráz, majd az abyssinoknak veti alá magát. 

Most hogy az angolok Aden-nek, s ennek következtében egy, 
India és Európa közti uj utnak vannak birtokában, Abyssinia okvet
len ki fog zsákmányoltatni a politika és kereskedelem ja..,.ára, főleg ha 
egyetértve az ottani fejedelmekkel, közlekedés nyittatik az ország 
belseje és a tengerpart közt, mi nem kevés nehézségekbe ütközik, te
kintve az ország magas fekvését, s a tartományok vadságát, mellye
ken keresztüllehet oda jutni; s Anglia már valóban kezdi is eltulaj
donítani az utat, melly a parttól Aden-nel szemközt Choa országba 
vezet, magvasároiván annak főuri jogát az arab törzsektöl, a nélkül, 
hogy törődnék vele, vajjon tudják-e ezek 1 mit adnak el, vagy van-e 
arra joguk? 

Christopher, az angol-ind t<:1ngerészet hadnagya 1843-ban A dentől 
kezdve bejárta Afrika partjait, s az egyenlitötöl északra egy négyszáz 
angolláb széless hatvannál több lábnyi mély folyót talált, mellrn 1:30 
mérföldnyire (miglia) hajózott fel. Ugyanazon időben Hochet d' He-
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ricourt összeköttetést hozott létre Abyssinia és Francziaország kózt, s 
feltalálta a. szelid erkölcsü keresztény amarrá- kat, melly nép eltörölte 
a halálos büntetést, egyedül a gyilko8ság esetére tartván azt fen. J é
hen ne kapitány, ki hogy megujitsa az amerikai ültetvényeket, Yemenbe 
ment kávé-mag keresése végett, tanulmányozta ez országot, s leraj
zolta a Bab-el Mandebtöl nyugatra eső partvidék alakját. 

A portugalok a pápai bullára támaszkodva, Afrika nyugati part
jai kereskedelmének kizárólagos uraiul tartották magukat, s tengeri 
bornyut, rablott ruahamedánokat és négereket hordtak onnan, melly 
czikkekböl Arguin nagy szigetén ütöttek vásárt. Lassanlassan, a 
mint a fölfedezéseket előbbre vitték, Senegambiában, az Arany par
tokon és Congóban telepedtek le, hol még most is találhatók nyomaik 
azon nyelvben, rnelly Gambia déli részén használtatik; de igen keveset 
tudattak veliink üzleti vagy téri té~ i ezéiból tett utjaikróL Midön a vallás 
njitás létrejötte után megszünt a pápai rendeletek iránti tisztelet, az an
golok is üzérkedni keztek Guinea partjain, s aranyat, borsot, elefánt
fogakat hordtale onnan, melly állatnak olly nagy koponya csontját ta
lálták, hogy egy erős ember alig birta felemelni. Egy exeteri kereske
rlelmi társulat kiváltságot nyert Et·zsébet királynötöl ( 1588) a Sene
gal és Gambia közti földek kizsákmányolására; de miként az egyed
firnsággal történni szokott, nem igen jutott zöld ágra. Mindazáltal hire 
menvén, hogy Tombuctuban és Gagóban bőven van az arany, 1618-ban 
egy tát·sulat alakult azon határozott czélböl, hogy felkeressék Tom buc
tut, melly az össt.:es afrikai kincsek olvasztó kemenczéjének tartatott. 
Ez utjok közben mór királyokkal találkoztak, kik csereeszközlés végett, 
különösen pedig hogy sót kapjanak, felkeresték öket; de kitüzött cz~l
jukat illetőleg kevésre mentek. 

Dieppe normandjai azt állították, hogy már 1364 óta üzérked
tek Afrika nyugati partjain egész Sierra Leonáig; de az erre vonatkozó 
bizonyítékokat megemésztette a tüz. BizonyoR, hogy ök sokáig egye
dül kereskedtek, s még 1626-ban is tartották magukat Sen e gal tor
kolatánáL 1664- ben egy, a franczia király által kiváltsággal felruhá
zott társulat alakult, azután pedig öt más jött létre, de mind megbu
kott; egyedüli eredményölt lévén, hogy könnyítették a fölfedezéseket, 
s gy arapitották a Senegal vidékeire vonatkozó földirati ismereteket; 
azonban a benlakó kereskedők által eléjök gördített akadályok miatt 
nem sikerült nekik egész az arany hazáig nyomulniok. 

A portugalok délkeleti bírodalmokból nem igen Wrekedtek Af
rika szívébe hatolni. Akkor is ép ugy mint most belháboruk szinhelye 
volt az, mP-lly háboruk czélja k(•gyetlcnkf.dés és rablás, nem pedig te 
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rületi hóditások, mellyek ha egyebet nem is, azt mindenesetre ered
ményezik, hogy nagy birodalmakat alapitván, könnyitik a polgárosodás 
elöhaladál.át. A királyok régidőtől fogva rabszolgakercske d és t Ü7.

tek Európával, s a legiszonyatosabb módon igyekeztek azokra szert 
tenni j nőket tartottak bérben a jövevények elcsábitás·a végett, kiket 
aztán mint a házassági törvény megsértőit elfogván, rabszolgákként 
adták eL Freeropoung király sirján az akimók ezrenként áldozták fel 
a rabszolgákat j első ministerét s 366 nejét élve temették el, miután 
előbb összetörték volna csontjaikat j s a sirok körül, mellyekben a 
haldoklók jajkiáltoztak, napokon át mulattak ének és táncz között. 

A némileg polgárosult társadalmi renddel biró part-országokba 
folytonosan betöréseket tettek a djagák, melly igen vad törzsek Afrika 
közepéböl származtak Aogolába, hol részint állandó lakhelylyel bírnak, 
részint kóbor életet élnek ; fegyverekkel jól el vannak látva, s olly vad 
erkölcsüek, hogy az ember mcsének hajlandó tartani az utazók által 
felölök beszélt dolgokat. A hüvészetet is gyakorolták, s kegyetlen 
ezertartások közt kérték ki az istenség tanácsát. A nőknek nem 
hagyták felnevelni gyermekeiket, hanem elásták azokat, s hogy betölt
sék a hadseregbeni hiányt, más törzsekből ragadoztak ifiakat, kiknek 
a rabszolgaság jeléül egy nyakkötöt kellett hordozniok mindaddig, mig 
egy ellenség koponyáját be nem mutatták , amikor aztán felvették 
társaságukba. Bizonyos ünnepek alkalmával a király kiéhezett orosz
lánt üz a tömeg közé, s tiszteletnek tartatik fogai közt vérezni el. 
Zimbo királyné hóditva járta be déli Afrika közép rét~zét, s ostromolta 
Mozambiquet j nzonban Melinda előtt megöletvén, birodalma felbom
lott. Temba-Ndamba, egyik vezérének unokája kisédetet tett e nem
zetnek szigoru törvények általi fölemelésére, s hogy e törvények iránt 
engedelmességi példát adjon, mazaárban összetört fiából kenöcsöt ké 
szitett, mellyel a csata napján szokta magát bekenni. 

Illyféle kegyetlenkedések sokszor érvül használtattak azok által, 
kik védték vagy mentegették a néger-kereskedést, azt hozván fel, hogy 
már otthon is rabszolgák vagy minden perczben azok lehetnek. S va
lóban a leghatályosabb okok ez embertelen kereskedés ellen, nem 
annyira a négereknek hazájokbani állapotjokból, mint inkább azon 
gyá.szos befolyás ból vezethetök le, mcllyet az az európaiak természeti 
hajlamára gyakorol j kikre nézve e szerencsétlenek rablása, vagy vá
sárlása, azoknak a legnagyobb nyomor közti átszállittatása, s a velök 
mint állatokkal való kereskedés ol{vetlenül csak bün és emb~rtelen
ségi iskolául szolgál. Ide járul, hogy az afrikai királyok, midön kere· 
settnek tapasztalták ez áruczikket, nagyobb szorgalmat fejtettek ki 
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annak gyiijt~ll~hen; s hogy nehány ,;r,l\.z foglyot ejtllenek, ezreket öl
tek le. 

Tekintetbe vé1·e a gyannatokbani J'nppant halandóságot, hol a 
néger nöpe.~ség minden hns?.adik évben megujittatik, ha csak három 
milliora teszszük is a két A merik~\bani rahs:~:olgák számát, egy század 
alatt tizenöt millionak kell<'tt átszállittatni, s legalább ugyanannyi halt 
el az útban. Ennyi nép vonatott el Afrikától! 

Az aranyat, mit Amerikában a szegény négerek karjaival ásnak, 
Afrikában is keresték az europaiak, azon alaptalan meggyőződésben 
lévén, hogy minél rnelegebb valamelly vidék, annál nagyobb bősége 
van ott a becses ásványokuak; s Afrikai Leo, ki pedig legkevésbbé 
hiszéke~y a régi utazúk közt, azt állitja, hogy Tombuctu császárának 
birtokában ezerháromszáz fontos arany rudak is vannak. 

Az afrikaiak tunyasága akadályozta nálok a rnester~égek elöha
ladását, s még csalt a vasat fiem tudják kikésziteni, mellynek pedig 
beisrnerik kiáltó szükségét, miért is otthon ugy, mint utjokban min
den kényelmet nélkülöznelt. A vallás sem nemesitette erkölcseiket, 
különösen a nrikkeli viszonyt illetőleg, jóllehet az e tekintetbeni kihá
gások roiatt a legsulyosabb betegségeknek vannak alávetve. Hirtelen 
eltanulták az curopai öltözködést és feg;)'verkezéstJ s Congo királyá
nak udvara vetélkedik a micinkkel fényüzésben. Bizonyos napon a 
király áldá10t ad a nép1·e, miulán e!iíbh kiközösiti az ellene vétetteket, 
kik aztán iszony tárgyai lesznek. 

A Palmas foktól Trcpunte fokig te1:jedö part a portugalok által 
Costa dos dentesnek (fogak partja) neveztetett az ott vásárolt nagy 
mennyiségü elefánt fogakról, mdly állatok olly nagy bőségben van
nak e részeken, miszcrint a benszülöttek, hogy védjék magukat elle
nök, a földbe mélyen ássák alvó helyeiket. A lakosokat jó és rosz 
népre osztotlák j emezek elütőleg a többiektől vadak és emberevők; 
meghegyesitik fogaikat; kasztokra oliztva élnek j s a papokra és 
királyokra száll át örökségképen a büvészet. A Rabszolgák-partja 
az ott ta''í-tatni szokott nagyszerU rabszolga vásártól veszi nevét, kik 
Brasília s az Antillák termékeivel vogy Európa kézmiiveivel cserél
tetnek ki. 

Guinea Arany-part czimmel birt, mert sokat találtak ott ez ércz
ből a francziák, kik, miként ismételve mondottuk, állításuk szerint, 
elsök telepedtek ott !e, mignem 1410 után a hazai háborúk elvonták 
onnan a figyelmet. A portugalok 1454-ben San Thomé gyarmatot 
alapítottak, s a guineai társaság csakhamar nagy előnyökre tett szert; 
Elmina, melly erősRég 1484-ben Azernbnia által építtetett, várossás 

xw. 29 
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az agg harczosok és kiérderuült tisztviselök menhelyévé nyilvánítta
tott. Ezek szabad féket engedtek birvágyuknak s vetélkedtek al
jasságban az odaszállitott gonosztevő kk el j miért is utálatba estek a 
fehérek a benszülöttek előtt, kik gyakran megtámadták öket, s min
dig akadályozták a többi európaiak letelepedését. Ezek ellen sar
kalta öket a portugalok féltékenysége is, kik semmi eszközt sem ki
méltek, hogy egyedül tarthassák fen magukat j de a hollandoknak 
sikerült megvetni lábukat s Elmina és Aximból is kiüzték öket. Az 
ott tartózkodás hosszas háboru ba J<everte ( 1637 42) Hollandot a né
gerek kel, Angliával és Portugaliával, melly országok nem különben 
mint Dánia, Franczia és Poroszország ügyvivőségeket alapitottak e 
partokon. 

E vidékeken olly nagy a hőség, miszerint a hévmérö azon idő
ben, melly ott télnek nevezhető, tizenhattól egész huszonhat fokig 
emelkedik, nyáron pedig negyvenkét fokot is elér a keleti szelek kö
vetkeztében , mellyek oda Afrikán keresztül jutnak. Tavaszszal 
tizenhat vagy tizennyolcz zápor valódi vizözönt okoz; nyáron egy 
hónapon át teljes szélcsend uralkodik, a mikor is a kemenczei bőség 
tökéletesen ellankasztja a testeket. A benszülöttek vallásos tiszte
lettel szemlélik reggelenkéni a baobab virágainak fe!llését, melly fa 
végtelen napernyőkként árnyékolja be Guinea földét, s ü1·es törzsé
ben is lehajló ágai alatt sok családnak ad menhelyet, mf!!lyeket gyü
mölcsével táplál. A dohány, melly kitünő Senegalban, a néger el
kerülbetlen szükségletei közé tartozik j a czukornád az elefántok, 
sertések és bivaloknak nyujt tápot .. 

(;ongo. 
Congo igen termékeny talajjal bir j lakói szivesen adják át 

magukat a tétlenségnek, a rabszolgákra és nőkre hagyván a munkát. 
Azonban a portugalok megérkezése után ök is hozzászoktak kissé 
a földművelés és szövéshez. Ez ország átalában jól be van népe
sitve; a benszülöttek azt hiszik, hogy a világ többi része az angya
lok által teremtetett, az övéket pedig maga az lsten hozta létre, s 
hogy szépség és müvészetek tekintetéheu minden mást felülhalad, 
s szánalommal tekintenek az európaiakra, kik kén y t elenek dolgozni 
s egész hozzájok fáradni a szükségesek beszerzése végett. Nem 
csak hogy az irás ismeretlen volt nálok, de még az időt sem tudták 
évek és órák szerint megkülönböztetni; mindössze is egy soráról 
emlékeztek a Lukeni által alapitott uralkodó házból származott kirá
lyoknak, melly nevezett fejedelem bátor harczos lévén, nem tudni 
mikor, egyesitette az apró országokat. Az utazók leírása szerint e 
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népek szomorúk, gyanakodók, irigyel<, boszuidlók, s nélkülözik a 
családi érzelmeket ; papjaik, a gangák, csak azon vannak, miként 
csalhassák öket, s áld:isok, varázsmondatok, meutö szerek és taná
csokkal üzérkcdnek. Ezek feje a nagy tiszteletben álló Calombo, 
ki a termekek zsengeiből láttatik el, s kinek nem szabad természetes 
halállal kimúlnia, miert is , ha egészsége meggyengül, utóda által 
megöletik. A Calombo jelen nem Jétében nőt érinteni főbenjáró 
bűnnek tartatik; mi ennek a következménye? az hogy a nö ráunván 
férjére fajtalanságról vádolja azt, s megszabadul tőle. Hogy a gan
gák erkölcstelen befolyását megszüntessék, Congo királyai kedvezö
leg fogadták a téritöket; de a papok gy11kran egész népségeket csal
tak el olly helyekre, hol tovább is biztonságban gyakorolhatták ha
zai szertartásaikat. 

Lukeni utódai még akkor is uralkodtak, midön Diego Cano 
(1484) oda érkezett, ki is fényes fogadtatásban részesülvén, követek 
kiséretében s Portugalia királya részére szánt ajándékokkal küldetett 
vissza. Ekkor rögtön hitküldérségck alapittattak ott; maga a király 
és királyné is felvették a keresztséget, s a kereszt zászlója alatt in
dultak ellenségeik ellen. De a hitujítással kikerülhetlenül együtt 
járó szakadások, hittagadás és erőszakolt téritések is mindjárt lábra 
kaptak, különösen a király fia, Alphons alatt, ki számüzte a bál
ványimádást, s fiát don Pcdrót Lissabon ba küldte nevelésbe Ez 
trónra lépvén elterjesztette a kereszténységet, minek folytán egy 
püspökség alapittalott. A térítés végett oda sietett jezsuiták azt ta
nácsolták a királyoknak, ne nyissanak arany hányákat, igen jól 
tudván Amerika példájából, milly rettenetes következmények szár
maznak abból a népre. De aztán sem a Portugalia urává lett II. 
Fülöp, sem a pápa nem fejtettek ki elég erél y t a hit ro unkásainak 
tamogatásában, miért is hanyatlásnak indult, s a régi téves eszmék 
és gyakorlatokkal kevertetett A tengerhez közel fekvö tartomá
nyokban jobban virágzott a kereszténység, s az ország fővárosának 
Banza-Congo neve San Salvadorra változtatott át, jóllehet a hódítók 
által okozott botrányok csökkentették a jó eredményeket. 

Bitorlás utján a kormányzók e birodalma t már apró uralmakra 
darabolták, mellyeknek a portugalok európai czimeket adtak, s olly 
teljhatalmu herczegeket állitottak élökre, miszerint könnyen sikerü
lendett azoknak függetleniteni magukat, ha a portngal királyok meg 
akarták volna azoritani hatalmukat. 

Angola. 
Angola Congo országtól szakíttatott el; fövárosát San Paolo de 

29* 
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Loandát, mellyben a jezsuitak collegiummal és kórodával, több más 
rendek pedig kolostorokkal bírtak, a portugalok épitették 1578-ban 
Paolo Diaz de Novais kormányzósága alatt. Alkalmas kikötövel 
lévén megáldva élénk kereskedésnek örvend, mellyben a pénzt üveg 
golyócskák és árúk pótolják ; dc föleg a távolról oda szállitott rab
szolgákból tartatik ott nagy vásár, kikre, mint állitják, a portugalok 
ép olly gondot fordítanak, minöt ~gy jó kereskedő a csordákra, hogy 
minél kevesebb veszszen el közülök, 

Az ország kormányformája a hűbérrendszer egy nernén alapul, 
minél fogva az urak bizonyos számu harczosok at tartoznak kiállítani, 
melly uton beálló szükség esetén nagy sereg szólittathatik fegyver 
alá. Az eleintén szivesen látott portugalok csakhamar gyülölethe 
esvén fegyverrel szándékoztak magukat megboszúlni, s hóditásrá 
akarták felhasználni a kínálkozó alkalmat; észrevévén ezt a benszü· 
Jöttek, minthogy nem volt elég erejök az ellenállásra, hajlandóknak 
mutatkoztak az egyezkedésre. Zinga, az Ul·alkodó növére, a portu
gal alkirályhoz küldetett, kinek udvarában megkedvelvén az európai 
müveltséget, felvette a keresztséget; de az általa kötött szerzödést 
nem tartották meg a portugalok, miért is háborura került a dolog, 
mellyben elesvén a király, Zinga, miután kivégeztette volna a trón
örököst, királynévá tette magát, s a hollandokat hiván segélyül, hadat 
üzent a portugalóknak. Amazok elfoglalták San Paolo de Loandát, 
de a portugalok visszavették, s Zinga helyett a keresztény Jánost 
emelvén trónra, ennek és utódainak nevében ök uralkodtak. 

A felbőszült Zinga megtagadta a ket·eszténységet, s a rettene
tes djagák közt Matamba országot alapitván folytonos háborusko· 
dással fárasztotta a portugalokat, kegyetlen tűzhalállal végezvén ki 
a foglyokat. Gyakori követségek váltattak az ellensegeskedök közt, 
mig végre a hitküldéreknek sikerült Zingát visszatériteni a keresz
ténységre, ki a hit dolgában is zsarnok lévén minden alattvalóira rá 
akarta azt erőszakolni, s capucinusokat választott tanácsadóiul, kik
nek sugallatára hallgatván eltiltotta a gy~rmekölés, soknejüség és 
emberevés istentelen szokásait. Igy állván a dolgok, nem volt többé 
nehéz békét kötni a portugalokkal. 

Zingának 1663-ban történt halála után, növere, az öreg és 
gyenge Borbála lépett a trónra; férje, Mona-Zinga, ki nagy ellensége 
volt a keresztényeknek, rosz utra vezette a tehetetlen nöt, azután 
pedig 1666-ban utódává lévén, visszaállitotta a djagák vérengző szer· 
tartásait s üldözte a keresztényeket, Egy más trónkövetelő meg
buktatta é:; megölte e zsarnokot, s. a portugalok most már uraivá 
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lévén Angola országnak, minden szabadt~ágtól megfosztották azt, a 
kereszténység terjesztésének köpenyével takargatván kegyetlenke
déseiket. 

Szintén Congótól szakíttatott el Loango is, mellynek f'dvárosa 
Banza-Loango vagy Boali volt. Ez orsZil.gban egy, egészen babona· 
kon és tudatianaágon alapult vallás uralkodott, miért is igen nagy 
nehézséggel járt bevinni az igazit, annál inkább, mert mindig gyér 
volt ott a téritök száma. 

A capucinusok, carmeliták és ágostoniak Afrika összes partjain 
nagy tevékenységet fejtettek ki. A minoriták és trinitariusok min
dig Berberia partvidékeit járták, hogy kivá.ltsák vagy legalább vi· 
gasztalják a rabszolgákat. A domonkosiak Mozambique, Monomo
tapa és Madagascarba; az ágostoniak Melindába nyomultak; Mono
motapában bámulatossá tette magát a jezsuita Gonsalvo Silveira, ki 
1561-ben vértanu halált szenvedett. Sencgambiában a capucinu· 
sok több községet alapítottak, s most a franczia Sz. József nénikék 
a szeretet csodáit viszik ott véghez. De átalában az afrikai és con
gói missióknak nagyobb a hire mint az eredménye, a min nem cso· 
dálkozhatunk, ha tekintetbe veszszük, hogy az ottani nyelvek igen 
nehezek, s a téritök, mihelyt egy kis ismeretet szereznek maguknak 
azokból, mindjárt az egynejüség s más terhes nélkülözésekre akar
ják birni az állati ösztönöknek hódoló benszülötteket. Adjuk még 
ehhez az egészségtelen égaljat, melly megöli a keresztény hit har· 
czosait. A néger gyakran azon kérdéssel felel a téritök szent in
telmeire: lesz-e pálinka a paradicsomban, s mennyit nyer, ha meg
keresztelkedik'! sok esetben pedig álnoksligon töri fejét s kínokat 
készit számokra. De a téritök voltak azok, kik apostoli fáradalma
ikróli jelentéileikben elsők szolgáltattak ismertetéseket ez ország· 
ról 1) ; Feo Cardoso az ottani portugal hirtokoknak hivatalos okmá
nyok nyomán készült leírását adta; Douville pedig egy utját ismer· 
tette, mellyet Bomba-ig, a Nineanay nép fővárosáig tett. 

Senegal. 
Miként a többi részeket ugy Senegált és Goreát is a portuga· 

Iok foglalták el először; azután Senegált S. Louis szigettel együtt a 
fmncziák hajtották uralmok alá, mclly utóbbit egész 1758-ig megtar· 

l) Lopez 1678 .i C11rli 1668; n modenai Mootecuccolob61 származ<,tt Gian
antonio Ca.vazzi 1654-töl 70-ig a legpontosabb értesítésekkel szolgált; azután 
1\lerolla 1682-töl 88-ig; Znchelli 1696-tól 1704-ig i Tnrl<ey 1716 ; Grcgorio M!!n· 

clez 1786-ben, 
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tottak, a mikor is a kitört hábortí. következtében elvesztették, de a 
63-iki béke által ismét visszaszerezték; 79-ben az angolok ujolag 
megfosztották őket attól, de a béke után, melly elismerte az Egye
sült-Államok függetlenségét, megint visszaadták nekik; 1809-ben is
mét elvették s 1815-ben i.smét visszabocsátották; ekkor a francziák 
részére biztosittatott Portendik azon kikötéssel, hogy az angoloknak 
szabad legyen onnan mézgát hordani. l<~ két vetélytárs szomszéd
sága, kik Gambia és Senegal nagy folyói mellett vetették meg lábu
kat, gyakori összeütközésekre szolgáltatott alkalmat. 

Az ott alapitott ügyvivöségek a határos tartományok felisme
résére szolgáltak, s most már fontosakká váltak a mézga (gummi 
arabicum) kereskedés végett, tnelly árúczikk a központi orF!zágokban 
egy bizonyos érzike féle növényből csepeg, s mellyet a creolok fel· 
menvén a folyókon gyapot-szövetekért szerzik meg a benszülöttektől, 
hogy aztán a franczia kereskedöknek adják el, kiknek mindig több
több hasznot hajt annak Eut·ópában folytonosan növekedő használata. 
E mézgából mintegy harmincz millió chilograrnmnyi fordul meg éven
ként a kereskedés ben, s az afrikai franczia gyarmatokban g u i n e
ért vagyis Pondicheryben k~szült gyapot-vászonért cseréltetik be. 
Szintilly élénk a pálma-olaj-kereskedés is, mit az angolok Guineából 
hordanak és sárga szappanná készítve a két Arnerikába küldik. Ez 
olajjál évenként harmincz-negyven hajót terhelnek meg Uj-Calabar 
és Bonnyban, cserében vas rndakat, a Balti·tengernél szedett ambra 
nyakékeket, apt·ó gyöngyöket, üveget, lőport, ólmot, gyapotot és 
posztót adván érte 1). Senegal, el lévén látva vízzel, melly elem olly 
gyér Afrikában, s a tenger által idegenekkel, a folyókon pedig Afrika 
belsejével érintkezvén, közlekedési uttá válhatik Afrika belseje és 
Európa közt. 

A mandingok, kik tlenegambia és Guinea közt laknak, Mungo
Park leírása szerint, kevésbbé vadak, némileg polgárosult kormány
formával birnak, s egy részök elfogadta az islamot. Senegambia 
felett a susu-k laknak, kiknél a szövetség egy neme található, melly
ben az igazságot a purráh-k, vagyis a középkor titkos német tör
vényszékeihez hasonló társulatok szolgáltatják ki. Minden canton
ban van egy illy társaság, mellybe a tagok nehéz próbák és iszonya· 
tos szertartások közt vétetnek fel. Ha valaki bűntényt követ el, 
csakhamar érkezni lát egy álarczost, ki e szavakkal "a purrah halált 
küld neked" megöli öt. 

1) 1827-ben 11z 11ngolok 94,296, 18:16-b•m plldig 276,635 m:ÍZ~B olajlit vit

tek ki. 
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t'ellah·k. 
A fellah-k (P e u l , Fo u l, Fe ll a n, Fe ll a t) eleintén csak 

ticnegambiá.ban voltak ismeretesek , mig most a hasonnevü folyó 
partjaitól Bornú-ig, s a nagy sivatagtól egész Congo belsejéig talál
tatnak elszórva, E nép eredetileg pásztor életet élt, mignem egy pár 
század óta állandó lakáshoz Mzokott, el fogadta az islamot, s a mult 
században Oassában egy birodalmat alapitott , melly Afrika egész 
észak-nyugati részét bctöt·éssel fenyegette, A négerektől sima haj, 
titos orr, olajszin bör, tojásdad arcz és finomabb értelmiség által 
kiilönböznek; érzik a személyi méltóságot, s vallási lelkesültségből 
az islam apostolaivá is képesek válni; nyelvökre nézve a mulájokhoz, 
kHiönösen pedig a jávaiak és madagascariakhoz közelednek, de ter
mészeti jellegeiket tekintve elütnek azoktól. Már a mult század vé
gén lépéseket tettek, hogy meghúdit!;ák Afrikát az islamnak; s vá
rosokat alapítanak, hol menhelyet adnak a 8zökevény rabszolgáknak, 
ha készek elfogadni a Koránt ; Clapperton rá beszélés e folytán Bello 
t~ultán levélben igérte Anglia királyának, hogy akadályozni fogja a 
négereknek övéi által Guinea vásáraira hurczoltatását, mh·e ha az ot
tani fönökök rábirathatnának, biztositva lenne Eu1·ópa emberbaráti 
törekvéseinek jó sikere. 

Azt mondják, hogy Sierra Leona az első hajósok által a hullá
moknak oroszlánszerü ordításáról neveztetett igy. Desmarchais álli
tása szerint Mesurado ország lakói szeszély szerint változtatják bál
ványaikat, de a Napnak mindig bor, gyümölcs és állat-áldozatokkal 
kedveskednek, sőt egy időben emberáldozatokat is hoztak, mignem 
jobbnak találták eladni azokat az európaiaknak. Sierra Leona folyó 
körül, melly Mitamba, Tagrím és Rokelle nevekkel is bir, kiállhatat
lan a hőség, s bővében vannak a krokodilok és majmok, mellyek 
gyakran csordákban jelennek meg s elpusztítják az európaiak ültet
vényeit. Itt a cambezek és combu-manezek, mióta csak ismeretesek, 
mindig háboruskodásban élnek 1 hogy eladás végett foglyokat ejt
hessenek. · 

Aslumtok. 
Guinea partjáról még senki sem hatolt a gyarmatok által né

pesített keskeny földnyelven túl azon földre, mellyet a benszülöttek 
Oangarah-nak neveznek; de Bl\rbot János már tett emlitést az 
as h a n t ok-ról , s Bosmannak volt némi tudomása egy illy nevü 
nép növekvő hatalmáról. E nép 1807 -ben egész a partokig nyomult 
elö diadalmaskodva; miért is az angolok követséget ktlldöttek hoz
zájok, melly Corso foktól Komasy-ig mintegy száz mérföldnyi (miglia) 
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tért hatolván át, megismerkedett ez országgal. E.z egy független 
államot képez s több másoktól kömyeztetik , mellyek , mintegy 
nyolcz ezer mérföld (leghe) tcrületen, részint egyesülve vannak 
vele 1 részint adót fizetnek annak. Az ashantok nérnellyek 
szerint az islam kezdetével, de hihető bb, hogy a XVI..· szá
zadban északról vagy észak-nyugatról jövén ide, rögtön erőteljes 

harczosoknak mutatták magukat; szinökre nézve feketék, de kü
lönböznek a hasonsziuíi fajoktól, s tekintve hosszu sima hajukat, 
szakállukat, tojásdad arczukat, sas orrukat és jól képzett testöket, 
inkább hasonlitanak az abyssiuokhoz ; nyelvök elüt az ismert fajo
kétól, de az egész birodalomban egyfot·ma és igen biívelkedik ma
gánhangzókban j az irást nem ismerik .. Úalános nálok a barczi szel
lem, s mindenki katona, ha kora engedi j maguk a parti európaiakra 
nézve is félelmetesek, s vérengzök győzelmökben j a papok kiszag
gatják az ellenség szivE-t s kenöcsöt csinálnak abból a legbátrabbak 
részére j a fogak és apróbb csontokból pedig nyakékeket készítenek. 
Ünnepélyeiken gyakoriak az ember-áldozatok is s Hutchinson, ottani 
angol ügyvivő 1827 után, Komasybau tizenhét éjen át látta folytat
tatui a mészál'iást. l<: szertartási kcg_yeticnkedés azonban szünni 
kezd az islam befolyása kö\•etkeztében, melly ott mindinltább ter
jeszkedik 1). 

Az ashantok köz t , Bowdich ~zeriut, a következő ertdeti ha
gyomány él. A világ kezdetén Isten három fehér, három fekete fér
fit s ugyanannyi n öt teremtett j s hogy jcjvöben ne legyen okuk pa
naszra, választást engedett nekik a j 6 és rosz között. A földre egy 
nagy tök s egy lepecsételt levél helyeztetvén, Isten a választási el
sőséget a négereknek adta. Ezek azon hitben, hogy az összes jókat 
tartalmazza, a tökhöz nyultak, de felnyitván csak egy darab aranyat, 
vasat s más érczeket találtak abban, meltyeknek nem ismerték hasz
nát j a fehérek pedig feltörvén a levelet, minde11 jókra megtanitotta 
az öket. Ekkor Isten a négereket az erdők és e<>erjék közt hagyta, 
a fehéreket pedig a tenger felé vezette, s minden éjjel eljárt hozzá
jok társalogni j és megtanitván a hajó-építésre, más földre vezérelte 
öket. Sok idő mulva visszatértek a fehérek, nagy mennyiségü árút 
hozván magukkal, hogy kereskedjenek a négerekkeL Ha illy sze
rencsétlenül nem választanak a néget·ek, a fold első népévé lettek 
volna j de látva, hogy Isten elhagyta il ket, s előbbre trtte a fehére-

1) A .Bowdicb által 1817-Leu (Miasiun j,·om cape Uuast-Cu.tle to Ashanlee 
J-ondoo 1819) s D11pnys AltaJ 1820-han !P.tt nt11zh~olt /eirhs11i igen érdekesek. 
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ket, a négerek az alsóbb istenségek, s a fetischekhcz fordúltak tisz
teletökkel, mellyek a folyók, erdők és hegységeken uralkodnak. 

Ugyanezen Bowdich az ashantokat aethiopihi régi kivándor
lottaknak tartja, kik a carthagóiak maradványaival keveredtek. 
A1·any és elefánt csonttal kereskednek, szönek, festenek, bőrt gyár
tanak, s edényeket és ékszereket készitenek ; a király ott feltétlen 
ura az életnek és javaknak; a nagyok egy tanácsa intézi a kül és 
belügyeket; s különos sajátságnál fogva a kot·ona- ugy, mint a ma
gán javakat a tulajdonos halála után a testvér, ennek nem létében 
a növér fia, azután a megholt fia, végre első rabszolgája örökli. 

A dánok által oda küldött kiivetség a királyt egy arany levelü 
fa alatt tömör arauy tJ·ónon ülve találta; faggyúval bekBnt teste 
arany porral volt behintvt ; fején at·any zsinói'Os európai alaku kala
pot, derekán tiszta arany övet viselt; lábai arany medenczében nyu
godtak, stetötöl talpig karneol, agát és lazur kövekkel volt fedve: a 
nagyok, fejökön hamuval, n földön ültek; mintegy száz vádló és vád
lott háta mögött, kik szintéu n földün ültek, husz hóhér várta mezte
len karddal a kivégzési jelt, mi rendes megoldása a pereknek. A 
király válaszai nevetségesen hiuk voltak, ha kegyetlenek is 11em let
tek volna. A kijvethez, ki sok még ekkot· is vérző fejel{eU keresz
tül jutott hozzá, igy szólt: "Senki sincs hozzám fogható a földön; 
lsten az égben csak kevé~:~sé múl felül engem." V onakodván a dán 
követ több sert inni, mert már fejébe ütött, igy szólt a király: "Nem 
a ser hanem az én arczom fénye kábít el téged, melly az egész vilá
got megrészegiti." Meggyőzvén az akimok bátor főnökét, ki öoke
züleg végezte ki magát, magához vitette annak fejét, s drága kövek
kel ékesítvén következő beszédet tartott hozzá : "Ime, porban hever 
az, kihez nem volt hasonló Istenen és én kívülem. Oh Orsué test
v~r, miét·t nem akartad magadat nálamnál alábbvalónak elismerni? 
Alkalomra vártál, hogy megölj engem ; ugy gondolkodtál, hogy csak 
egy nagynak kell lenni n világon; s igy kell gondolkodni minden 
nagy királynak 1). 

Az angolok érintkezésbe tévén magukat velök (1822), basznot 
húztak abból, de sokszor fenyeget•'seket is kellett tűrniök j azután 
Macharty Károly az Afrika partvidékein lévő telepitvények kor
mányzásával bizatván meg, azon fáradozott, hogy elszigetelje e ret
tenetes· népet a többi parti nemzetektől; sikerült is neki fellázitani 
ezeket ellene, s kitört a háború j de rá nézve szerencsétlenül, mert 
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legyőzetett és megöletett. Egy ujabb hadjáratban majd hogy nem 
ismét megszégyenült az angol fegyver az ashantok határozottsága 
ellenében, mig végre a eongrév rakéták az angolok részére döntöt
ték el a gyözelmet, s békekérésre kényszeritették ( 1826) Say-Tuto
Koarnina királyt. 

Benin. 
Miként Ashante Oangarah nyugati 7 :s Daumeh annak közép, 

ugy Benin is túlsulylyal biró ország annak keleti részén, melly a Gui
nea öböl hátterében, a Niger terjedelmes deltáján terül el. E partvi 
dékeket már bejárták Lope Gonzales és Diego Can o, midön Fernando 
Po 1484-ben meglátogatta a keletre benyuló partokat, mellyek szép· 
ségétől elragadtatva a folyót és fokot Formosónak, a szigetet pedig 
saját nevéről Fernando Po-nak nevezte el. A következett évben Juan 
Alphonso d' A veiro folytatta a fürkészetet1 s Lissabonba Benin kirá
lyának egy követével tért vissza, ki által az Portugalía királyától, Il. 
Jánostól, téritőket kért, nem tudom, vallásos buzgalom ból-e, vagy hogy 
része legyen az előnyökben, mellyeket aranyparti szomszédai az eu
ropaiakkali kereskedésböJ huztak (75. lap). De a téritök mire sem 
mehettek a megrögzött bálványimádás ellenében, a betegségek pedig 
felemésztették a gyarmatot. 

Egy por!ugal kormányos, ki V P leneze szolgálatában állott, ér
tesítést hagyott ránk többszöri utjairól, mellyeket a XVI. század kez
detén az egyenlítő alatt fekvö San Thomé szigetre tett, s ugyanez 
némi felvilágositás t adott Benin felől ; azután 1553· ban az angol Wind
ham Tamás Gu i nea felé vitorlázott, s Gatóha érkezett. E~ry 1600· ból i 
belga névtelen író, kinek müvét a danzigi Arthus Gotthard forditotta 
le, ismertetésekkel szolgált Benin ről. 170 l· ben David van Nyendaul 
a helyszínéről Formoso folyó és az ország leírását küldte meg Bos· 
mannak. Azután több mások tanulmányozták és leirták, de nem igen 
gyarapították ez országra vonatkozó gyér földrajzi ismereteinket. 

Benin gazdag lakókban, kik vendégszeretők és iparképesek, de 
egyszersmind ragadozók is; a kötényt kivéve, minden más ruhát nél
külöznek; a nők hajzatok rendbeszedésében heteket töltenek el, de 
ha egyszer elkészülnek vele, több évre elvetik gondját. Durva zene 
eszközök hangja mellett s tapsok közt buja tánczot lejtenek, s egy
hangú énekekben törnek ki. Bálványimádók és babonásak lévén, ün
nepélyeik nem mulnak el ember-áldor.atok nélkül; s embervérnek 
kell megszentelni a korall nyakékeket, mellyek számarány szerint a 
nemesek megkülönböztető jeleiül szolgálnak egész a királyi g (o b a), 
ki annyit visel, a mennyit akar. Ez huszonnégy óra alatt százezer 
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embert, s ha a szükség ugy kivánja, kétannyit is fegyver alá szálit
hat ; hadi szolgálatban az öszvért eléje teszik a lónak, s most már bő
velkednek tiízfegyverekben. A szigorában különbséget nem ismerö 
törvény mitsem ad az enyhitö körülményekre, vagy a szándék ártat· 
lanságára; s Landolphe és a természetvizsgáló Palissot de Beauvais 
1787 -ben hasztalan fáradoztak Aueryben a [(irály egy :fiának meg
mentésén, ki halálra ítéltetett, mert esetl~gesen megölt egy embert. 
Ez Auery egy elkülönzött tartomány, melly igen rég idő óta Adu oba-ja 
egyik testvérének ad/1 gyanánt fizetni szekott évi járadékát szol
gáltatja. 

A rabszolgák nagy mennyisége, kik Beninbe Afrika belsejéből 
erődök és mocsárok közti hét havi utazás után érkeznek, Afrika szi
véveli összeköttetésről tanuskodik, annál inkább, mert ugy látszik, 
hogy a XVI. században Benin királya adúzója volt a Nigritiában ural
kodó Kanó-nak. Igen fontossá válhatnék tehát, ha keresztül rajta 
eddig még föl nem f0dezett folyókon be lehetne hatolni, 

A franczia tengerészeti ministerium több év óta Afrika nyugati 
partjainak alapos kifürkészésével foglalkozik, s Francziaország 1843· 
ban ismét két kereskedelmi rakhelyre tett szert Assinia és Gabon fo. 
lyók mellett; de az egészségtelen égalj mindig meghiusította a fran
cziák, hollandok és angolok letelepedési kísérleteit, Kivánatos lenne, 
hogy Bornú, Fellatah, Bambara, Tombuctu és Ashante belsö birodal
mak megszilárdulván, elnyelnék az elszórt törzseket, s az egység ál
tal útat készitnének a polgárosodásnak. 

Miként az Atlanti és Földközi tenger, s a sivatag közé zárt Af. 
rika, viszontagságait illetöleg, Europához, ugy annak keleti része Ara
hiához van fűzve; s mi, a pertugaloknak a Jórernény fokán tuli fölfe
dezéseit nyomozva, már bövebben beszéltünk arról (XVL fejez.). 

Madagas~ar. 

Madagascar (Ma l e g a c h e), e pompás sziget Afrika keleti part
jával szemközt, melly a régieknek talán Menutias, a perzsák és ara
boknak Fanbabu és Serendib néven volt ismeretes, s melly aztán Marco 
Polo bizonyságaszerint jelenlegi nevét nyerte, a 12-ik és 26-ik dél 
szélességi fokok közt fekszik, s észak- észak-keletre háromszáz mér
földnyire (leghe) nyulik el nyolczvannál több mérföldnyi szélesség 
mellett: jelenleg a tulsúlylyal biró ovak, továbbá a sakolavak, s a tu
lajdonképi malegassok lakják. A francziák Richelieu alatt 1642-ben 
a Dauphin erödöt épitették e szigeten, de nem boldogultak, sem tele
pitvényeik nem birtak ellenállni az angoloknak, kik a császársági há
boruk alatt letelepedtek ott. Francziaország jogot tart e birtokra, de 
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az angolok elég erősekké tudják magukat tenni a benszülöttekrei be
folyás által. Ezek vadak j s egy ártatlansági próba (t a n g h e n), mely 
a leggyilkolóbb méreggel történik, alkalmat azoigáltat a hatalmasak
nak eltenni láb alól ellenségeiket 

A mozambiquei portugal gyarmat nyomoru földmüvelés éS igen 
csekély kereskedesre lévén szoritva, mindinkább hanyatlikjamellett 
keleten a malaj fajú s Madagascar északkeleti részén lakó tengeri 
rabló maratok, északon az arabok, szárazföldi részről pedig a benszü
lött törzsek támadásainak van kitéve. A rabszolga kereskedés eltör
lése megfosztotta azt egyetlen jövedelmi forrásától. 

Mozambiqueböl, s ama keleti részekről kevesen kisérlették meg 
Afrikába hatolni, s még kevesebben adtak azokról felvilágosítást. A 
legrégibb Barotto Ferencz, kit Portugalia küldött ki, hogy birtokba 
vegye az aranyhányákat ; ez rakhelyeket alapított, s Tété erődöt épi
tette. Nálánál negyvenkét napi járásnyival nyomult előbbre 1796-ban 
Pereira, s érintette a gazembik Zambeze folyó welletti fővárosát, 
melly folyón 1823-ban Owen vizirati expeditiojának angol tisztjei fel
menvén, egész Sana-ig jutottak, s egy portugnl gyarmatostól értesítést 
nyertek, melly közzététetett. 

A Jóreményl"ok. 
A Jóreményfoknál Juan de Infante (1498), Bartolomeo Diaz 

társa, kötött ki első; ennek értesi tésére Emmanuel király gyarmatoso
kat küldött oda, kik félvén a vad benszülöttek közvetlen szomszédsá
gától, Pingoini szigetecskén telepedtek le. Almeida Ferencz, Indiák 
alkirály a, ki elég merész volt kikötni a Fokon, hetvenöt társával együtt 
leöletett (1509); s bár a portugalok kegyetlenül megboszulták halálát, 
mégis lebütőleg hatott ez esemény az ottani kikötési kedvre. De csak
hamar szokásba vették ott állomásozni az Indiába vitorlázó hajók, 
miért is két századon át a Fok, St. Helena és Ascension szigetekkel 
E'gyütt mintegy semleges területnek tekintetett, s minden nemzetnek 
nyitva állott j állandó lakással azonban csak a hottentották és a szom
széd kafferek birtak ott. 

Késöbb a hollandok, kik minden birtokaiktól meg akarták fosz
tani a portugalokat, a Jórernény fokát is elfoglalták, !-l oda szállitották 
az elitélteket, óra számra kimért területeket jelölvén ki részökre j 
azonban ök sem igen ismerték fel jobban elődeiknél e birtok fontos
ságát. De jó l felfogta azt Van Riebeck János Antal sebész, ki is en
gedélyt nyervén Amsterdamból egy gyarmat alapithatására, oda ér
kezett, megszelíditette a hottentottákat, szép szerével vagy erővel el
foglalta a szükséges területet, s számiizött gonosztevők, elbocsátott 
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katonák és öreg tengerészekkel népe!litvén azt be, biilcR előrelátással 
gondoskodott rólok, minek kövotkeztében növekedett a népesség, fej
lődött a müveltség, szaporadtak a házi állatok. A földet mtiveletlen
nek de igen termékenynek találta: a benszülöttek gyengék és tudat
lanok voltak, de alkalmasak a csot·dák és gulyáknak vadak elleni 
megőrzésére. Csakhamar egy szép város emelkedett teljes holland 
csinnal, körülvéve mezei lakokkal, millyenek nálok szokásban van
nak; s jóllehet a társaság az első husz évben negyvenhat milliót kény
telenittetett költeni, nem sokára érezni kezdte az előnyt, melly reája 
az Indiába vitorlázó összes hajók ottani kikötéséből háramlott. Itt 
gyüjtötték tehát össze Dél-Afrika kereskedésre alkalmas áruit; azon
kivül a T á rsa s á g k e r t j é b e n annyit termeltek, mennyi elég volt 
egy hajó népségének táplálására. 

A nantesi edictum visszavétele után (J 685) sok franczia kere
sett ott vallásszabadságot; s rögtön europai és idegen gyümölcsökkel 
diszlettek a mezök, a hol csak egy forrás találtatott, mi mindig a föl
fedezések legbecsesebbjének tartatik ; a mi meleg házainkba pedig 
nagyszerü növények, főleg érzikék és hagymafajuak érkeztek onnan. 
Továbbá ez Íi! egyike azon,_ Europán kivüli helyeknek, hol a híres 
constan?' bor termeltetik 1). 

Innen némellyek fürkészetek végett a kafferek és hottentották 
közé hatoltak, melly utóbbiak piszkosságáról mcsével határos dolgo
kat beszélnek. Igy megeszik a tetüt, utálatos folyadékkali meghintés 
által szentelik meg az ujházasok egyesülését, a nők természetes kö
tényre tesznek szert, és semmi ismerettel nem látszanak birni az Is
tenről, jóllehet gyakorolják a büvészetet. Olly helyeken, hol a ci
pango majom bámulatos értelmiséget árul el, annál meglepöbb a buss
manok és saabok állatias ostobasága, kik az emberi képesség legal
sóbb fokán állnak, tétlenel•, vadak, nem tudnak nevetni, füstben ~l
nek, s faggyúval bekenve hamuban hevernek; a férfiak kicsinyek, 
púposhátuak, csipőik különösen fejlödvók, bajzatuk gyér és csomó
kás, m·czszögletük az australiakéhoz, szemök a chinaiakéhoz hason
lít; a nők egész testökben soványak, kivéve ülö részöket, melly arány
talanul kiszökellő ; vadállatok módjára magányosan bolyonganak, s 
bogyók, gyökerek, hangyatojás, béká.k, gyíkok s főleg sáskákkal táp
lálkoznak, mellyek megjelenése rájok nézve ünnepet képez. Minden 

1 i A töubi helyek a következiSk: Madeira, a Canari szigetek, Kis-ÁzsiK, 
Perzsia; egy kevés Californill.ból " " Tf\XSIA"Ill szom~zédos Culhuela mexicói tar 
tomll.nyból is l<eriil ki. 



46:! 

társadalmi rend hijávallévén, embereknek is alig látszanak, La csak 
nem a mennyiben értenek a nyilak megmérgezéséhez, mellyekkel rej
tekből veszik ezéiba a jövevényt, hogy gyönyörködjenek a. kiontott 
vér látásán, s a hullák büzében. 

A Fok-vidéket illetőleg több rendbeli értesítésekkel birunk kezdve 
Le Vaillantétól ( -1824) a. téritő Rollandéig ( 1833), ki Mosikába a 
baa.ruzok fővárosába érkezett, s a kóbc.r kereskedő Humeéig, ki hu
szonhat nap járásnyival nyomult elöbbt·e észak-keletnek. Igen sok 
térítő kipdetett oda részint a gyarmatosok, részint a barbárok okta· 
tl\sa vérj}tt; s különösen a Morva-testvérek megismertették némileg 
a hotte1~tottákkal a mi mesterségeinket 1) 

Növekedett a Fok fontossága, midön 1795-ben az angolok azon 
ürügy alatt, hogy megelőzzék a francziákat, birtokukba vették azt; s 
jóllehet az amiensi békében (1802) visszaadták, de 1806-ban ujból és 
pedig végkép elfoglalták mint legjobb katonai állomást az Atlanti
tenger birtoklása érdekében. Ők előmozdították ott a szőlőmüvelést, 
s az afrikai müveltség gyupontjává tették azt. 

-·c. A Fok területe, melly már a hollandok alatt is bővíttetett, most 
··ti-. ,,.._czezer nyolczszáz földrajzi négyszög mérföldet foglal el, mellyek

b<J: o.~:rgyven müvelés alatt áll, s százharminczkét ezernyi lakossal 
bir 2 ) ; ezek közül hatvanhétezer fehér, harmincznégyezer ·rabszolga, 
és harminczezer benszülött vagyis hottentották, kik szabadoknak nyil· 
vánittattak ugyan, de a valóságban földhöz kötött rabszolgák, s ha 
megszöknek, mint vademberek (bus hm e n) iildöztetnek. A koroná
hoz tartozván a gyarmat, sem képviseleti kormánynyal, sem helyi vá
lasztási törvényhozással nem bir, hanern egy kormányzó ban összponto
sul a teljhatalom, ki százötven ezer líra fizetést húz, s egy végrehajtó 
tanács által támogattatik, mellyben ~ katonai főparancsnok, a főbiró, 
a főkincstárnok s a kormány-titkár ülnek. Minden kerület élitnr~gy 

biztos áll (l a n d d r o s t), ki a békebirákkal egyetértve itélete;.et is 
hoz. Meg lévén fosztva a képviseleti jogok tól, mellyekért minden an· 
gol annyira buzog, a régi holland gyarmatosok maradékai folytlilnosan 

1) 1842-ben tétetett " Tielation d' un voyage d' exploratiO'fl au rwrd-esl 
de la colonie du cap de B. E, melly utat 1836-ban Arbou~set J. és Daumas 1<'. 
urak, a párizst evangelikus u1issio társulat kiiluérei tettek. Ezek Rz Omnge " a 
Namagari ltözti tért járták be; a malutik mellett cannibal csordkkat találtak, ~ 

Afrika főbb foly6inak forrását az Azurr hegység egy lánczában fedezték l'd, 

2) 1798-ban a lakók száma 62,000 volt; 1806-ban 66,000; 1814- uen 84,{)00; 
1819-ben 991000; 1821-ben 116,000; 1824 heu 120,000. 
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panaszokat emelnek, s azt vetik a -kormány szemére, hogy nem védi 
öket eléggé a bussmanok ellen; s valóban nem is lehet reményleni, 
hogy kedvet kapjanak az angolok viselni amP. rendszer költségeitegy 
olly gyarmatban, mellynek egyedüli előnye földrajzi fekvésében áll. 

Kaffer-föld. 
A hotlentott törzsek majdnem mindnyájan rabszolgákká tétettek 

az europaiak által; de a vad és emberevü kafrerek soha sem léptek 
bizalmas viszonyba a mieinkkel. K a ff e r ek azaz eretnekeknek ne
veztettek a keleti part mahomedánjai által a benszülöttek s innen 
eredt a Kafrer föld név, melly aztán földíróik által Afrika gész bel
sejére kiterjesztetett A hollandok azon törzt~et nevezték i~,y, melly 
határos volt foki telepitvényeikkel, s melly tulajdonképen Kussanak 
neveztetik; e nép jól megtermett és munkás; a hal, tojás és sertésbus 
eledeltől tartózkodik ; kedveli a hosrzas kirándulásokat, vadászatot, 
fegyvergyakorlatot, s hoszÚ-Hzövetség füzi öket össze. V égre az arna
kosak között egyike tünt fel azon lényeknek, kik nagy dolgokra lát
szanak rendeltetve lenni. Ez az alacsony sorsu de észlelő balog Ma
kanna volt, ki gyakran meglátogatván az uj telepitvényeket, me~t 
merkedett a mi müveltségünkkel és vallásunk kal, mellyct ös~zf'' 
ván ősi hite hamis eszméivel a kettöböl egyet alakított, s at 1 • tt:lr
jeszt~sérc vállalkozott. Isten követének s Krisztus testvérének adván 
ki magát, szcnvcdélyes s mcggyözödésböl eredö ékesszólásával sokakat 
megnyert az uj hitnek; mint oraculumhoz fordultak hozzá tanácso kért, 
s midön Amakasa törzsei egyesültek, hogy hadat üzenjenek Gaika fő
nöknek, ki az angolokhoz hajlott, Makanna prófétának s hadvezérnek 
kiáltatott ki (1817). Az angolok betörvén s elpusztítván ekkor ez 
országot, Makanna föltette magában mcgboszulni övéit, B összehíván, 
Grahams-Town-nak, az angol gyarmatok e részekeni fávárosának os
tr .. ára vezette öket. A roham iszonyatos volt (1818), de a tűzfegy
vet ck diadalmaskadtak ; a fegyvertelen kafrerek felkonczoltattak, s 
maga Makanna is futásban keresett menedéket. Az angolok fenye
get•·e követelvén a kafrerektill Makanna kiadatását, ez, mint nápolyi 
Al p hons, elhatározta magát személyesen menni át ellenségeihez béke 
kisérlet végett. De nagylelküségrei számításában csalatkozott, mert 
az angolok örökös bányafogságra ítélték. Azouban alig mult el egy 
év, a gonosztevők, kikkel együtt volt eltemetve, már is mint félistent 
tisztelték üt, minek következt~ben sikerült neki erőszakosan megme
nekülni s fogolytársaival együtt hajóra kapni; de a nagy súly rniatt 
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elmerült a hajó, s azzal egyiitt az angolok félelme s 11 knff,,rek remé
nye, Makanna is 1). 

A partok fölfedezése nem jár nagy nehé~snggel, mert s~abályo
sa.k, s c~ekély terjedelmück a szárazfölddel iisszehasonlitva: de Afrika 
szive mindecidig rejtély mamdt, mellynek megfejtósén folytonosan de 
hasztalan fáradoztak ; csak a térit.iík hatoltak be egész a naptéritök 
alatt lévő bucinanok országába. Az utazás igen nehéz közép Afrika 
fekete törzsei közt, mellyek sivatagok és hegységek által védvék, tu 
datlanok, vadak s féltékenyek szabadságukra. A fehér embet· rájok 
nézve rosz szellem, a hóditás előfutára, s iszonyt vagy megvetést költ 
bennök a szerint a mint diadalmasan keresztül tör a majdnem ember 
feletti akadályokon, vagy legyőzetik az öldöklő égalj által. Ha el
lenben valameily szerenesés gyógyítás által megnyeri egy törzs tisz
teletét és szeretetét, nem bocsátj ál{ el többé; s a fejedelmek erőszak
kal visszatartják zenészeik és bohóczaik közt, hogy védje öket a halál 
ellen, s izgató szerekkel csiklandozza eltompult érzékeiket. És azután 
jaj neki, ha mint keresztény nem akat· megjelenni a Korán olvasásán, 
az imáknál és mosdakodásoknál. 
.... ~ t.• 

(Jlazók. 

A legtanultabb és legrolwnszenvesebb utazók egyike, James 
Bruce of Kinnaird, a Nilus mesés fon·á~ainak kífürkés~ését tüzte ki 
magának feladatul. Miután Europa nagyrészét, Berberia partviJékeit, 
Syriát bejárta, s az arab nyelvet és csillagjós tudományt sajátjává tette 
volna, a féltékenyen elzárt Egyiptomba hatolt (1768), hol csillagjósnak 
adván ki magát. szives fogadtatást·a talált. Akkor felhajózván a Ni
luson, bement: polgári háboruk által dult Ahyssiniába, s daczára az 
akadályoknak elé !'te útjának czélját ( 1768). "V égre tehát azon helyen 
vagyok, melly háromezer évnél tovább fárasztottaminden régi és ujabb 
népek szellemét, értelmét és bátorságát. Királyok hadseregek élén 
kisérlették meg ezt fölfedezni; s hadjárataik csak az áldozatok nagy 
számáról nevezetesek. A fejedelmek sok századon át hirt, gazdagsá
got, megtiszteltetést igértllk alattvalóik miriadjainak, s mégis egy sem 
akadt, ki tudvágyukat kielégiteni, az emberi nemet annyi ideig szen
vedett sérelmeiért megboszulni, s a földirati tudományt egy olly any
nyira o hajtott fölfedezéssal ga~dagitani képes lett volna. u 

1) Prtngel, Afrikai vázlatok. 
A guano, ez 6.1Iati trágya fölfedezéoe eg·y idilre igen nevezetesHé tett~ Is· 

ch~<boet, 8 a J 6 reményfok 1\]att fel< v Ö több má~ ">,igetPt, A neve'-t?tt szigetrnl 

rövid id il 1\latt 600,000 t.onnftnyi .,zállitta tot. t. el. 
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~z út, mellyet 1:1 saját költségén, egyedül tudományos ezéiból 
tett meg, becsületé1·e válik Bl'Ucenak; de a leírásban használt köny
nyelmü és felfuvalkodott hang, s a regényes kalandok, rnellyekkel 
nagyította a legyőzött akadályokat, mesés szí n ben tüntették fel érte
sitését j az általa látott forrás sem a Nilu~é, hanem a Bar el-Azergueé 
volt, mellyet már mások, 11 név8zerint Paez portugat térítő is láttak. 
Az agowok törzse, melly ott lakik, e fol'l'ást szentnek tartja, s minden 
évben egy fekete tinót áldoz tiszteletére, mellynek husa a törzs főnö
kei közt osztatik szét. 

Az angolok, főleg a mult század második felében nagy k{'dvet 
kapván az utazáshoz, Londonban egy Afrik a i tá r su l a t o t ala. 
pitottak c szárazföld közép részeinek kifürkészése végett ( 1791 ). Salt 
ismet·tetéseket gyűjtött, különösen azon kereskedöktöl, kik Senaból 
rabszolgákat hordanak Angolába. Morice azt állitja, miszerint Isle de 
France ból, me Ily szigr.t 1776- ban 11záz évre te1jedö szövetségi szerzö
désre lépett Quiloa mórjaival, minden évben egy afrikaiakból álló ka 
raván indul el, melly e földrész szivén keresztül jut a nyugati partok· 
hoz s tér onnan vissza, mi közb'en növények, gyümölcsök, s főkép ta
marinddal táplálkozik 1) j ez, ha igaz, azt bizonyítja, hogy Afrika bel
sejében nincsenek n11gy nemzetek. A fáradhatl11n utazó Ledyard, ki 
kisérletet tett számzföldöu jutni Kamtschatkába, s egész az egyesült 
államokig hatolni át Amerikán, Cairbba menvén ismereteket és esz
közöket gyüjtött, hogy a Niger forrásaihoz juthasson j de a halál meg
akadályozta öt terve kivitelében 2 ). 

Kikeriilendök a Sahara nehézségeit, Gamhia. f, lől igyekeztek 
bejutni, s az első kisérletek rosz kimenetele nem bátortalanította a 
skót Mungo Parkot, ki teljes lévén bátorság- és értelemmel, elefánt
vadászok és rabszolga-kereskedők vezetése mellett, ezerféle veszélyek 
közt a Nigerhez jutott, honnan aztán kimerülve, de lelkében meg nem 
törve, egy rabszolga szállitmánynyal tért vissza. Néhány év mulva a 
kormány egy, a Niger kiismerése végett útnak inditott expeditio élére 
állitotta öt (1803) j ki is, miután a méh-rajok, a rer,·1 kivüli hőség s 
egy heves zivatar által elcsigázott társai nagyrészétöl ruegrosztatott 

1) ()ossigny, Moyens d' améliorer le., Mlonies. III. köt. 246 ~K köv. l. 
' . walkenaer, RechM·ehes géOif1·n.phiq!t'8 sur l' intél-ieur de l' Afrique Septen

trionale. 

Öregebb Denham, mapperton kapitány, és doctor Oudney utaZÓ80 éa .fii((l'

tl~zé~ei észak é~ közép Afrikában. 

Douville, Voya9e dana l' .Afo·ique centrate en 1827-28-30. 
XlV. 30 
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volna, néhányad magával kerc~;ztül hatolván azon hegységeken, mely
Iyek a Nigert elválasztják Senegaltól, az emlitett folyóra szállott 
(1805 nov. 16.), s többé mit sem lehetett rólok hallani. . 

A nehézségek a helyett, hogy lebütötték volna, inkább fokozni 
látszottak:'mások bátorságát, s a Niger és Tombuc tu továbbra is sokak 
fáradságos utazásainak lőn czélpontja, kik közől számosan estek ott ál
dozatul a betegségek, az iszonyu égalj, s a benszülöttek töreinek, kik 
gyanakodókká tétetvén az angoloknak Indiában véghezvitt garázdál
kodása által, rosz szemmel nézték az europaiakat. A paduai Gian .. 
battista Belzoni, miután beutazta Nubiát, Beninbe s Afrika közép ré
szeibe szándékozott hatolni; s e végre már meg is tette a szüséges ké
születeket, de meghalt (1823). Oudney orvos és Clapperton kapitány 
(1825-27) jóval előbbre nyomultak s fölfedezték az Afrika szivébe veze
tő legrövidebb és legkönnyebb utat; de ök is elvesztek, és pedig amaz a 
hideg, emez a vérhas következtében. C lapperton szerint a nők ott szé
pek, szeretik a fehéreket, férfiakként harczolnak, s versenyeznek a ló
val futásban. Laing, az öregebb, a sivatagon keresztül Tombuctuba 
érkezett (1826), s két hónapig időzött ott; de visszatértében megöle
tett a rabolva kalandozó vad mórok által j ez azonban nem ijesztette 
vissza a franczia René La Caiile t ( -1838) ki a partról Congo hegy
ségeihez, s onnan a Dibbie tóhoz hatolt, azután pedig Arawan-on ke
resztül Marokka nagy sivatagára tért vissza. 

Tombuctu. 
E város nagyon measze áll attól , mellyet a régi értesítések 

után képzeltünk magunknak j köröskörül futó homok és puszta termé
szet terül el j házai földből roszul épitvék, lakói száma. körülbelül ti
zenkétezerre megy, s ezt:>k is na.gyobbrészt fekete kissurok vagy ma
rokkói mórok, kik miután megszedik magukat, visszatérnek j a höség 
ott fojtó, a vallás roahomedán ; a népesség szép fekete szinü, szelid és 
vendégszerető j nőik kecsesek, s nem olly rabszolgai állapotban van
nak mint a berbérek közt. Mondják, hogy Tombuctu 1116-ban Boktua 
által alapíttatott, ki a Dscholibával szomszédos oázon telepedett le; a 
XIV. század közepén fővárosa volt egy nagy birodalomnak, melly Aga
dez, Kashenah, Gualata, Kana, Melli, Zamfara és Zegzeg országokat 
foglalta magában j midön 1672·ben Muley Ismael, Marakko császára, 
elfoglalta, már hanyatlófélben volt j azután a mórok kezére került 
(1727), kik 1805-ig tartották, amidön Sego fekete ldrálya a hatalmas 
Bambarra birodalom egy tartományává tette azt. A király, nemkü
lt>nben mint alattvalói, szintén kereskedéssei foglalkozik, nem üz 
semmi fényt, nincs enek ministerei, nem szed adókat. A kara vá-
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nok öÓt, drágaköveket, s más árukat és termékeket hordanak oda 
Európából és lndiából, mikért cset·ében por- vagy kikészített aranyat, 
elefánt és orrszarvu fogakat, saharai gabonát, kopált, assa foetidat, 
ében és szantálfát, indigót, senegali mézgát és rabszolgákat kapnak, 
kikre ott szabályos vad{tszatot tartanak, s kik a musulmanoktól gyak
ran visszanyet·ik szabadságukat, ha elfogadják vallásukat. 
· Ez országok azok, mellyeket az európaiak Su d a n-nak vagyis 
Nigritiának neveznek; az etlöl Mozambiqueig, s Abyssiniától vagy 
Monouwtapatól Congóig terjedő földek még mindig ismeretlenek; és 
miután a tengerekben már nem maradt hely, hová a mesés Atlnntis 
helyezhetnék, nem hiányzanak, kik azt egy Afrika közepén elterülíí 
Kaspitóban vélik föltalálhatni. A tuoisi Mohammed ebn·Ümar,atyja föl
keresése végett utra kelvén, a musulmanoknak sajátos kitartással 
Darfurba érkezett ( 1803), s némi ismertetésekkel szolgált arról; ezek· 
nél terjedelmesebbeket birunk egy más tuoisi Mohammedtöl, ki arab 
nyelven irta le Sudanba tett utját, hol egy várost és emlékeket talált, 
mellyek Egyiptom és belső Afrika müveltsége közti közép miveltségi 
állapotra hagynának következtetni. 

A Niger igen alkalmas lenne utat nyitni belső Afrikába, miért 
is az A fr i k a i t á rsa s á g minden áron azon volt, hogy fölfedezze 
annak folyását. Bebizonyult, hogy nyngalról keletre foly, hogy nem 
egy a Nilussal, s hogy az Atlanti-tengerbe ömlik, do nem tudták hol? 
Ennek kifürkészése végett L lander Richard , ki már Ciapper
ton t is szolgálta, s testvére János indultak utnak. Busaába érkezvén 
(1830), hol Mungo-Park elveszett, követték az ott sziklás folyó men
tét, s mindcnféle bántalmakat ezenvedtek az aranyvágyó benszülöt
tek részéről, kik majd megfosztották, majd bebörtönözték, majd ismét 
félistenekként tisztelték, s végre is mint foglyokat a tengerhez szálli
tották öket. Tisztába jöttek tehát, miszerint a Niger, mellyet a benszü
löttek Dacholiba vagy Quorrá-nak neveznek, a helyett hogy egyesül
ne a Nilussal vagy elveszne a homokban, nyolczszázötven mérföld
nyi (leg he) futás után a Guinea öböl Formoso foknak nevezett partján 
felül az Oceánba ömlik. 

A Gambia (St a c h i r), me Ily torkolatánál kilencz mérföldnyi 
(miglia) széles, a legujabb fölfedezésekig Senegallal zavartatott össze, 
mig most tudjuk, miszerint ez, a Senegal és a Niger a Kong begysé
gek nagy lánczának nyugati lejtőjén, az északi szélesség ll-ik foka 
alatt szülemlenek; a két első északnak kezd folyni, azután nyugatra 
hajlik, végre délnyugatra ömlik a tengerbe ; a Niger pedig, a helyett 
hogy szabályosan torkolata felé haladna, előbb északkelet, m~jd ke-

30* 



- 46~ 

letre foly, azután visszavévén kezdetleges irányát tovább délre, azu
tán délkeletre fordul, mig végre egész alsóbb futásában délnyugatnak 
tart. Ebből, s azon körülményből, hogy majd folyónak, majd tenger
karnak látszik, származtak az ellenmondó értesítések. Partjai mü
veltek miként a Themseé, s a környékén emelkedő városokban Gam
bia, Sencgal, Marokkó, Fez, Cairo, Darfurból jőnek össze kereske
dők anélkül, hogy zavarnák a békét, mi mindenesetre oda mutat, hogy 
az ottani királyok tudják má8okjogait tisztelni, s képesek biztonságot 
nyujtani és igazságot szolgáltatni. 

E fölfedezést rögtön a kereskedelem előnyére akarták felhasz
milni, s két gőzöst küldtek a Nigerre (1832) de minden eredmény nél
kül j a legénység nagy részét elseparte a hideg láz, maga Llander Ri
chard pedig sebek következtében halt meg. 1840-ben az angolok 
Trotter kapitány vezérlete alatt ujolag három gőzhajót inditottak ut
nak, de ismét hasztalan j iszonyu betegségek ütvén ki, Trotter csupán 
egy tiszttel és három tengerészszel tért vissza, s oda lett három millio 
költség. De mennyi nem veszett el, mielött Diaz és Colurubus sikert 
arattak? 

A rettenhetlen Seetzen utra kelt, hogy meglátogassa Melindát, 
s bejárja azon helyeket, mellyeket régente az európaiak birtak a keleti 
parton; illyenek Lamo, melly nagy szamarairól nevezetes j Patta, hon
nan a maskati arabok 16!)2-ben elüzték az európaiakat j Juho, kígyós 
partjaival; Bracca, e kis köztársaság, hol élénk kereskedés folyt Ara
bia és Indiával, s mellynek lakói halzsírral bekent köveket imádtak. 
Seetzen azonban nem érhette czélját, mert Y emen iruarnjának rende
letére, kinél gyanuba esett, megmérgeztete~t. 

Az Afrika környékén levő gyarmatok között, kivéve az északi 
földnyelvet, legtekintélyesebbek az angolokéi, kik hogy fentarthassák 
azokban magukat, nagy tengeri erőt kénytelenek igénybe venni. Az 
európaiakra nézve öldöklő égalj miatt az őrség nagyrészt ,néger kato
nákból áll, kik erődök által védetve, képesíttetnek az ellenállá.sra, leg
alább addig, mig a betegségek fel nem emésztik a meggondolatlan tá
madót. 

A Gambia folyó környékén legfontosabb angol telepitvény 
Bathurst, melly Santa Maria szigeten fekszik s jó katonai őráilomások
kal bir. Ez és a többiek, mellyek a nyugati part hos!!zában egész St. 
Helena és Ascension szigetekig vannak elszórva, mintegy elöörsekül 
szolgálnak Angiiának indiai birtokai felé, biztositják számára Afrika 
kereskedelmét, s egyszersmind a legnemesebb czélnak, t. i. a néger-ke
reskedés megszüntetésének elérését is könnyitik,eredetében akadályoz-
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ván azt. E végre, de meg azért is, hogy meghonosítsa ott a czukor
termelést, már a franczia Landolphe kapitány is alapitott Ouaryban 
egy gyarmatot, mellynek azonban ezerencsétlen vége lett; ugyanis li
verpooli néger-kereskedők (l 792), kik j övedelmök csökkenésétől fél
tek, béke idején feldulták a telepitvényt, s leölték a néger munká
sokat 1). 

Miként én hinni akarom, valódi igazság és emberieégi érzet, de 
miként mások mondják, azon roszul titkolt érdek, miszerint ürügye 
ltlgyen más országok tengerészetének szemmel tartására, birta Ang
liát azon nyilatkozatra, hogy mint kalózokat fogja üldözőbe venni a 
néger-rabló hajókat. E czélra a partokon több erőd, különösen pedig 
a sierra leonai szolgál neki örhelyül. Elhagyván a portugalok e ré
szekeni ügyvivőségeiket, a~ angolok Bany szigeten telepedtek le, 
me ll y Sierra Leona félszigettől északra a tengeröbölben fekszik. Mi
után az amerikai függetlenségi harcz bevégziídött, Dupont de Nemo
urs, s Smeathman orvo!! tanácsára a négerek, kik angol hajókon vagy 
ezredekben szolgáltak, Sierra-Leonába szállittattak. Ezek négyszá
zan voltak, s negyven fehér felügyelete alatt álltak: de már az első 
évben felényire olvadtak Ic j a többiek pedig megtámadtatván a ben
szütöttek által, Bany szigetre kényszerültek menekülni. 

Midön 1791-ben a feljebb emlitett Afrikai társulat 
azon szent czélból, hogy müvelje Afrikát, létre jött, egy uj telpitvény 
alakittatott ott J arnaikából kiutasitott rabló négerekből j de egy 
franczia csapat, melly nem ismerte a telepitvény czélját, feldulta azt. 
Akkor lemondván róla a társaság koronabirtoknak nyilváníttatott, s 
attól kapta törvényeit, mellyek azonban mindig a tá.rsaság befolyásá
val hozatnak. Kihirdettetvén a négerkereskedés megszüntetése 
( 1808),elhatározták Sierra-Leonában telepiteni le azon négerek et, kik a 
rabló hajókról megszabadittatnánakj s nagyobbíttatván 1825-ben Sher
bro sziget megszerzése által, a következő évben már huszezernél 
többre ment az ott kiszállitottak száma, kik tizenkét közeégbe osztat
tak el, mellyek iskolák, posták, szállodák és utakkal vannak ellátva. 

Az ember nem hinné alkalmasabb helyet találhatni e félsziget
nél, melly fokozatosan emelkedvén a tenger szinétöJ· erdős halmok 
nagyszerü lánczolata által köttetik össze a szárazfölddel ; és mégis 
iszonyatos ott a halandóság j azonkivül a kapzsiság módot talál benne 
vérk~>r~skedés;;é tenni azt, mi a fdszabaditásra volna szolgálandó; a 
négerek nem adatnak vissza családjaiknak, hanem a legdurvább bá-

1) Clarkson, Th~ hi .• tmy •!f thP. abulition of th~ Slave-/rad-.. Loudon l ROS. 
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násmódnak vannak kitéve; és ez mindaddig igy fog tartani, mig a né
ger kereskedést nem sikerül einyornni ( 14 7_ lap). Négyszáz milliónál 
többe került Angiiának e telepitvény j azonban a költség lassanként 
alább száll; az európaiakra öldöklő ott az égalj, ellenben a négerek 
szaporodnak, s állitják, miszerint a nevelés, különösen a methodisták 
fáradozása által, gyümölcsözövé kezd lenni, ugy hogy már közülök 
választják a helyhatósági tisztviselöket és esküdteket. A methodisták 
huszonhat kápolnáján kivül husz épittetett azon fákból, mellyek az 
angolok által elfogott négerrabló hajókról koboztattak el. 

Az amerikai gyarmatosító társaság 1821-ben Mesurado foktól 
keletre a kis Líberiát alapította, melly azért neveztetik igy, mivel 
egészen szabadokból áll j s kivéve a főügyvivőt, lakók és tisztviselök 
mindnyájan négerek, kik meg nem engedik, hogy fehér telepedjék ott 
le. Mindent saját eszök szerint és jól kezelnek; s bár számuk alig 
megy két ezerre, mégis olly tekintélyre tud tak szert tenni, miszerint 
egynémelly szomszédos királyok oltalmuk alá helyezik magukat. Egy 
más ehez hasonló gyarmatot az északamerikaiak is alapitottak a Pál
mák foka mellett. 

Most hogy a Suezi földszOI·os, mint valódi összeköttetési ut An
golország és Bengaia közt, olly élénk figyelem tárgya lett, lehet, kö
zel van az idő, mellyben a keleti parton lévő gyarmatok is nagyfon
tosságra teendnek szert, s illy módon teljcsülésbe mennek Albuquer
que nagyszerü tervei. 1). A föpont Ad en, melly nagy kikötövel bir, 
de melly csak a török hóditás után a XVII. században erősíttetett 

meg. Utoljára Saidaha suitánjának volt birtokában ; s ekkor történt 
(1836), hogy egy angol kereskedő, egyetértve a suitánnal tönkre 
hagyta tétetni e partokon hajóját, miután előbb busás9n biztositotta 
volna azt. Kiderülvén a csalás, s nem sikerülvén az egyezkedés, az 
angolok elfoglalták ez állomást, s most is birtokukban tartják 1 föld
adót fizetvén ama suitánnak ; és rögtön megerősítették, mert belátták, 
hogy mint katonai állomásnak nincs párja a Vörös-tengeren 1 a 
mellett elösegiti a mokkai kávé kereskedelmét 1 s egyszersmind al
kalmas köszén letéti helyül is szolgál. 

1) Állitják hogy mostankban (1850 kezdetén) Afrika déli részén egy nagy 
t6 fedeztetett fel , mellybe sok foly6 ömlik , s Európában ismeretlen fflk által 
környeztetik. 
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BUSZONHARMADIK FEJEZET. 

A z A n t i ll á k. - T e n g e r i r a b l 6 k. 

Miként láttuk 1 már a régi világ-abroszokon is jegyezték az 
Oceanon A n t i I i á t, majd mint egyetlen szigetet, majd mint súget
csoportot ; s némellyek a Canariák felé, mások Japánhoz közel fek· 
vönek hitték azt. ColumbuB azon meggyőződésben, hogy Indiába 
jutott, e névvel a Lucayi-szigetektöl, m ellyeknél először kikötött, 
nem nagy távolra esö azon sziget-tengert ruházta fel, mely Florida 
déli végrészétől, hol a mexicói öböl megnyilik, mintegy ezer hétszáz 
mérföldnyi (miglia) hosszú görbe vonalban egész az Orinoco torkola
táig huzódik. 

Első tekintetre azt hihetné az ember, hogy egykor a két conti
nenssel ÖS8zefüggő szárazföld volt az, me Ilyet a tenger szakitott el ; 
de ha földtanilag megvizsgáljuk, azon meggyőződésre jutunk, misze
rint többen közülök késöbb emelkedtek ki Cuba, Haiti, Jamaika és 
Portorico ősieknek nevezhető gránit és érezne mü szigeteinél. Temér
dek tűzhányó forrong e körben, s gyakori földrengések sülyesztik cl 
vagy döntik halomra a városokat 1). Egy más ostor, az ugynevezett 
uraganok vagy forgó szelek is dúlnak c tájakon, mellyek sziklákat 
elmozdítani képes erővel törvén ki, villámcsapások és záporözön közt 
vizforgatagokat emelnek a tengeren, labdaként vetik partra a legna
gyobb hajókat is, s mint szemetet seprik el a fákat és épületeket. 

Ezt leszámítva igéző ott az örökké derült éghajlat, melly alatt 
soha sem vesztik el a plánták zöldjöket, s csak az esős évszak önt új 
életet a növényzetbe, melly megerősödve az egyenlítői vidékek pom
páját feJti ki, s táplálja ama rovarok megszámlálhatlan seregét, mely
lyek a naptéritöi földek ostorát képezik. A keletről folytonosan fúvó 
szelek miatt az Antillál( keletre eső szigetei S z é l fe l e t t i 1 a Co
Iumbia partjai mellett fekvők pedig S z é l a I a t t i ak nak nevez
tettek. 

Az európaiak két fő, erkölcsök és kinézésre egymástól nagyon 
elütő népfajt találtak ott. Az egyik, rnelly a déli szigeteken lakott, s 

1) 1691-ben Haitiban A gira város döntetett romba; 17fil és 62-ben Port 
au Prince és ·Laguayra; 92-ben Port Royal és Jamaika szanvedett a földrengés 
miatt; 91-ben egész Cuba. megrázatott; n. Point-a-Pitre-t 1843-ban ért szeren
esétlenség ismerete~. 
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melly Guyanából jött oda, honnan a hatalmas arrowak-ok üzték ki, 
caraiboknak neveztetett j ezek rézszinüek, elevenek, magas, erös 
testüek voltak, s ernberhússal táplálkozván folytonosan kirándiiláso
kat tettek a többi Antillákba és a szárazföldre, hogy foglyokat ejtse
nek j az európaiaknak olly makacsúl ellenállottak, miszerint kényte. 
lenitattek irtó háborút inditani ellenök, s most már talán fajtájok is 
végkép ki van veszve. Az Antillák többi lakói szelidek söt elpu
hultak voltak, s nagyrészt kivesztek a hódítók által •·:\jok erőszakolt 

terhes munkák következtében. 
Kezdetben egyedül. a spanyolok úrkodtak az AntiÍiákon, s m i 

már beszéltünk azon filbbek sorsáról, mellyekben a vad és képtelen 
gyarmat-rendszer legelösziir gyakorlatba vétetett. KésiJbb nem volt 
nemzet, melly e szigeteken telepítvénynyel birni 1), s a czukornádat 
müvelni nem akarta volna. melly ott sokkal jobban sikerült mint ere
deti hazájában. A hollandok a pompás kikötövel biró Curat;aot (1634), 
honnan Venezuelával kereskedtek, továbbá a jól megerősített S. Eus
tache-t, s a termékeny Sabát foglalták el ; és sokáig küzködtek 
Francziaországgal Tabago birtokáért, mely aztán az angoloké lett. 
Dánia az Indiai társaságtól S. Croix, és S. Thomast vásároita meg 
( 1733). A svédek S. Barthelemyt tették sajátjokká ( 1784), megvá
sárolván azt Fr an cziaországtól. A Kis-Antillák majdnem egész cso
portja. a francziák kezére került ( 1625-30) j de a tár~aság oly kevés 
fontosságot tulajdonitott nekik, miszerint •·észletenkint ismét túladott 
rajtok j amikor is Boisseret három ezer frankért Guadelupe, Marie 
Galante, s a des Saintes súgeteket; Duparquet pedig hatvan ezerért 
Martinique-ot, Santa Luciát, Grenadát, sa Gr~nadin-eket vette meg, 
melly utóbbiaknak csupán kettejeért nyolczvan eZL·et kapott j a mal
tai rend ötvenezer tallérért St. Christoph, S. Martin, S. Barthelemy, 
S. Croix és Tortola szigeteket szerezte meg (1651). A vásárlók meg
kegyelmezési joggal birtak, s korlátlan hatalommal rendelkeztek a. 
területekkel, mint szintén a polgári és katonai hivatalokkal is; s a. 
magán érdek nem keveset tett e szigetek sorsának ja vitására j csak
hogy a hollandok továbbra is igen tevékeny dugárúságot üztek ott. 

San Domingo, melly a spanyolok elsél tartózkodási helyeül szol
gált az új világban, miként már mondtuk, csakhamar megnéptelenit-

1) A telepitvéoyek következő időrendben ~ lapittattak: St. Christoph 1623i 

Barhada 1624 i Nev is 1628; Antigua 1632 i Montserrat 1634; Anguilla !650 i 
Jllmaica ll spanyoloktól 16óó-ben, Tortolll a hollllndokt61 1666-bao, a franczia 
Antillák 1764-- ben vétettek el. 
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te tett, a hiány pótlása végett oda szállitott négerek pedig fellázadtak i 
és ez volt az első visszahatás ama fekete törzs részéről, melly késöbb 
csakugyan uralkodóvá volt ott váJandó. Egy izben földrengés rom
bolta össze e szigetet i azután meg Erzsébet királyné rendeletére 
Drake pusztította azt el ( 1586). E közben a benlakók kivesztek; a , 
nyerészkedők örömestebb keresték fel Mexicót, Perut vagy Uj-Gra-
nad&t; a kevés megmnradottak pedig nélkülözvén a bányák müvelé
sére szükséges karerőt és tökét, tengeri rabláara adták magukat, 
annál is inkább, mert a kormány eltiltotta az idegenekkel való keres
kedéi!t, s e végből lerontotta a kikötőket, minek következtében a 
népség, melly most már csupán tizennégyezer creol, és ezer kétszáz 
lázongó négerből állott, csak is a sz i get belsejére volt szoritva. 

Az AntiJiák fő foglallwzása mindig a csempészet volt, ez összees
küvése a társadalomnak a kincstár ellen, melly helyreállitja a tiltó 
törvények által megzavart egyensulyt, s mellyb en mindig az nyer, ki 
mer. l<~ ket•eskedelmi epigmmmának megvan a maga drámai sőt hősi 
része is. Az Antillák Ö!lszrs szigetcin egy kevet·éke a merész tengeri 
rablóknak fészkelte meg magát, kik a legveszélyesebb p artokat ke
t·esték fel, s a viharokkal szövetkeztek, hogy hadat üzenjenek a tila
lom szf1llemének s a papírra lett de tehetetlen törvényeknek. Cuba 
pompá'l szigete, azt lehet mondani, néptelenül hevert, s a helyett va
dak lepték el, miért i~; oda huzódtak vadászat végett, kik rabló életre 
adták magukat, s csak_hamar igen nyereségessé lett ott az élelmi 
szerekkel való kereskedés. A vadászok megölvén a vadat, a earaibok 
módjára tűz fölé helyezett róstélyon száritották azt ki ; e cselekvény 
az ottani nyelvben b u c a n szóval fejeztetik ki, s ebből származott a 
b u c a n i e r név, rnelly ama rablóknak adatott, kik nagyrészt fran
cziák voltak, s egyikében éltek ama társadalmaknak, mellyeknek a rab
lók gyakran nyújtották látványát. 

A bucanier ruha gyanánt az állatok lehúzott bőrét használta, s 
mindig húsz -harminez ebbel és golyóra töltött puskával járt, melly 
egyedüli szerszáma volt mesterségénck, s egyedüli megoldója vitás 
ügyeinek. Közmondásként divott köztök mintha lsten azt parancsolta 
volna: - ,,Hat napon át bikákat ölj, a hetediken hajóra hordd bö
reiket." Ha a bucanier vadá~zaton nem volt, nyomozással és a helyek 
felismerésével, vngy narancsfák ápolásával töltötte idejét. Igy élt ö 
választott magányaban e bei és alár endeitjei körében, kik Eurapából 
érkezett kalandorok voltak, s három évre kötelezték le neki magu
kat. Ha hajót vett észre, rögtön partra szállitotta a bőröket és vad
húst, s röviden vé~ezvén a vásá.rt, ismét visszafordúlt, hogy új kész-
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letre tegyen szert. A spanyolok, hogy kiszoritsák öket az Antillák
ból, kipusztították a vad bikákat j de hasztalan, mert ismét angol ten
geri rablók, kik honi nyel v ökön F r e e b o o t e r s-ek vagy hibásan 
Fl i b u a t e r ek-nek neveztettek, telepedvén meg e szigeteken, fegy
verhatalommal biztositották a csempészetet. A spanyolok elleni közös 
gyülölet a a rabolva nyerészkedési szándék ezeket aztán P a r t t e a t
v é r ek czim, s a társadalom ellenségeihez illő törvények alatt a 
bucanierokkal szövetkeztették. Már előbb egy franczia és angolokból 
álló vegyes nép foglalta el St. Christóphot (1623), inelly dohány-ter
mesztéssei foglalkozott j de kiüzetvén onnan a spanyolok által, egy 
részök kalózkodásra adta magát, a többiek pedig a San Domingóval 
szomszédos Tortolára menvén át, letéti helyéül és központjává tették 
azt csempészeteiknek, mellyeket különösen a spanyolok kárára üztek, 
miért is ezek ellenségei által szivesen láttattak, sőt szabadalom-leve
lekkel is felruháztattak. 

A flibusterek közt tökéletes jogegyenlőség uralkodott i nem 
voltak saját nöik, nem gyermekeik, hanem mindent közösen bírtak. 
Szeunyesek és rangaszok, büszkeségöket a jó fegyverben helyezték, 
s új nevet vettek fel a k e r e sz t s é g vagyis azon vizbe merités 
után, mellyet minden tengerésznek ki kell állania, midön első izben 
áthalad a naptéritökön. A korlátlan szabadság, s a bátorság gyako
rolhatására naponként kínálkozó alkalmak vonzóvá tették ez életmó
dot; nem voltak közöttök birák, nem papok j bántalmaztatván meg
ölték a bántalmazót, s bejelentették tettöket társaiknak j ezek meg
vizsgálták az ügyet i ha szabályszerüleg történt a megtorlás,· eltemet
ték a heltat, a ezzel vége volt a dolognak j ha nem, fához kötötték a 
gyilkost, s mindenik egy csapást mért rá. Tömegesen fedetlen csó
nakokba szállva, a csak kétszersült, viz és fegyverekkel ellátva, egész 
heteken át elnyomot·ogtak a helyszüke. miatt egymás oldala mellett 
kinyujtózva, miközben legfeljebb is valami szakadozott vitorla da
rabbal védték magukat a függölegesen sütő nap sugarai ellen, és ném 
egyszer voltak kitéve az éhség iszonyainak j de tört vagy szakadt, 
soha sem tértek vissza üres kézzel. 

Alig hogy egy hajót észrevettek a láthatáron, rögtön ellene in
dultak, bár millyen volt is az i s azon fölénynél fogva, mellyet a vak
merőség ad, gyakran hadi hajókat is ejtettek hatalmokba, mellyek 
pedig egy puszta lökéssei elmeritbették volna az ö gyenge bárkáikat. 
Mihelyt a hajó közelébe jutottak, hetven-nyolczvan elhatározott és 
iszonyúan fölfegyverzett rabló vetette magát annak födélzetére, kik 
legelőször is a lőpor helyiséget foglalták el, készek lévén szükség ese-
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tén magukkal együtt légbe röpittetni a hajót. Ki birt volna ellen
állni olly népnek, melly sohasem hátrált, s melly megvetette a halált 'l 
innen a bátorság azon csodái , mellyek alig látszanak hihetőknek. 
Pierre Legrand de Dieppe egy galcon közelébe jutván, elmeriti csó
nakját, mi közben frlkúszik a köteleken, s oly bámulatot és félelmet 
gerjeszt, miszerint egymagának sikerült elfogni a leggazdagabb hajót. 
Montbars igy kiált a megtámadottakra: "V édjétek magatokat, hogy 
megölhesselek." 

A zsákmány Tortolára vitetvén, a rablók közt nem azokatlan 
rnéltányossággal osztatott Azét; az első részletek a megsebesülteknek 
jutottak, kik szabályszerüleg kárpótlásban is részesittettek, tudnillik 
sdz tallérban egy szemért, és kétszázban egy karért j ha valamellyik 
elesett, részlete családjának, vagy ha az nem volt, az egyházaknak 
adatott át lelke iidveért mondandó szent misékre. A mit igy fárad
ságosan összeszereztek, csakhamar eltékozolták j s midőn mindenböl 
kifogy tak, ismét új kereset után láttak. Meg nem elégedve a vizekeni 
rablással, a szárazföldre is tettek betöréseket, hol városokat fosztottak 
ki, sőt hóditásokat is kisérlettek meg. Ha a tenger, az ellenséges 
fegyverek, vagy a vadak fogai megkirnélték, a flibuster otthon ké
nyelemben és tiszteltetve végezte életét. Mert a merészség és rend
kivüli vállalatok azon bámulatot keltették fel irányokban, melly köny
nyen fölcseréltetik a becsüléssei j minden részről özönlöttek hozzájok 
s Brouage, Morgan, Lebasque, Dávid Nau l' Ecuyer, Picard s több 
más főnökeik nevei mint hősökéi emlegettettek j séit némelly franczia 
nemesek, mint egy Grammont vagy egy Montbars, sem tartották állá· 
sukhoz illetlennek résztvenni a tlibustcrek veszélyes kalandjaiban. 

A poitoui származásu Nau 1' Olonnese már félelmessé tette ma
gát az Antillákban, midön hajótörést szenvedett, s minden hozzá tar
tozói leölettek Carthagena lakói által; de ö a hullák közé rejti magát, 
s éjjel egy megölt spanyol ruháiba öltözvén eiéilép és fellázit néhány 
rabszolgát, kikkel Tortolára tér vissza. Innen husz flibustefl'el kiin
dulván a Cuba szigeten lévő Caye kikötője előtt mutatja magát, melly 
város bőrrel, czukorral és dohánynyal kereskedett. Hirét vévén en
nek Havanna kormányzója, egJT hajót rendel ki tiz ágyuval és hatvan 
emberrel, meghagyván nekik, hogy vissza ne térjenek, mig a Hibus
tereket kézre nem keritik j s egy négert is ad melléjök, ki, Olonneset 
kivéve, mindnyájokat megfojtsa. Ez két sajkával befut az öbölbe, 
hogy valameily jobb hajóra tegyen szert, s ott találja a fregátot, 
mellynek megérkezé~éröl mit sem tudott j minden félelem nélkül 
megtámadja és hatalmába ejti j a legénységet egymásután lefejez-



476 -

tette, egyet kivéve, kit a következő levéllel küldött vissza Havanna 
kormányzójához : "Kot·mányzó, azt tettem tieiddel, mit te akartál 
tenni mi velünk. L' Olonnese." 

Ez elfogott hajóval Tortolára érkezvén, ott találja Lebl\sque 
Mihályt, az ö rabló társát j s egyesülvén vele Maracaybo ellen ter
veznek hadjáratot. Abban állapodván meg, hogy L' Olonnese tengeren 
parancsnokoljon , Lebasque pedig a hadsereget vezét·elje, mintegy 
négyszáz embert gyüjtenek össze öt vagy hat kis hajón, mellyek leg
nagyobbika tiz ágyuval volt ellátva, s utnak indulnak. San Domingo 
keleti végpontjának megkerülése közben két spanyol hajót fognak el, 
mellyek egyike hadkészletekkel, tizenhat ágyuval és százhusz em
berrel volt terhelve j e fogás által száznyolczvan ezer lirát nyernek, 
s hajóik száma hétre, embereiké pedig négyszáz hetveore szaporodik, 
kiknek mindenilte puskával, szablyával és pisztollal volt felfegyve
rezve. Maracaybo tavára hatolván megveszik az erödöt, melly annak 
bejáratát örizte, s melly kétszáz ötven katona és tizennégy ágyu által 
védetett, Maracayboból a lakók Gibraltárba menekültek, melly jól 
rnegerösitett váracs, s köröskörül egészen el volt torlaszolva kivágott 
fatörzsekkel, ugy hogy csak egyetlen gyalog ut vezetett fel, mellyen 
egymás mellett alig fért el hat ember, s ez ut is husz ágyu által vé
detett. A flibustet·ek tüzet vizet megvetnek, s önmegadásra kény
szeritik az ellenséget. L' Olonnese sokakat kínpadra vonatott, hogy 
fólfedeztesse velök a kincseket; másoktól pedig nagy váltságdijt kö
vetelt városuk megkimélé~>eért, mit midlln azok megtagadtak, hajóra 
rakatta a zsákmányt és a gazdagokat, s felgyujtotta a várost. Midőo 

San Domingóban felosztották a zákmányt, ez 366 ezer scudo kész
pénzen kivül az egyházakból rabolt ékszerekben egy millionál többet, 
dohányban pedig ötszáz ezer lirát tett j azonfelül voltak még a fog
lyok, kik árverés utján adattak el. 

Visszatérvén Tortolára, L' Olonnesenek kedve jött a Honduras 
öböl partjain fekvő városok és helységek ellen tenni Idaérletet; utnak 
indult tehát s Portocabello előtt elfogott egy nyolczvan ágyus hajót 
és felégette a várost. Most háromszáz elhatározott emberrel tovább 
ment és bevévén San Pedro városkát, felgJújtotta azt j ismét hajóra 
szállván, elfogott egy hét-nyolczszáz tonna terhü gazdag spanyol 
hajót, melly Spanyolországból évenként egyszer a Honduras öbölbe 
azokott járni. Nem sokára azután L' Olonneset a vadak ették meg 
Darien partjain t). 

1) bquimelin , H istoire des PUbustiera 
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Hasonló merész11éggel és még nagyobb szerencsével üztc c 
mesterséget a walesi Morgan Henrik. A spanyol hatalom fénykorá
ban elfoglalván a cubai Pm·to Principét, kilencz hajóra és négyszáz 
hetven, részint angol részint franczia bajtáriira tesz szert, kikkel éj· 
nek idején megtámadja (1668) Portobellót, s bevévén azt, olly ke
gyetlenül szorongatja tizenöt napon, hogy szüke ledz az élelmiszerek
nek, s betegségek emésztik a népet: ruindazáltal nem akarta azt 
ott hagyni, mig Panama kormánya százezer scudót nem fizetett neki; 
ekkor aztán hetvenöt, zsákmánnyal megterhelt öszvérrel tért vissza. 
Szerencséje tlokakat vonzott hozzá, s illy módon cs akbamar tizenöt 
hajóval es kilenczszáz emberrel rendelkezhetett. Ezekkel ö is Mara
caybo ellen indult, hol sok fegyvert és lökészletet találván, kifosz
totta a varost és Gibraltárt. Megtámadtatván bárom spanyol fregát 
által, az egyiket légbe röpitette, a másik kettőt pedig egyetlen embe
rének sérelme nélkül elfogta j sa nyert gazdag zsákmányból az anya
gokon kivül, féjenként kétezerötszáz piastert osztott ki. 

Más alkalommal Santa Caterinát támadta meg, melly sziget 
tiz erőd által védetett (1671) j s jól ellátván magát az ott talált lő
készlettel, Panama ellen ment, megverte a spanyol hadsereget, és 
felégette a várost. Fellázadván ellene társai, Jamsicába menekült, 
hol lovaggá és az admirálság biztosává neveztetett ki, melly állásában 
nagy et·élyt fejtett ki régi társai ellen. 

Más flibusterek, számra háromszázharminczegyen, Darienben 
kötöttek 'ki, s puska, pisztol, kalapácscsal, és személyenként négy 
kétszersülttel ellátva, Sharp Bertalan fövezérlete alatt rendes hadjá
ratot kezdtek. De a hov_á csak mentek, mindent elrejtettek, és elfu
tottak eli:ílök j miért is nem találván elegendő zsákmányt, sajkákat 
készitettek s Dél tengerére bocsátkozván nagy hajókat is üzöbe vet
tek és megverték a spanyolokat, kik három nagy hajóval támadták 
meg öket. Sharp elesvén, apróbb csapatokra oszoltak, mellyek részint 
Nyugat-Indiába részint Peruba vették utjokat. 

Felmenvén a Guayaquil folyón , megtámadták a várost, hol 
készpénzben kilenczvenkét ezer dollárt 1 temérdek ezüst készletet, 
árukat és tizennégy kereskedő hajót találtak : s a kormányzó örült, 
hogy egy millió piaater és négyszáz zsák liszt váltságdij igérettel 
megmenekülhetett tőlök. De a zürzavarban tüz ütvén ki, elhamvasz
totta a félvárost j s a fl.ibusterek eltakarodtak, roppant zsákmányt és 
ötszáz foglyot vivén magukkal. Ezekkel Puna szigetén várták az 
igért váltságdijt, s minden késedelemre nehánynak leütött fejét küld
ték a kormányzóhoz. 
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A holland Van Hom ezerkótszáz társával V era Cruz ellen mertt 
és kirabolta azt. Azután nagy számban egyesülvén a ilibusterek 
Perura estek j senki sem mert ellenállani, s igy kényök kedvök sze· 
rint fosztogatták a városokat; foglyokúl hurczoltattak a gazdagok, 
leölettek a benszülöttek, megfertőztettek a nök j s ök, a nélkül hogy 
egy embert vesztettek volna, aranynyal és ezüsttel terhelten fordultak 
vissza. De, miként Trója feldúlói, az útban viharok vagy dobzódás 
következtében vesztek el. 

Ha e vakmerő emberek egyetértve s jobb czélt tartva szem előtt 
munkálkodnak, megváltoztathatták volna Amerika ábrázatát; mig 
igy csak elszigetelt kalandorokként működvén, egyedül a pusztúlás 
nyomait hagyták bátra. Legfölebb is a véletlen valameily ismeretlen 
sziget fölfedezésére juttatta öket, s a bátorság és viszontagságok bá
mulandó látványait nyujtották. Egy évvel később, hogy Juan Fer
nandez szigetei fölfedeztettek, a bucanierok egy Vilmos nevű mosquito 
indiánt feledtek e szigeteken, ki is három évig maradt ott." Ez puska, 
kés, lőporüveg és nehány golyóval volt ellátva j elfogyvan lökészlete, 
a kést fürészszé alakitotta át, melylyel feldaraholta a puska csövet, s 
egy nagy kést, lándzsát és több más szükséges eszközöket készitett 
belőle, olly módon, hogy megtüzesítette a vasat, s azután kövek közt 
kovácsolta~ miként a mosquitok azoktak tenni. Ruhái lehúllván róla, 
zerge bőrrel fedte magát j végre megérkeztek barátai, kiket elég ud
varias volt jól megvendégelni. 

1700-ban ismét egy Selkirk Sándor nevü skót hagyatott e szi· 
geteken a bucanierok által. Az első nyolcz hónap alatt unalma és 
bánata elüzésével foglalkozott; két kunyhót épitett és zergéket ölt, 
mig el nem fogyott pora j azután sikerült neki két darab fa össze
dörzsölése által tüzet gyujtani; s imádkozva és zsoltárokat énekelve 
töltötte idejét és táplálta a reményt. Elfogyván pora futva fogta el a 
zergéket, melly foglalkozása közben egy alkalommal nagy meredek
ről bukván le, több napig nem tudott mozdulni. Ötszáznál több zergét 
fogott el illy módon, mellyek közöl néhányat felnevelt, s azokkal és 
a bucanierok altal oda bevitt macskákkal mulatta magát. Lábait ke
mény bör vonta be a sok futkosás következtében; ruháit bőrből szög 
segélyével aggatta össze. A pálma és répa, miket szintén a bucani
erók honositottak ott meg, táplálékot nyujtottak neki; s illy módon 
négy év négy hónapot töltött ott, mialatt majdoem a szók tagolását is 
elfeledte. Vissza kerülvén Londonba szórakozottan járkált az ut
czákon, s ollykor, mitsem törődve az emberekkel, futni kezdett, mi-
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ként szigctén megszokta. ~ előképül szolgált De-Foe R o b i n so n 
C r us o é czimü halhatatlan regényének. 

Midőn a flibusterek azon ponton látszottak állani, hogy egész 
Amerikát meghódítsák, akkor vette kezdetét hanyatlásuk. A zsák
mány közös szeretete által egyideig elfojtott nemzeti ellenszenv ki
törvén, az angolok és francziák egymás ellen kezdtek harczolni, s 
Tortola megszünt központ lenni. Az angolok Jamaicába vonultak 
vissza, s uj kalandok végett Dél tengerére vetették magukat, hol 
ismét találkozni fogunk velök ; a ft·ancziák Grammont vezérletc alatt 
egy nevezetes hadjáratot vittek véghez, melly alkalommal kirabolták 
Carupechet, hol XIV. Lajos tiszteletére egy mi.Jlio értékü festő fát 
égettek fel, mellytöl a sziget nevét vette. Más alkalmakkor pedig 
nemzetök hadseregét segitették, mint p. o. 1697-ben Carthagena 
ostrománál; de mivel itt a legnagyobb veszélyeknek tétettek ki, s 
még sem részeltettek a zsákmányban, ismét visszafoglalták és újra 
kirabolták a várost. , . 

Ep ezen J.áborúk következtében mindinkább -els~>.igeteltetvén az 
angoloktól, meggyengültek, miért is abba hagyva a kalandor életet, 
földmüvelésre adták magukat, különösen San Domingóban. Itt ök 
egy gyarmatot alapítottak, mellyet Francziaország magához ragadott 
(1659); s a czukor-ültetvények csakhamar ide vonzották Mexico és 
Peru aranyát, s egyikévé tették azt a két \"'ilág leggazdagabb telepit
vényeinek. Felszabadíttatván 1722-ben még nagyobb virágzásnak 
indult; ötszáz ezer néger müvelte ott az igen hálás földet, s négy
száztíz hajó, tizenkétezer tengerészszel foglalkozott a 8536 ültetvény 
150 millio értékü termékeinek elszállitásával, melly ültetvények kö
zöl nyolczszáz czukor ültetvény volt. 

Colbert miniszter, ki minden figyeimét Francziaország kereske
delmének felvirágoztatására fordította, egy uj társaság létrehozása 
által vélte azt elérhetni j s 840 ezer frankon visszaváltotta az Antil
lákat j de a társulat kiváltságai ártottak azok érdekének, a nélkül 
hogy a társaságnak használtak volna. Colbert rendszere igen sulyo
san nehezedett a gyarmatokra, s igy gyümölcslik ahelyett hogy felvi
rágoztatásukra fordíttatott volna, a bérlők kezébe jutott, kik köve
telték az adót ; a kivitel akadályozva lőn j és mert az idegen keres
kedők a nemzetiektől kölcsönzött szabadalom-levelekkel álczázták 
magukat, mindenkinek kötelességévé tétetett ugyanazon kikötőbe 
térni vissza, honnan kiindúlt, miből roppant költekezés és időveszte
getés származott j 8 ezt a kereskedelem felvirágoztatása iránti gon
doskodá.snak nevezték. Adjuk még ezekhez a vámokat, mellyek olly 
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terhesek voltak, miszerint a cacao, melly a gyat·matokban öt souba 
került, hevítetvén tizenötöt fizetett; az ott termelt huszonhét millio 
font czukorból csak huszat volt szabad eladni az anyaországi fogyasz
tás részére j miért is a helyett, hogy n livekedett volna, csökkent a 
termelés. Mi maradt tehát egyéb hátra a gyarmatosoknak, mi~t va
lamelly új, a kincstár által még nem sujtott ipar-ágat gondolni ki, 
vagy pedig előmozditani a csempészetet? 

1717-ben jó és világos rendszabályok léptettek életbe, mellyek· 
nél fogva fölmentettek a vámoktól a gyarmatokba szánt áruk, s alább 
szállittattak az onnan bozottaké j de mégis maraut fen annyi rosz, 
mennyi elég volt jólétének hátráltatására, s Francziaország soha sem 
volt képes azt az égalj, a termelés s az európaiaktól olly különbözö 
birtokviszonyokhoz mért törvényekkel ellátni. Lehet-e pl. elvben 
igazságosabb törvény, mint az örökségnek egyenW részekbeni felosz
tása? és mégis e törvény ott olly feldaraboltságot szül, melly Iche
tetlenné teszi a nagybani termelést, mi pedig elkerülhetlenü! szük
séges illy nemű birtokokban. 

Nem kevésbbé fontos volt Martinique is. A gyarmatosoknak 
sokáig kellett ott küzdeniök a caraibok ellen, mig végre kiüzvén 
azokat, jobb rendet hoztak a munka, kereskedés, s a dohány, gyapot, 
azután pedig a czukor és cacao termelésbe, főleg midőn 1684 után a 
csokoládé használata elterjedt Párisban. Egy orkán megsemmisítvén 
ez ültetvényeket, kávéval helyettesittettek, mi egész Amerikában 
eehol sem sikerült olly jól mint ott. Megsziinvén a tengeri hatalmak
kali harczok és a rosz ügykezelés, Martinique rakhelye :lett a körül
fekvő szigeteknek j s a spanyol gyarmatokban iizött igen élénk dug
áruság következtében sok pénz folyt be oda. E kedvező állapot azon
ban gyakran megzavartatott Európa ezerencsétlen dynastikus hábo
rúi, azután nehány orkán, különöscn pedig az 1766-ki, s egy bizonyos 
féreg által, melly annyira megrongálta az ültetvényeket, hogy azok 
elbagyására gondoltak j mig végre sikerült valami ellenszert ta
lálni fel. 

Folytonos támadásoknak lévén kitéve az angolok és hollandok 
részéről, mindig harczkészen kellett állaniok, s nem találván elégsé
gesnek a nemzet-őrséget, a gyarmatosok adó alá vetették ma~ukat 
hogy rendes csapatokkal rendelkezhessenek. De a franczia kormány 
szükségesnek látta az előbbit is megtartani; s igy új terhet akasztott 
nyakukba, a nélkül, hogy a másikat levette volna vállaikról j ebből 

nagy elégületlenség származott, különösen San Domingóban, hol 
fegyverrel kellett azt elnyomni. 
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1778-ban Mat·tiniqueben tizenkét ezer fehéret, három ezer né
gert vagy szabad mulattot, és nyolczvan ezer rabszolgát számítottak. 
A-czukor-telepitvények száma kétszáz ötvenhétre ment, mellyekböl a 
hajók évenként 244 ezer mázsányi terhet szállítottak. A gyarmatosok 
gazdagok, fényüzök, kitünő tengerészek és szabadságszeretök voltak. 
1775- ben San Domingóból Francziaországba háromszáz ötven három 
hajón szállittatott: l ,230,663 mázsa czukor (45 millio frank érték ü); 
459 ezer mázsa kávé (22 mill. fr.); 18 ezer mázsa indigo (15 mill. fr.); 
5 780 mázsa cacao ( 400,000 fr.); 500 mázsa oriana (32 ezer fr.); 
26 ezer mázsa gyapot (67,00,000 fr.); 14,100 darab bőr (164,000 fr.), 
43 ezer mázRa kötélnek való czérna (mázsáját 43 frankkal véve); 90 
mázsa cassia fa (2400 f•·.); összesen tehát 94 willio érték, mellybe 
nincsenek fölvéve az aprólékos termékek P.s a készpénz. Adjunk 
még ehhez 488,598 Cayennaból, 19 milliót Martiniqueböl, 12,751,404 
Guadelupeból, s kisül, hogy Francziaország ez évben uj világi birto
kaiból 126 milliót kapott, melly összegből külföldre hetvenhárom és 
fél milliót ktildött. 

Más nemü jövedelmet ad neki a kis Saint-Pierre sziget, melly
nek nincs több nyolczszáz állandó lakójánál, de ezrenként tódulnak 
oda Bretagneból és Normandiából a tökehal fogása végett. 1830-ban 
nem kevesebb mint tizennégyezer tengerész foglalkozott e halá
szattal. 

Futólag már beszéltünk azon szerenesés állapotról, mellybe 
Cuba az egyedáruság megszüntetése után jutott. 1740-ben Spanyolor
szág annak kereskedelmét egy társulatnak engedte át; ez évenként 
három hajót azokott e szigetre küldeni, mellyek husz ezer arroba 
czukrot szállitottak onnan. 1764-ben Spanyolország megengedte a 
gyarmatosoknak egyenesen az európaiaknak adhatni el áruikat, de 
azon föltétel alatt, hogy az állam hajóit vegyék igénybe; három év 
mulva azonban e megszoritás alól is fölmentettek, késöbb pedig a 
többi amerikaiakkal való kereskedés tilalma is megszüntetett; végre 
1790· ben egészen szabadnak tekintbette magát a kereskedés. Ki nem 
lehet mondani, milly élénkséget nyert ez által az üzlet; az eleintén 
igen csekély népesség 1775-ben már 170 ezerre; 1817-ben 552 
ezerre; 27 -ben pedig 730 ezerre szaporodott, vagyis félszázad 
alatt megnégyszereztetett 1830-ban 8.000,000 arroba czukor, és 
2.880,000 arroba kávé termeltetett, mig 92-ben alig hét ezer; 1827-
ben a bevétel 47 milliót tett, mig Mexieo hasonló népesség után csak 
12 milliót tudott felmutatni; s Java, melly pedig legvirágzóbb sziget 
az indiai sziget-tcngeren, csak 8 milliót jövedelmezett. 

XIV. 31 
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A Spanyolországnak VII. Ferdinand halála után adott allwt
mány megbuktatással látszott azt fenyegetni, olly szerencsétlen rend
szabályokat léptetett életbe j kizáratván a gyarmatok a képviseletböl, 
minden terhet rájok rakta},, :Mindazáltal virágzott e sziget; 1828-ban 
ezer kétszáz két hajó kötött ott ki; 31-ben csupán Angliába 1.591,747 
font kávét küldiitt; 34-ben pedig kereskedelmi bevétele 33 millio 
piasterre becsültetetett, melly összegben a sziget termékei 9 millió 
értékben szerepeltck, A négereket jó bánásmódban részesítik, s fel
szabadittatásukat eszközlö módokról gondoskodnak ; e közben fehét· 
művelöket visznek be j a rabszolgáknak meghagyatik öeszetakaritott 
pénzecskéjök; a tulajdonos, halála rsetén felszabadítja házi szolgáit, 
egyegy darabka földet adván nekik, kik azonban gpkran még to
vábbra is megmaradnak szolgálatban. 

Havannában s:záztizenkét e:ler lakost számihmak, J,ik közöl hu
szonkét rzer rabszolga; a vámhivatal 24 milliót vesz be. A benszü
löttek folytonos érintkezésben lévén Észal,-Amcrikával, ez által tevé
kenységhez szoknak. Nagy számmal türetnek ott idegenek, kik 
semmiféle terhet nem viselnek, mert a régi törvényhozás nem en
gedte meg a letelepedést. Ezek fejlesztik a mestcrségeket, földmií
velést és kézmü gyáripart, melly a gőzgépek által is elösegittetik 1); 

szaporodnak az utak; terjed a müveltség; s nagy számmal vannak 
ott ujságlapok és költők, k ül önösen drámairók. Im ezért ohajtják 
azt annyira az Egyesült-Államok magokhoz csatolni ; mi bizonyosan 
sikerülni is fog nekik. 

BUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

Utazások a déli tengereken. 

A XVI. század végén nagy hévvel és olly szeroncsével láttak 
a fölfedezésekhez, melly elhomályositással fenyegette a kezdetWl 

1) Ramon de la Sagra, Hist. ec~momica, pol·itica y eatadistica. Ugyanez 
Ilnnmnában egy havi nj•hglapot ad ld "Annale1 das cienciaa" czimen. 

Dé Montvéra, Es.ai stal'i8lique sur le.• coloniea européennes. 
liavanna b<~t·dtainak Gazdászati Társulata kii~liitt.e veliink ll.lapszabály~tit, 

mellyekböl kitünik, milly gondot fornit uz a rabszolgák fokozatos folszubaditfL~.'l. 

~:; neveltetésöknek elömoz<litására. 
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aratott dicsöségek fényét ; s miként a hollandok ugy az angolok is 
sulyos csapásokat mértek Spanyolországra Amerikában és Ázsi
ában t). 

A devonshii·ei Tavistokban szülotett Drake Ferencz (1545) ko
rán tengerészotre adván magát, Hawkinssal Hispaniolába hajózott, 
hová négereket szállitott Afrikából; de elfogatván a spanyolok által, 
megfosztatott szállitmánya és hajóitól (l 5 73). Visszaadandó a köl
csönt kalózságra adta magát, s jól fölfegyverkezvén utnak indult, 
hogy elfogja a kincset, melly hir szerint Panamaból a Darien földszo
t·oson keresztül Spanyolországba volt szállitandó; s jóllehet ez nem 
sikeriilt neki, mindazáltal nagy összegeknek jutott birtokába, mely
lyekkel képesitette Essex grófot az irtandok leigázására. Már az an
gol zászló megjelent a déli tengeren, hogy elragadja a spanyolok által 
lisszehalmozott kincseket; do Drake ismét ott termett (1577) hat
vannégy emberrel és öt hajóval, mellyek legnagyobbika alig volt 
husz tonnányi, s ez elégtelen eszközökkel egy igen nevezetes utat 
kezdett. Csakhamar elvesztvén két hajóját, keresztül hatolt a Ma
gellan-szoroson, s iszonyatos zivatarok Itiállása után Chili partjait 
érte el, hol roppant ezüst zsákmányra tettszert a hajókon és szárazon. 
A merész ilibuster reményen felül meggazdagodván 1 elhatározta 
észak-keletnek térni vissza hazájába, melly út akkorig még meg nem 
kiséreltetett j de az iszonyú hideg nem engedte meg neki, hogy bi
zonyosságot szerezzen arról, mit tudo i akkoriba n annyira ohaj~ottak, 
vajjon t. i. az Atlanti-Occan közlekedésben áll-e északon Ejazak
tengerével? Visszafordulván U j-Albiont fedezte fel, melly igen hideg 
föld lakói szelidek voltak és társadalomba n éltek. A Molukkák felé 
vevén utját a Tolvajok szigcteire (Pelew?) bukkant; majd Terna
tcha jutott, mellynek királya által kedvezőleg fogadtatott s e szige
ten kercskedési kiváltsággal ruháztatott fel ; azután meglátogatta a 
Celebeseket j s két év és tíz hónap után ujra látta Plymouthot (1580 
szept. 26), miután elsö kerülte volna meg a földgolyót. 

A spanyol kormány sürgetésére a zsákmány nagy része vissza
adatott tulajdonosaiknak, de azért neki is elég maradt; azonkivül 
Erzsébet királyné kegyeit is megnyerte, ki az egyedül visszaérkezett 
hajón ebédelt, melly sokáig megöriztetett, azután pedig az oxfordi 
egyetem számára kathedrát készitettek belőle. Drake, ki ha vállalata 

1) James Burney , A ch1·ono/oyical h-istm·y of the discoven'ea in tl1e south- sea. 
London, 1803-17, 5 köt .. 

31* 
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nem sikerül, rablónak tekintetett volna, s kinek egy társa elfogatván 
a spanyolok által felakasztatott, a nélkül hogy ebben ellenségeik igaz
~Jágtalanságot láttak volna, első hatolt keresztül az angolok közöl 
Magellan-szorosán, s bámulni lehet, hogy olly könnyedséggel s olly 
gyenge flottával véghez vihette ez olly terhes utat, melylyel a spa
nyolok felhagytak; első látta a déli földek végrészeit; minden más
nál előbbre nyomult Amerika észak-nyugati partjain, s fölfedezte 
Oregon területét, mellyet most az amerikaiak akarnak elsajátítani 
Angliától; miért is, jó Ilehet csak kalóz volt, állhatatossága és ügyes
ségével hös nevet érdemlett ki 1). 

Angolország, e példa és Erzsébet bátoritgatásai által ösztönöz
tetve, rövid idő alatt a legelső fokra emelkedett, s tizenhat év folytán 
legalább is hat expeditiót küldött délre. A spanyolok megrémültek, 
midön az angolokat a Csendes-tengeren, még pedig náloknál bátraL
baknak látták, s észrevették, milly veszély vár reájok. Felrázatván 
a biztonság henyeségéből, megerősítették Perut, s alaposabban tanul
mányozván Magellao utját, elhatározták gyarmatokat alapitani annak 
elzárása végett; de a roszul használt roppant költségek kárba men
tek, s az angolok bátorságot vettek maguknak megtámadni a spanyol 
birtokokat délen. Cavendish Tamás (1586) megismerkedett a nyo
morokkal, mellyek kUzt tönkrementek a magellani gyarmatok, el
pusztította a még virágzókat, roppant zsákmányra tett szert tengeren 
és szárazon, nagy érdemet szerzett magának a térképek és hajózás 
érdelfében, s Drakenál nyolcz hónappal kevesebb idő alatt hajózta 
körül a földet. Temérdek rablott kincseivel még többet akart sze
rezni, de mindenféle balesetek érték, mellyek alatt ö maga is lero
gyott, 

A spanyolok nem maradtak tétlenek. Alvara Mendana de Neyra 
(1568) elsiS tett a Nagy-oceanon kisérletet a déli föld felé; s meg
találta a Salamon szigeteket ; de hallgattak rólok , nehogy mások 
elfoglalják, s minthogy nem igértek aranyat, az udvar nem törődött 
az előnyökkel, mellyeket huzhatott volna belőlök. Fernandez de 
Quiros , Mendana társa, Limaból indulván ki (1596) egy expeditio 
élén, hogy "az égnek lelkeket, Spanyolországnak pedig országokat sze
rezzen," a Csendes-tengeren igen sok sz igetet és Tahitit fedezte fel; 
de hasztalan igyekezett Spanyolországot e részeken gyarmatok ala· 

1) Barrow, The life, voyages, and exploils of admiral air Francia Drake 
knight. London 1844. 



- 485 

pitására bírni, jóllehet a legélénkebb szinekkel festette azok szépségét 
és alkalmas fekvését (N a r r a t i o d e t e r r a a us t r a li i n c o
gnita 1613). 

Utolsók voltak ezek a spanyol hódítók hős törzséből. Már min
den hatalom észrevette, hogy gyarmataiban kell sujtani Spanyolor
szágot ; a hollandok, fellázadván II. Ftilöp ellen, zavarták azokat, s 
Van Noort vezérlete alatt egy expeditio intéztetett ( 1598) Peru és Új
Spanyolország ellen. A legnagyobb hideg idején keresztül hatolván 
Magellan utján egy kis zsákmányolást tettek Peru partjain, s három 
év alatt megkerülték a földet. Ez út a szigoru fegyelemről nevezetes, 
mellynek maga a kormány hagyta jová szabályait, e megesküdtette 
rájok a tengerészeket, e minthogy az aladmirál megsél"tette azokat, 
partra tétetett ki, hol elveszett. A holland expeditiók e tekintetben 
mindig példásak voltak. A kereskedők társulata, jóllehet semmi hasz
not nem húzott abból, Spi!bCJ·gen Györgyöt küldte el, ki segédkezet 
nyujtván a németalföldi hatalomnak a Molukkákoni megalapitá-sára 
(1617), legyőzte a spanyolokat Peru partjain; ennyire felülkereked
tek a királyokon a köztársaságiak, jóllehet még ujak voltak. De 
ezek függetlenek akartak lenni, a spanyolok pedig urak; amazok 
kincseiket a nemzeti hatalom növelésére, ezek mások jólétének aka
dályozására fordították. Spilbergen három évnél kevesebb idő alatt 
és sértetlen flottával tette meg a földkörüli utját, melly egyike volt a 
legszerencsésebbeknek. 

A hollandok kiváltságot adtak Kelet-Indiák társulatának a 
Magellan szoroson át, sa Jórernény fok mellett vivő ut használatára; 
de egyszersmind a négy első ut gyümölcsét igérték annak, ki uj át
járást fedezne fel Indiák felé. A társaság előjogának kijátszása czél
jából azon gondolatra jöttek, hogy Dél-Amerikát megkerülve hajóz
zanak Indiába; s Lernaire Jakab, amsterdami gazdag kereskedő, 
meg lévén győződve, hogy ez irányban csakugyan Indiába lehet jutni, 
annak megkísérlése végett két hajót, a H o r n-t és C o n c o r d i á t 
szerelte fel, mellyek parancsnokságával Schouten Vilmost bizta meg. 
Elhaladván a Tüz-föld előtt, olly haldús vizeket talált~~:.k (1615), mi
szerint a cetek a menetet is gátolták; s látták a végcsúcsot, mellyet 
Horn-nak neveztPk el. A felwerült nehézségek akadályozták a déli 
fürkészstek előbbre vitelét, de az kiviláglott, hogy a Csendes-tenger 
nem végződik a Magollan szorosnál. 

A fenyegetett Spanyolország nem szünt meg azon lenni, hogy 
gyarmatait dél felé terjeszsze, de kevés eredménynyel; azonban midön 
a Magellan szorost nyitva látta az angolok és hollandok előtt, alapo-
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sabban igyekezett kiismerni Dél-Amerika partjait, s ugyanazon idő
ben ismét kutatásokat tétetett é~zaknyugaton is, hogy védje a ga leo nt 
Maniliatól Acapulcóig, s meg erősitsen valameily öblöt Californíában. 
Valóban alapitott is egy kikötöt Montereyben, melly legfőbb telepit
vény Amerika észak-nyugati részén j de a fölfedezések féltékenyen 
titkoltattak, s akadályoztattak a kormány elpuhultsága és hálátlao
sága által. 

Látva a szerenesés csapásokat, mellyeket a vetélkedő kormá
nyok mártek a spanyol birtokokra, némelly magánosok is kedvet 
kaptak osztozni a haszonban. A flibusterek és bucanierolt, kik olly 
rettenthetlen vállalkozási szellemmel tüntették ki magukat az Antil
lákban, hóditásokra használtattak fel a Spanyolország iránt ellenséges 
hatalmak által, mellyeket aztán ök ragadtak magukhoz, a szerint a 
mint a foglaló kalózok nagyobb része angolok vagy francziákból 
állott. Más bucanierok, nagyobb részt angolok, elhatározták saját 
kezökre dolgozni, s a déli tengert járni be, honnan könnyebben visz
szatét·hetnéne k Európába. Keresztül menvén a Dari en b Zoroson 
(1680), csakhamar sok hajót ejtettek hatalmukba j s kényök szarint 
fosztogatták Panamát, Peru közép és Chili déli részét, mi közben sok 
szigetet találtak, kiismerték a partokat, s megkerülték a Horn fokot. 
Mások különbözö irányokat vévén, fölfedezéseket tettek és jártassá
got szereztek a déli tengeren, s igy az ö társulatuk mintegy iskolául 
szolgált az angoloknak a tengerészetbeni tökélyesedésre. 

Dampier of Sommerset Vilmos előbb tengerészet majd festöfa
vágás és kereskedésre adván magát, nagy vagyonra tett szert; meg
ismerkedvén a flibusterekkel hozzájok szegiídött; Cowley-val meg
kerülte a földet s egy vonzó leírást adott ki (1697) 1673-tól 91-ig 
tett utjairóL Egy expeditio vezérletével bizatván meg, mellyet UL 
Vilmos a hollandok által kevéssel előbb fölfedezett Uj Holland és 
Uj-Guinea kiismerése végett inditott utnak, oda érkezett, s fölfedezte 
Uj-Britanniát és más földeket, me Ilyeket aztán szépen leirt. 

A bucanierok vállalatai még letüntök után is közbeszéd tárgyai 
voltak s felhevitették a képzeimeket . Egynémelly angol kereskedők 
utánozni akarták vakmei'Öségöket és rablásaikat a hatalmak rovására, 
mellyek a mult század kezdetén a ~spanyol örökségen czivódtalt, s 
két hajót biztak Dampierre, ki azonban rablók közti élethez lévén 
szokva, tulhajtott szigonal jál't el, miért is elégedetlenekké tette a 
tengerészeket. Mihamar belátta , hogy kalózkodni csak rablók
kal lehet, kiknek közvetlen hasznuk van abból. A francziák is küld-
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tek hajókat kalózkodás végett a déli tengerre; ugyanazt tették a 
hollandok is, még pedig nagyobb szerencsévcl mint amazok. 

Uj-llollaud. 
Az Ocean sziget-tengerein keresztül tett elsö utak alkalmával 

éhség szülte szükség vagy véletlenségből mindig elmellöztetett azon 
szárazföld, me Ily késöbb Uj- Hollandnak neveztetett; de nagyon va
lószinU, hogy a portugalok mindjárt kezdetben jó clöre vitték a déli 
fölfedezéseket, s ugy látF;zik, hogy már a XVI. század közepén meg· 
látogatták e száraz föld északi söt talán keleti partjait is. Mi több, 
Antonio Ambra és Francesco ~erram Uj-Guíneában már 1511 után, 
Menezes pedig 1527-ben kötöttek ki; de midön a hollandok elüzték 
öket a Molukkákról, ezekre maradt az uj fölfedezések terhe és di
csősége. 

Merészséggel párosított ügyességgel délre hajózván, látták Uj· 
Guinea déli és nyugati partjait, mellyek vagy épen nem, vagy csak 
vad négerek által voltak népesitve; s délre egy földet vettek észre 
(1605), mellyet ök ugyanazon Guineának tartottak: de Hartigh 
Theodor, Hollandiából Indiákba hajózván a C o n c o r d i á n, egy 
terjedelmes szárazföldre bukkant (l6Iü) a 25 ik szélcsségi fokhoz 
közel, s szülöföldjéröl Endracht földnek nevezte azt el 1). Ugyan· 
azon föld volt az, melty késöbb Uj-Hollandnak neveztetett, s melly
nek nyugati és északi részét csakhamar kiismerték és saját neveik
kel jelezték az utazúk. A milly féltékenyen titkolták a portugalok 
e fölfedezést egy századdal előbb, ép ugy igyekeztek azt a hollandok 
kibíresztelni; Bataviából cxpeditiót küldtek keleti és déli részei ki
kutatása végett, s Abel Janson Tasman fon Horn, ki Kelet-Indiák 
kormáuyzójáról Diemerr földének nevezte azt (1642), nagyon elöre 
vitte a földrajzi tudományt, s észrevette, hogy e d é l i föl d nem 
terjed annyira a sark felé, mint elöhb hitték. Ugyan ök Uj-Seelan
dot, a Barátság szigeteit s több másokat is láttak (1643), mellyeket 
részint vadak, résziut szelid emberek laktak, melly utóbbiaktól elelmi 
szereket és vizet kaptak, s kilencz havi szerenesés fölfedezé~i ut 
után Bataviába tértek vissza. A következö évtizedben egyéb hajó
sok tökéletesebben kiismerték Uj-Holland nyugati és északi partjait. 

Nuyts Péter déli partjait látogatta meg (lG 27 -44) ; de a vad 

l) .·Freycinet 1818-ban .,tt egy czíntflhlát talált, melly tanúskodott ez nt
ról, s egy mflsikról, mellyet Vlamingh 1697-ben vitt véghez, ki a hollund kor
mlmy által Uj-Hollandnt<k u. Hattyúk folyójától egész az Endrncht földtéli észak

nyugatra eHÖ fokig kifiirké~zé~é\'P.J bizatott mt>g. -· 
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kinézés és veszélyek elvették a kedvet a telepitvények alapitásátóL 
E szárazfold tehát feledségbe látszott menni ; jóllehet a hollandi tár
saság idöröl időre tétetett némi fürkészetet, s megtiltotta ott az idege
neknek letelepedni. 

A holland Roggeween Jakab, atyját utánozván, minden áron 
uj folfedezéseket akart tenni délen j s 1722-ben valóban folfedezte 
Pasqua, Carlshoff, a Veszélyes és több más szigeteket, mellyek idő 
jártával ujabb hajósok által is megtaláltatván más nevet kaptak. 
Bataviába érkezvén hajói lefoglaltattak és eladattak, ö pedig és tár
sai bebörtönöztettek, mintha megsértették volna Kelet-lndiák társa
ságának kiváltságát. 

A XVIII. század közepén folytatott háborúban határozottan 
kitünt az angol tengerészet felsőbbsége j s a francziák kiszoríttatván 
CaroHnából, a san-malói kalózok által Maluináknak nevezett Falk
land szigetek gyarmatosításával vélték a csorbát kiköszörülendönek, 
hogy illy uton állomásokat készítsenek a Csendes-tengerre szánt ha 
jóik számára. Bougainville vállalkozván annak megalapítására, so
kakat szállitott oda, kik Acadiában elvesztették javaikat, és sikert 
aratott. 

Azonban Anglia nem hagyott annak békét s Byron János pa 
rancanoknak azon megbízást adta, hogy látogassa meg a Jórcmény· 
fok és Magellan-szoros közti, továbbá a Pepys és Falkland szigeteket. 
Amazokat nem találta j ezeken kikötött és birtokba vette j azután 
többeket fedezett fel, de a skorbut által gyötörtetvén huszonkét hó 
után Angliába tért vissza. Helyére W aliis Sámuel kapitány lépett 
(1766-1768), ki megszilárditotta a falklandi gyarmatot, s a déli ten
geren több szigetet fedezett vagy uevezett el, többek közt Tahitit is, 
hol a lakosok szivességét gyilkolás és kegyetlenkedésekkel viszo
nozta. 

Az angolok tehát illy módon ujolag elfoglalták és uj nevekkel 
látták el a francziák által már előbb birtokba vett földeket j s ke
vésbe múlt, hogy háborura nem került a dolog köztök a falklandi 
gyarmat végett j azonban Spanyolország a régi pápai engedélylyel 
lépett elö j s a francziák fájdalom nélkül megváltak attól (1767), 
500 ezer koronást kapván az elköltözési költségek fejében. Átadás 
végett Bougainville Antal küldetett oda, ki aztán uj fürkészeti utat 
tévén (1768-69) a Csendes-tengeren a Veszélyes szigeteket fedezte 
fel, mellyeket az angolok Gyöngy-szigeteknek neveznek; Tabitit is 
érintette, és sok más egyéb fölfedezésekben megelőzte Cookot, s kö
rülhajózta "' földet. 
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BUSZONÖTODIK FEJEZET. 

U t a z á 8 o k É 8 z a k r a. - S i b e ri a. 

A spanyolok és portugalok két uj utját fedezték fel lndiákRak: 
vajjon nem létezik-e egy másik is északnak? És mig dél Európa 
népei az atlanti utaknak lettek uraivá, mennyi hasznot nem hajtana 
az északiaknak, ha a sark felé találhatnának egy illyet, 

Ez volt az első fölfedezési feladvány, mellynek megoldását az 
angolok czélul tüzték ki maguknak, s mellynek találgatása közben 
olly sok kincsekkel gazdagitották a földiniti tudomány tárát. Cabot 
János, s fiai Lajos, Sebestyén és Sancha VII. Henriktől engedélyt 
kaptak ismeretlen földek felkutatása és gyarmatosítására; de miként 
mondottuk 1), nem értek czélt. A Skócziávali háborúk miatt elha
nyagoltattak a fölfedezések j miért is Cabot Sebestyén Portoricóba, 
azután a Rio de la Platahoz utazott Spanyolország megbizásából, 
mig végre VI. Eduárd, Angolország királya, évi ötszáz márka (4200 
líra) dús fizetéssel fö kormányosnak nevezte öt ki, s egyszet·smiod a 
nK e r esk e d e lm i Ka l a n d o r ok T á r su l a t á n a ku igazga
tásával bizta meg, melly állásában igen sokat tett a tengeri vállala
tok szellemér.ek Angliábani megismertetése és szabályozására. 

Az uj föld azonban, mellyet Cabot János első utjában látott, 
már kifürkésztetett Juan V az Costa Cot·tereal (1463) V. Alphons 
udvari nemese által, kinek fia, Gáspár, 1500-ban a Zöld-földet vagy 
Grönlandot találta meg; sőt, állitása szerint, nyugat és észak-nyugat 
közt egy ismeretleo szárazt is fedezett fel, mellynek partjait nyolcz
száz mérföldnyire (leghe) követte (1501), meg lévén gyözödve, misze
rint a velenezei Zeoók által már látott földhöz közeledik, de a jég 
megállitotta öt utjában. Lehet, hogy e fold Labrador volt. Gáspár 
egy második utra küldetett, hogy észak-nyugatra keresne átjárást 
lndiákba j de áthatolván Grönlandon, elveszett. Testvére Mihály, 
keresésére indulván, a fölfedezett szárazföld partjaihoz jutott j de el
tünvén az eleség szállitó két hajó láttávolából, többé mitsem le
hetett felöle hallani. A szereccsétlen kisérletek nem vették el a 
kedvet az Északi-oceánoni katatásoktól; s New-Foundland zátonyain 

1) 115-ik lapon. - G. Verazzaninu.k u. fiorenczi Strozzi könyvtárban lévő 

kéziratu.ib61 kitünik, miszerint 8 északnak Rzllndékozott egy Indiákba vezet() utat 
keresni. 
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t;Ok halász állomást alapitottak a po1·tugalok, mignem idegen ur:dom 
alá esvén, minden tevékenységök megszünt. A francziák is siettek 
e partokat előnyükre használni, s ollykor száz hajó is jött össze e 
magasságban. 

VIII. Henrik, Anglia királya, Thorn Robert, bristoli gazdag 
kereskedő által ösztönöztetve, az északi sark földeinek fiilismerése 
végett tétetett kisérletet (1529); de miként a többiek, ugy ez is si
keretlen maradt, s igy az angolok csak Florida és Island kereske
delmére szoritkoztak. Azonban Cabot Sebes:yén sürgetésére ismét 
egy expeditiót határoztak el kiküldendönek, hogy észak-keletre át
járást találjanak Cathai felé. Jól felszerelve, utnak indultak (1553) i 
de úgy látszik, hogy egy hajó Lappland partjain az éhség és hideg 
következtéb~n a kapitánynyal együtt elveszett j egy másik pedig olly 
földre jutott, hol soha sem volt éj. Megtud ván, hogy ez Moscovia, 
ChanceHor Richard ezerötszáz mérföldnyi (miglia) hosszu utat tett 
meg s Moskvába érkezett, hol egyezkedésbe bocsátkozván Wasili
evitz IV. Ivánnal megvetette alapját a két ország közti sziivetség
nek. Oroszország megtalálása egy uj föld fölfedezése gyanánt tekin
tetett. 

Mialatt e váratlan eredmény némi kárpótlást nyujtott a sike
retlen vállalatokért, Burrow István a sarki tengerek kifürkészésében 
f:iradozott, s Uj-Semljában kötött ki ( 1556), hol a hideg utját állta. 
Ekkor azon gondolatra jött, hogy Amerikát megkerülve észak-nyu
gaton keresse az átjárást. Frobisher Márton, ki e tervet kivihető
nek hitte, tizenöt évig rimánkodott eszközökért, mig végre két hajót 
kapott. Lelkesíttetvén Erzsébet királyné bátoritása által egész 
Labradorig nyomultak elö (1576) j azután pedig Lumley tenger ka
rába hatoltak be. Ez utl·ól Frobisher egyik társa egy követ hozott 
magával, mellyet midön neje tüzbe vetett volna, aranynyal látta be
huzódni annak széleit (l a b b t• a d' o r o), honnan e föld emlitett ne
vét nyerte; ha mégis nem a l a b r a d o r szóból származott az, mi 
munkást jelent. E sivár há1·omszög eskírnok által lakatik, s az iram
szarvas is csak alig bir egy kevés mohát kikaparni a jég alól, hogy 
tengesse életét. Frobisher soha sem tudta magát érintkezésbe tenni 
a lakosokkal, azonban a szigeteken sok hordó ásvány köveket gyüj
tött össze, mellyek nagy reményeket keltettek. Erzsébet, egyrészt 
örülvén, hogy kormánya ez uj dicsöség 1í.ltal nyer fényében, másrészt 
boszantani ohajtván vetélytársát, II. Fülöpöt, ismét elküldte Fro· 
bishert (l 57 R), hogy gyarmatot alapitson ez ism e r e t l e n v é g
r és z ek e n, s aranyte1·mö földet hozzon vissza; de a jégtorlaszok 
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akadályozták, a zivatarok pedig szétszórták a bajókat, miért is hitelt 
vesztett, s füstbe mentek hosszasan tápl{t.lt reményei. 

A kapzsiság vagy az önérdek nélküli fölfedezési vágy sok an
golt lelkesitett vállalatokra Erzsébet alatt. Sir Humphrey Gilbert 
egy Chinába és a Molukkákra északnak vezető ut kinyomozásával 
bizatván meg általa, rettenthetlenül New-Foundlandig hatolt, s Angol
ország nevében birtokba vette S. John-t, de visszatértében elveszett. 
Ez időben 1 midön a folytonosan megujuló csodák következtében 
semmi sem látszott lehetetlennek, London kereskedői, meg lévén győ
?.ödve, miszerint észak-nyugatra kell egy átjárásnak lenni, mellynek 
keresése már annyiba került, két hajót szereltek fel s bíztak. Da vis 
parancsnokságára : ki is túl menvén Grönlandon a szélesség 60° 15' 
alatt több "szigetet talált (1585), mellyek alkalmas kikötőkltcl bírtak, 
s jóakaratú benszülöttek által népesittettek ; folytatván utját azzal 
hízelgett magának, hogy feltalálta a keresett átjárást ; de a köd és 
!:'Zelek megakadályozták tovább haladását. 

Nagy ügyességgel járván el dolgában, egy második vállalattal 
bizták meg (1586), mellynek azonban szintén nem lett egyéb eredmé
nye, mint hogy szigeteket és partokat fürkészett ki. Ugyanez lett vé
ge egy harmadiknak is ; de ez utjáról azon meggyőződéssel tért visz
sza, hogy Amerika északi része egészen szigetekböl áll, s következés
képen azok közt haladva ezéihoz lehet jutni. Vizcayno Sebestyén 
1596 és 1602-ben két expeditiót vezetett északra, s nagy szabatos
sággal vizsgálta meg Uj-California partjait, de a 42-ik szélességi fo
kon nem mehetett tul. Spanyolország szintén tétetett kutatásokat 
északnyugaton 1). 

E közben a vizek uralmáért a hollandok is sikt·a szálltak, kik le
rázván Spanyolország osztrák uralkodóinak igáját, egy észak-keleti 
ut keresésére adták magukat, hogy a •·ideg jégvidékeken keresztül 
jussanak India mosolygó partjaihoz. A tudós Pontano érvei által 
lelkesitetve1 a Kereskedelmi Társulat Norvégia, Moscovia és Tatárot·· 
szág megkerülése végett 1594-ben H a t t y u, Me r k ú r és P os t ás 
nevü hát·om hajót szerelt fel, mellyek elseje Cornelis, másodika Ys-

1) Amol'etti a u1ilan6i Ambl'ttB·l(önyvtárban f'gy Viaggio dal mat·e .Ailaneico 
al Pacifi~ per la via del rwrd-ovest (Milano 1811) czimü utleirást talált, melly 
utat 15il8-ban Maldo11arlo Ferrer tett volna meg, ld nzt állitja, hogy valóban 
oda jutott, s egy expeditio ldldildését tanllcsolja. Jóllehet Lapie védi (NouveUea 
Annales des voyagea 1821) ez ut hitelességét, mások mesésnek nyilvánitjait azt, s 
nem is egyezik meg az utolsó fiilfedr?.ftsnldwl. 
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brantz, harmadika Barentz parancsnoksága alá helyeztetett. A két 
első negyven mérföldnyire (leghe) közelitette meg a W aigatz sza
rost, honnan délnyugatra látván tovább nyulni a földet, fölfedezettnek 
hitték az átjárást, s visszafordultak, hogy hírül vigyék ez ujságot. 
Barentz Uj-Semljan tul észak-keletre a szélesség 77°25'-ig nyomult, 
honnan, akadályoztatván a jég által, visszatért, egy roppant medve 
bört, s az elsö tengeri bornyu fogakat hozván magával. 

A következő évben Hecrnskerke kapitányra hét hajót bíztak, s 
fökormáyosul Barentzet adták melléje j de a jég akadályozta ut
ját j azonban a samojedoktól azon biztosítást vették, miszerint Uj
Semlja végrészén egy roppant tenger terül el, melly Tatárország part
jait massa, s még melegebb vidékekig nyulik. De az országgyülés 
nem bátorkodott uj költségeket koczkáztatni, s megelégedett azzal, 
hogy jutalmat tüzött ki annak részére, ki fölfedezné északnak az an
nyira ohajtott chinai utat. Amsterdam kereskedői két hajót szerel
tek fel, mellyek egyikét, Barentz vezetése mellct, Hammerfestre, má
sikát Cornelisra bizták; ezek 1596 máj. 22-én Shetlandba érkeztek; 
j unius 9-én pedig egy puszta vizetlen szigetet találtak, mellyet egy ott 
megölt fehér medvéről Medveszigetnek (B e e r e n·e i l a n d) nevez
tek el. Folytatván utjakat junius 17-én a szélesség 80°11'-hoz jutot
tak, hol első izben nem kevéssé bámultak, midön három napot és há· 
rom szivárványt láttak, mellyek azokat környezték és átszelték. Spitz
berg északnyugati partjain, mellyeket talán ök érintettek először, fü
vet és csordákat láttak, mig a négy fokkal alább eső Uj-Semlja egé
szen terméketlen volt. Azonban visszatértökben az egyik hajó ma
kacs küzdelem után a jég közé szorittatott. Veer Gerat·d ez utról egy 
igen drámai ét·tesitést hagyott ránk, melly napról napra vezetve, ha
tásvadászat nélkül, igazán, e anélkül, hogy saját szenvedéseinek na
gyobb fontosságot tulajdonitana mint másokéinak, van irva 1), s melly 
megbámultatja azon türelmet, mellyel az éhséget, hideget és hosszas 
setétséget elviselték, boldogok lévén, ha ollykor-ollykor rókát kerit
hettek kézre, mellynek husát eledelül, bőrét ruházatul használták. És 
aztán mint repdesett szivök az örömtől, midön január végén ismét 
látták a napot! Ez azonban olly alant állott, s olly gyengén melegi
tett, hogy még juniusban is jég közé voltak fagyva. V égre megindult 
a jég s ök is; de Barentz nem sokát"a meghalt, övéi pedig, miután ezer
nél több mérföldet (miglia) bolyongtak be, két kis fedetlen bárkán 

l) Het de1de Deel van de Navigatie om den Noorden. Amsterdam 1605. 
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jéghegyek s mindcnnemü veszélyek és nélkülözések közt ismét lát
ták hazájokat. 

Barentz expeditiói igen nagy hasznot hajtottak Beereneiland és 
Spitzberg 1) megismertctésével~ mert e földön uj munkára nyilt tér a 
szorgalmas népnek. Ugyanis felhagyva az átjárás keresésével, halá
szatot kezdtek ott üzni, melly keresetmód Perujok lett a hollandok
nak. Már a normannok azután pedig a XV. században a baskok is 
jártak Spitzbergbe és Grönland ba fóka és bálna halászat végett; most 
a hollandok vezetökül használták, s nem sokára felül is multák őket. 

1603-ban Cherry tanácsos egy hajót szerelt fel s bizott Bennet 
Istvánra, ki mit sem tudván, vagy tettetvén, hogy nem tud az előbbi 
fölfedezésröl, Beereneilandot Cherryislandnak nevezte el. Egyéb an
golok is kikötöttek eszigeten; azután a moskvai Társu! at, melly 1606· 
ban észak kifürkészése végett Londonban alakult, vette azt birtokba. 
Midőn 1612-ben a hollandok az első és pedig igen gazdag halászatot tet
ték, visszatertökben elfogattak az angolok által, kik ( szokásuk i'Zerint) 
a sarki tengerek birtokba vételét hozták fel ellenök, és saját tekin
télyökkel minden más vetélytárst el akartak onnan távolítani. Ez 
igazságtalanság, mellynél fogva ki akarták zárni a hollandokat az ál
talok fölfedezett partokról, öt éves csempészeli és véres küzdelemre 
szolgáltatott okot. Augaard, hammerfesti kereskedő egy kunyhót 
kesziltetett ott azon esetre, ha netalán valaki a telet ott kénysze
rülne tölteni ; az oroszok szintén ütöttek össze egyet. Egy norvég hajó 
kapitánya két éven át tartózkodott e partokon, s az első évben 677 
tengeri bornyut, 30 kék rokát, és 3 fehérmedvét ejtett el; a másik év
beo nem vadászhattak a rendkivüli hideg tél miatt. 

Félszázadon át igen élénken folyt ott a halászat, mellynek ve
szélyei közt jeles tengerészek képzödtek, s nem volt szükséges na-

1) Buffon azt vitat.ta, hogy a f"óld, melly kezdetben tüzes állapotban volt, 
apródonként hült meg, s lassan-lassan lett lakhatóvá n miot a hllmérsék alászállt; 
~zerinte tehát Rz elsll lakott vidékek a Sark alattiak voltak ; miért is Bailly 
Spitzbergbe helyezte az emberioem bölcslljet, honnan az atlaotidák, a világ mio
den tudomá.oyáo~<k ezen meaterei származtak volna; kik is Ázsiában az Obi és 
Jenissei foly6k közt lotepedvén le, megszaporodtak, B a Caucasus és a easpl
tenger felé egész a 49-ik •zélességi fokig kiterjeszkedtek ; s illy módon elszóród
ván, különíéle népek törzs-atyjai lettek; Lettre8 BUr l' .Atlantide de Platon; Let
tres aur l' origine des science8. Ki e Ióldeket figyelemmel megvizsgálja, lehetetlen 
nem csodálkozniu, hová kéJ,eB vinni az embert az átaJános hagyományokkal el
leokezll rendszer gyártbi viszketeg, és miért? mert e hagyományok alapokat 
sz o Igáltatnak a bibliai elbeszélésnek! 
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gyon magasra emelkedni. Minthogy azonban négy nemzet tartott ki
zárólagos jogot Spitzberg északi és déli öbleinek bálna-halászatára, a 
kalózok hadi-hajókat is kényszerültek tartani a szállítók mellett. Az em
litett moskvai Társulat makacsul ki akart minden másokat rekeszteni 
Spitzberg halászatából j sI. Jakab királytól föltétlen kiváltságot eszkö
zölvén ki e tengerekre, elüzte a hollandokat, rrancziákat és biscayokat, 
s Jakab király Uj-Földének nevezte e partokat. A hollandok, kik három 
társulatot alakitottak a moskvai elleoében,tizennégy halász és négy hadi 
hajóval jelenvén meg (1614), ráijesztettek emerre j majd Dánia is 
hozzájok csatlakozott, vám alá akarván vetni az angolokat, kik szo
rosain jártak keresztül. És a halászat olly gazdag, s a mindenfelöl, 
különösen pedig Dánia, Brema, Hamburg és Biscayaból oda siető 
hajók száma olly nagy volt, miszerint az angolok látva, hogy nem üz: 
hetik el mindnyájokat, szükségböl készeknek mutatták magukat meg
osztani velök a jégbirodalmat, melly már annyiszor volt négy nemzet 
véres küzdelmének szinhelye; s megelégedtek azzal, hogy a kényel
mesebb öblöket tartották fen maguknak. 

Ezrenként küldettek tehát oda az emberek a legnagyobb veszé
lyek között, egyedül azért, hogy szörnyeket halászszanak, s harczol
janak a medvék és a fókákkaL Temérdeken a jéghegyekhez vágódva 
vagy azok közé szorittatva vesztek el, mások pedig a szörnyeknek 
vagy skorbutnak estek áldozatul. New-Foundland zátonyán minden 
nemzetnek voltak hajói; 1578 ban egyedül az angolok ötvenet, Por
tugalia ugyanannyit, Spanyolország kétannyit, Francziaország száz
ötvenet, a biscayaiak harminczat foglalkoztattak ott. Emezek külö
nösen ügyesek voltak a bálna fogásban; az angoloknak, kiket hajó
ikra nézve felüimultak a többiek, fölényt szerzett Sir Humphrey Gil
bertnek e földöni tényleges uralma, s Erzsébet uralkodásának végén 
kétszáz hajó és nyolczezer tengerész müködött ott. 1697-ben egy 
holland halász Grönlandhoz közel százhuszonegy holland, ötven ham
burgi, tizenöt bremai és két emdeni hajóból álló flotlát talált, melly 
hajók a holland kerületben igen rövid id ö alatt ezer kilenczszáz ötven 
bálnát fogtak. 

Ezek eleintén roppant nagyok voltak, ugy, hogy hosszu~águk
ban hetven, körületUkben pedig harmincz-negyven lábat is megütöt
tek. A fejedelmek semmi jogot nem igényeltek maguknak e gazdag 
vadászatot illetőleg, s csupán ajtatosságból szokás volt ajándékozni 
azok nyelvét az egyházaknak 1). Kezdetben egészben szállittattak el, 

1) Egyetlen Lllinn százötven angol tonna aparmacetet képes kiailni, miként 
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rni iszonyuvátette a terhet; migucm raktámk és kemenczék alakittattak 
Smeerenburgban, Spitzberg északi öbleinek egyikében, hol kiké-szit
tetvén az olaj és csontok, a többi részek ott hagyattak. E raktá1·ak 
körül csakhamar helységek emelkédtck, mellyek minden tavaszszal 
mulatságokat rendeztek a vendégek megérkeztekor, örülvén, hogy 
végre megint fris kenyeret ehetnek, s Jeihatják magukat a vcndéglök
ben. A bálnák aztán fogyni és vaduini kezdtek, s eltávoztak azon 
öblökböl, hol azelőtt könnyü Yolt öket fogni i végre a jég közé vonul
tak vissza. Ekkor már terhesebb és veszélyesebb lett a halászat, mi
ért is kevésbbé kisértette a bfrvágyat, s mindenkinek megengedtetett 
az i az e ezéiból alapított telepitvények eltüntek, Smeerenburg lerom
boltatott, s eladattak a hatvan láb átmérőjű roppant llstök. 

A hollandok 1633-ban egy gyarmatot akartak Spitzbergben ala
pítani; s három embe1· töltötte ott a telet i de más heten, kik amazo
kat utánozták, iszonyu sorsnak mentek eléje. Oktober 20 án eltünt 
a nap, azután beütött a skorbut; február 24-én ujra látták a nap tá
nyérját, s ez utolsó szókat jegyezték fel naplójukban: n :Még négyen 
vagyunk, de mindnyájan olly gyenge és beteg állapotban heverünk 
kunyhónkban, hogy egymáson sem birunk segiteni. Vajha Isten kö
nyörülne rajtunk, s kiszólitana a fájdalmak e világából, hol már többé 
nincs erőnk élni." A hollandok, kik a nyár beálltával megérkeztek,zárva 
találták a kunyhót, védelmül a médvék és rókák ellen; a szerencsét
lenek ketteje ágyon, a másik kettő avult vitorlákon feküdt, mellettök 
pedig lerágott ebcsontok voltak láthatók. 

Most már igen kevesen keresik fel e helyet i a m y s t i c e t 1:1 s 
bálna eltünt, e a b o o ps igen nehezen fogható i a b á l n a-c B o n t ok, 
mellyek a mult század kezdetén nagyon kapósak lettek a halhéjas 
szoknya divat következtében, napjainkban elvesztették beesöket. Az 
oroszok, kik ott fókát, fehér delfint és tengeri bornyút vadásztak, to
vábbra is folytatták mestcrségöket; s most még a norvégek és fland
rok foglalkoznak e mindinkább kevesebb nyereséggel járó halászat
tal, s gyakran esnek áldozatul a halakkali harcznak vagy a hidegnek. 
1838-ban tizennyolcz orosz telelt az Ezer-szigeteken és mindnyájan 
elvesztek. Az angol Scoresby, ki 1818-tól 22-ig tartózkodott ott, leg
tökéletesebb leírását adta a sarld tüneményeknek. 

Ekkor bálnafogás végett az egyenlitöi vidékeket keresték meg, 

nzou anyag neveztetik, melly az orr roppant üregeiben találtatik elzárva; s hor 
dóját, melly nyolcz tonnát (1024 párizsi pint) foglal magában, Londonban 60-
100 font sterlinggel fizetik. 
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sőt egész a déli sarkig hatoltak. Az angolok, a legügye:>ebb bálna
halászokat édesgetvén magukhoz, mindig megőrizték ez iparbani el
söségöket; de midön az angol-amerikaiak · kivivták szabadságukat, 
magukhoz ragadták a hasznot, s minden tengeren üldözték e halakat. 
Ollykor a bálna boszut tud állni megtámadóin, nem csak ugy, hogy 
iszonyuan felkorbácsalván a tengert, elmeriti, vagy összezuzza rop
pant állkapcsai közt a csónakokat, hanem mintegy terv ezerint is ül
dözőbe veszi azokat. Bizonyos G us t a v o Uj-H oliand partjain ha
lász ván, egy megsebzett bálna zápfogai közé fogta a csónak két olda
lát, melly okvetlen a mélységbe vonatott, ha iszonyu állkapcsai hirte
len el nem fürészeltettek volna. Ess e x, Poliard hajó kapitánya 1820 
nov. 20-án két bálnát fogott a déli tengeren, s hajójához akasztva von
tatta azokat, midön egyszerre egy más roppant nagy bálna állta útját 
a brigantinnak, s annyira megrongálta azt, hogy elmerült. A népség 
csónakokba ugrált, s egy csónak hét emberrel nem volt többé látható j 
a másik háromhéti veszélyes bolyongás után Erzsébet szigeten, a Du· 
ciák egyikén kötött ki, hol egyedül a chinaiaknak annyira kedves 
fecskefészkeket találtak. Rettenetes éhségnek lévén kitéve, ketten 
elhaltak közülök ; az életben maradottak megették holt társaikat, az
után pedig az élőkre vetettek sorsot, s a kire az esett, rögtön dara
bokra tépték j s már mindnyájan éhen haló félben voltak, midön egy 
hajó megtalálta öket. Ugyanez vette fel még más három társaikat is, 
kik egy puszta szigetet választottak ki maguknak, hol madarakkal és 
teknős békákkal táplálkoztak; de ezek is a szomjúság gyötrelmeit 
voltak kénytelenek szenvedni. 

Itt nem hallgathatok el egy tényt, melly a jelen fejezet tárgyára 
vonatkozik. Állitják ugyanis, hogy China és Japán körül olly bálnák 
találtatnak, mellyek Észak tengerén kapott szigonyokat hordanak tes
tökben. Ezek tehát azon úton jutottak volna oda, mellyet olly ernye
detlenül keresnek. 

Valóban bámulandó az emberi kitartás hatalma, melly a termé
szet minden akadályait legyőzi, s melly, mig a téritök közt a függöle
gesen sütő nap forrázó hősége, s a megzavarhatlan szélcsend vagy a 
fékevesztett zivatat·okkal szállt szembe: e hideg vidékektől s~m riadt 
vissza, hol igen csekély a szelek ereje és változatossága, s majdnem 
észrevehetlen a vizek ár-apálya! Baffin százmérföldnyi (miglia) ter
jedelmü, s négyszáz láb magasságu j égszigetekkel is találkozott. Olly
kor e zátonyokon, mellyek félszázadon át sem olvadnak el, a madarak 
rakják fészkeiket; máskor roppant síkságban terülnek el a jegek, s 
fejszék, jégmetszök, v:~gy ágyuk segélyével kénytelenek azokon ke-
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resztül csatornát nyitni, me Ilyen továb h haladhMsanak, mi közben 
prrczröl perezre a bezárattatás veszélyének R az iszonyn jégdurraná
sok borzalmainak vannak kitéve. 17 43· ban egy mcseni oro~z keres
kedő a 77° alatt tizenötöd magával kerittetett be a jegek által remény 
nélkül a kijuthatásra. Négyen közölök elmentek fürkészni a partokat, 
s rgy kunyhót találtak, hol éjjelre meghuzták magukat; reggelre éb
red vén, már hire sem volt a hajónak, melly elsodortatott a jegek ál
tal. Minden élelmi szerek híjával, R egyedül kés, puska, tizenkét töl
tény, egy fejsze, egy fazék és aczéllal voltak ellátva; de annál törhet
lenebb volt bátorságuk, mellyet a kétségbeesés is fokozott. Kiszaba
ditották tehát a hóhól kunyhójultat; a tizenHt tölténynyel ugyanany
nyi iramszarvast öltek meg; elejtvén egy medvét, idegeit ijhúrúl hasz· 
nálták; s medvékre v11dásztal(, mellyek húsát csemegeként s nyersen 
ették, hogy megóvják magukat a sk01·buttól; egy hajó maradványaiból 
az első szükségletü eszközöket készitették j ital gyanánt az iramszar
vas hideg vérét használták, és sok csigát !elemésztettek. Hat egész 
évet töltöttek illy nyomorban, mig végre egy hajó észrevette és Ar
changelbe vitte őket. 

l 835-ben az I:<:zPr-szigetckre egy öböl hátterének kifürkészésére 
négy norvég tengerész küldetett, kik meglepetvén a köd által, melly 
ott hirtelen ern.elkedik, ~ eget tengert elborít, csak a sziklákhoz csap
kodó hullámok moraja után tapogatózva haladhattak. Felszállván a 
köd a sik tengerre bocRátkoztak, de csakhamar ismét elsötétedvén, a 
jó szcrencsére bizták mag-nkat, s egy szigethez jutottak; itt azonban 
midön kikötöttek volna, nagy zivatar támadt, melly tova ragadta hajó
jukat. 1\Iinden reményrőllemondva nem tehettak egyebet, mint hogy 
három kunyhót épitettek a parton, mellyAkbcn meghuzták magukat, 
egyedüli élelmöket a hullámok által ollykor ollykor partra vetett ten
geri bornyuk hullái képezvén. Halászatm adván magukat, egy napon 
má1· sokat összefogtak, midön az idő előtt beállott jég által oda szo
rittattak. Uscinakjokat, ez egyedüli kincsöket, nem volt kedvök cl
hagyni j miért is ar.on reményben, hogy valameily kedvezöbb szél felsza
hadi~ja öket a jégzár alól, két napig várakoztak, miközben futkosás 
által igyekeztek magukat felmeh•giteni j végre nem birván tovább el
lenállni a zord hidegnek és a nagy pelyhekben esö hc',nak, már a ha
lálra készültek, midi)n cgyszcl'l·e ajég ropogni ker.dett és megrepedt 
annyira, hogy használhatták evezöiket, s visszatérhettek kunyhóikhoz. 
Itt meglepetvén a tél által, egy üveg fenekéből lámpá~t, kötélböJ pedig 
h elet csináltak, s tengeri- bornyn zsírral világitottak; a régi szegeket 
tiíkké, akisodrott hajó ltötelet czérnává alakitván át, vad bőrökből 
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vantak maguknak ruhát. :-;~,··rakozáK végett tábl<ieskúkat festettek 
be kártya módm, s olly tiiz:wl játl'zottak, hogy ököh·c is került köztök 
a dolog. A fehé1· medvék gyakran fölkeresték lakhelyöket, s ezek 
közülök többet megöltek és megettek; dcapril hóban ez állatok is el
tünvén, vég•·c tengeri-bornyn biirökiin voltak kénytelenek rágódni. Ju
niu:~ utólján azonban egy hn.jcít v~ttek é8zre, s elé1·vén azt, I<'inmarkba 
tértek VÍRSZ[l. 

Mig ezek csak hasznot va(lásztak, a tudom:ínyos fürkészetek 
sem hanyagoltattak el j s c tekintetben a chínok tették az első lépést, 
kik már hazájok fekvésénél fogva is képe~itettebbek voltak arra. 
1G05-ben királyuk Gt·iinlandban tétetett kutatá~wkat, melly fiild liseik 
által népesíttetett j azut:ín több más expeditiók is intéztettek, de kevés 
eredménynyeL 

Az annyi hasztalan költségekbl) került átjárási ut keresésével 
már már felhagytak, midön London kereskedői ismét megakarták azt 
kisérleni, s Hudson Hemiknt inditották utnak. Ez egy csekély hajón 
8 egye(liil tiz emberrel és egy gyennekkel tulment Grönlandon és 
Spitzbergen ( U.i09- l O), s minden baj nélkiil tért vissza. Tizennégy 
emben·cl ismét utra kelvén, sok észleletet tett a delejtű elhajlására vo
natkozólag: de a jegek megállitották. Ezek egy másik ntjában bezárták 
(1611 ), s a fellázadt legénység a betegekkel 'l kevés élelmiszerrel és 
egy puskával kitévén iít, ott hagyták. Ő azonban egy t~rjedelmes ten
gert fedezett fel északt-a a Wolstenholm foldó l, rniként Labrador észak
nyugati csucsát nevezte, rnellynek kiismerése végett London kereske
dői Button Tamást küldték el. Keresztül Itatolván Hudson szorosán, 
Button az általa Nelson nak nevezett folyón töltötte a telet,· hol fehé1· 
fogoly madarakkal táplálta s rejtélyek találgatásával szórakoztatta 
embereit. Ő volt az első, ki ez oldah·ól ét·intctte Amerika keleti partjait. 

Baffin Vilmos, ld a hosszusignak az égi testek viszonylagos fek
véséböli kiszámitását találta fel, és igen sok észleleltd gazdagitotta a 
tudományt, sokkal előbbre hatolt (!Gl5) mint Buttcm, s fölfedezte a 
tengert, melly nevét viseli, s mellyet ii meg nem szakitott partok által 
vélt övezettnflk j mc)rt majdnem egész Laucastrr Sund-ig bejárván azt, 
melly kiábr<indithatta volna, kifárarlt, miként napjainkban Ross, s 
visszafordult. Felhagytak tehát az á~járás fölfedezhetésének remé
nyével; de a sikertelen kisédetekből nem csekély előnyök háromlot
tak a kereskedelemre; s miként délen fűszereket és festőfákat keres
tek, ugy innen varlakat, bőröket, tengeri-bornyut, fogakat, bálnát, rÚ· 
l~át, úlmnt, halz:;irt, ~ más egyéb nngy fogya~zt:is11ak iirvcndií t:íq;ya-



kat kaptak, mí(,rt Í>; 11em e~oda, ha c vid<·kck birtoká<'wt az ango
lok, oroszok és rlánok vcl·scngcttek. 

Canada francr-ia gynmlfltosaí prémbiíriikct hajhászva Hudson 
öbléhez jutottak, ~ cgyiki>k, Oro,;selicz, l<'rancziaországba hajózott, 
hogy megisme1·tesse azt az innen hu;r,ható elönyöl{kel. Hazájában el
utasittatván, Anglia pártfogásába vette, s egy hajót bizott rá azon 
meghagyással, hogy telepitvényt alapitsan ott, s ujra tegyen kisérJe. 
tet egy Chinába vezető átjárás fölfedezése végett. GrosseHez tehát a 
Churchill erödöt alapitotta (1669); sa király ama Társulatnak engedte 
át ez öböl minden partjait és területeit, s egyszersmind kereskedelmi 
kiváltsággal ruházta azt fel. A dús nyereség elfeledtette az á~járást, 
s jóllehet idoről idöre az uj bizonyitékok és tények fül-fölkeltet
ték annak eszméjét, dc a kísérletek, mellyek sok pénz és életbe keriil
tek, mindig féluton hagyattak abba. KéfJöbb Egede lutheranus pre
dikator ösztönzésére Bergenben egy társulat alakult (l 724) Grönland 
kereskedelmének kizsákmányolá!ia végett j s daczára a s9k nehézség
nek VI. Keresztély király annyira fentartotta azt, hogy 1742-töl 58-ig 
a dánok ott tizenkét gyarmntot a lapitottak. Eged e a benszülöttek 
megtérítésén fáradozoU, de kevés eredménynyeL A Morva Testvérek 
kik az ott dühöngött iszonyu himlőben szenvedök ápolására adták 
magukat, épen ennek következtében a térítést is több sike1·rel eszkö
zölték, s Uj-Herrnhut-ot alapitották ott (!746) i ngyanök tanitják és 
intézik a mcsterségeket j s az íi felekezetökből val!i volt Grantz, ki 
megírta Grönland tö1·ténelmét. 

Az észak-nyugati átjárás fölfedezéBe különösen Ü1·oszországra 
nézve lett volna fontus i de e hatalom akkor még homályban hevert, ~ 
Siberiát sem ismerte a Jenissein tul, júllehet varlászai é.s egynémelly 
kalandarai (p r om y s h l e n i) járták azt és tettek is ott némi hódítá· 
sokat, mellyekbcn azonban semmi része nem volt a politikának. E 
föld a tatárok által 1242 ben az J rtisch és Obi partján épitett Si bir 
város tól vette nevét, me !ly aztán az uj fölfedezé>~ekre, RÖt Astrachan 
és Kasan tatárországokra is kiterjesztetctt, holott illetékesen nyugatra 
az Ural, délre China felé nz AJtai l10gységek, keletr·e Okot:,:k és Beh
ring tengere, észalna pedig a Jeges-tenger által kellene határoztatnia, 
melly térség egés7: Eurapának egy harmadával ér fel. 

Anika Strogonof, archangeli kereskedő, a XVI. század közepén 
cse1·ekereskedést léptetett életbe ~ibe1·ia távol tartományaival, mellyek 
minden évben szép prémbőröket adtak neki, mi által nAgy gazdag
ságra és sok földekre tett szert, mellyekcn gyfu·matokat alapitottfegy
veJ·, igaz~ágszolgáltatás és törvényhozási joggal. Midiin a czár {>szre-
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vette e kereskedelem fontosságát, 1558- bau föl vette Síberia uri czt
mét, ujolag ásatni kezdte a rég időben ismert arany és ezüst hányá
kat, a ja vitotta és megerősítette az utakat; de, ugy látszik, nem igen 
meritek túl az Obi folyó nyugati l{arján. 

Obi ostyákjai, melly népekkel legelőször ismerkedtek meg az 
oroszok Siberiában, vidra börböl viselnek ruházatot, mellynek húsát 
szükség esetén meg is eszik, s iramszarvas bőrt használnak lábbeli
kül j a nök, egyébként egészen meztelenek, elöl kihasitott bőrt ölte
nek magukra j hajukat vállaikra leereszh e, s a jobb móduak gaz
dagon ékitve hordják; ugyanezek füleikbe szines kristály darabokat 
is függesztenek, s karjaikat és lábszáraikat festeni szokták. Élel
möket a halászat adja, miért is nyáron ott ü tik- fel sátraikat, hol a 
halaknak bősége van, télre pedig kunyhóikba vonulnak vissza, mely
lyek mindenikében számos családok lalmak, s közös tüzhelyet hasz
nálnak. Minden munka a nők vállaira nehezedik, kik it·ánt férjeik 
igen gyöngé!ltelenek j a férfi annyi nöt vesz a mennyit akar, s há
zasságra kelhet atyja özvegyével, napájával és menyével, de nem 
saját családjához tarLozó növel. A házasodni akaró ostyák jöven
döbelie atyjának elölegesen az ez által megszabott ár felét fizeti le j 
s az első éj után, ha meg_ van elégedve jegyesével, egy iramszarvas 
bőr ruhát ajándékoz napájának, ki darabokra vagdalja s örvendve 
szórja azét azt, mellyen feküdtek. Ha pedig a völegény nincs meg
elégedve menyasszonyával, a napa tartozik neki egy iramszarvast 
adni j a miután a völegény az egész jegyajándékot lefizette, házához 
viszi nejét. Ha ez nem birja kiállani a rosz bánásmódot, atyjához 
menekül, ki megtél'iti a jegyajándékot, s másnak adja nöiil leányát. 

Wasiliewitz IV. I ván, kiterjesztvén birtokait, Perzsiával és 
Buchariával kereskedett, de kereskedői gyakran ki voltak téve a 
Don és Volga mellől előtörö törzsek támadásainak. Csapatokat kül
dött tehát elüzésök végett, s Y ermac Timovief kiszorittatván, három 
e:?<er kozákkal az Ural felé vonult vissza, hol egyike létezett a Stro
gonof által alapitott gyarmatoknak, s tekintélyre vergődött. Itt el
határozta megtámadni Kutsiankánt, a tatárok főnökét (1579), ki Si
birben lakott, s fenyegetést és ellenállást megvető bátorságával any
nyira megrémitette az ellenségeket, miszerint alája vetették neki ma
gukat, ki is ekként fejedelemségre emelkedett. Hogy fentarthassa 
magát, bóditmányait becses prémbőr ajándékolt kiséretében Moskva 
czárjának ajánlotta fel. Kedvezőleg fogadtatván és segittetvén to
vább is sikerült neki terjeszkedni, mignem meglepetvén megöletett, 
s az oroszok ismét elllngyták :';ibrriát. Annyit azonban elértek, hogy 
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fölfedezték annak utjait, s észrevették a tatárolt legyőzésének köny
nyüségét, miért is visszatérvén Tobolsk, Sungur és Tarában pinczot 
hoztak létre, azután pedig tovább terjeszkedvén minden irányban 
városokat és gyarmatokat alapítottak, s félszázadnál kevesebb idő 

alatt Európa véghatáraitól a Keleti-Oceánig, s a Jeges-tengertől Chi
náig egész Siberiát leigáztá.k. 

Az Amur folyót (Sa g h a l i e n) csak 1639-ben ismerték meg, 
melly Tatárország szivében fakad s 30 hosszusági foknál nagyobb 
távolságot futván be kelet felé a tengerbe ömlik. Az oroszok igye
keztek leigázni a partjai mentében lakó tatárokat, s folytatva a hódí
tást, érintkezésbe jöttek s csakhamar háboruba is keveredtek Chiná
val (1651). A chinaiak alig hogy kissé hoszá azoktak a tüzfegyve
rekhez, mindjárt előnyöket vivtak ki, miért is egyezkedésre keriilt a 
dolog (1689), mellynél fogva kimérettek a határok, s az oroszok le
szorittattak az Amur-ról. E veszteség nagyságát Kamtschatka s az 
Ázsia és Amerika közti szigetelt fölfedezése után kezdték fájdalma
san érezni, mellyek termékei e folyón könnyen szállíttathattak yoJna. 
Az oroszoknak meghagyatott a Chinávali kereskedés joga, azután 
pedig megengedtetett nekik , hogy karavánokat küldhessenek Pe
kingbe, mellyek ott tartózkodásuk ala1t az állam költségén voltak 
tartandók j azonkivül a magánosoknak szabadság adatott egész Mon
golia végrészeiig járhatni kereskedés végett. De az oroszok álnok· 
sága és mértékletlenségével annyira betelt az .ég fia, miszerint ki
üzte öket birodalmából. Egy Kiakhtában létrejött (1728) uj szer
ződés szabatosabban kijelölte a határokat, s abban állapodtak meg, 
hogy minden három évben egy, legfeljebb kétszáz utazóból álló ka
raván mehessen Pekingbe j ugyanezen szerződésnél fogva felhatal
maztattak templomot épithetni a fövárosban, s a nyelv elsajátítása 
végett tanulókat küldhetni oda. 

Észak felé lassabban s csak folyóról foly .)ra nyomultak elő az 
oroszok; de ugy látszik , 1648-ban keresztül hatoltak a Behring
szoroson, s megkerülték az északi fokot; annyi bizonyos, hogy Sta
duehin és Deshniew utánjárása következtében megtalálták a Kolima 
és Anadir közti szárazföldi utat. Itt nagy bősége volt a vizi lovak
nak, s az oroszok mint megsebezhetlen ist~nségek tiszteltettek, mig 
egymá.s közt összeezivódván az ellenkezőt nem bizonyitották be. 

l 696-ban egy kozák banda rabolva egész azon folyóig nyomult 
elő, melly aztán Kamtsehatkának neveztetett. Atlassof Vladimir meg
hóditotta e földet, mellynek lakói igen kicsinyek és szőrösek voltak, 
!dk a telet földalatti üregP-kben töltötték, nyáron prdig felfügge!'lztett 
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kalitkákban laktak. E békés népet leigázták és elrontották, azután 
kiirtották az oroszok, vagy pedig elkorcsosult. 1'ölök a délen fekvö 
Kurili-szigetekröl vettek hirt ; s azt is hallották, hogy azokon túl, 
mellyek a szárazról láthatók voltak, mások is vannak, hová selyem 
és pamutba öltözött emberek járnak, edényeltet és porczellánt ·hord
ván oda. A tschuktzlwk, kik a vég fokot lakják, szilárdúl ellenál
lqttak, s midön az oroszok megtnmadták és legyiizték ( 1706), a fog
lyok egymást végezték ki, s az oroszok 5!sak ni~v szerint vethették 
öket alá. 

Ezek egy, az övéken túl fekvő nagy földriíl beszéltek, melly 
alatt hihetőleg Amerikát értették ; s Oroszország remtilhette, misze
rint akár összefüggésben van az Amerikával, akár el van választva 
valamelly szoros által, kelet felé haladva ama szárazra jutand. S 
lehet, hogy több ízben el is jutottak odáig a kereskedők és vadá
szok ; de mit törödtek ezek a dolog tisztába hozatalával ? Azonban 
Nagy-Péter, ki már fölismerte Siberia hányáinak fontosságát, s De
midof által sok vas és t•éz öntödét alapittatott ott, kevéssel halála 
elött egy fölfedezési ut tet·vrajzát mondolta toll alá ( 1725), melly 
szerint Kamtschatkából vagy a Keleti Oceán más valameily pontjá
ról indulván ki az expeditio, kötelessége leendett megvizsgálni, vajjon 
a partok északon vagy keleten nincsenek-e összefüggésben Ameri
kával '? E nehéz feladatot az orosz szolgálatban állott dán Behring 
Vitalis vállalta magára (1728), ki is Kamtschatkábúl indulván el a 
~zélesség 6011 18'-ig jutott, s anélkül hogy észrevette volna, ker·esztül 
hatolt a szoroson, melly a két szárazföldet elválasz~ja, s melly aztán 
az (í nevét kapta. 

E közben Schestakof ezr·cdes kimutatta szükségét a tschuk
tzkok valódi alávettetésének a végre, hogy tükéletesen kiismertes
sék országuk, s százötven emberrel megtámadta ez elhatározott né
pet, de legyőzetett és megöletett. Paulutski, dragonyos kapitány, 
folytatván az ellenségeskedést több csatában megverte öket, s egy 
bámulandó hadjáratot vitt véghez Siberia jeges és ellenséges népü 
véghatáraiig (1731 ). Hogy tengeren segédkezet nyujtson neki, a 
kozák Krupishef küldetett el, ki megkerülvén Kamtschatkát bevé
gezte Behring fölfedezését, s kitudta, mennyire közeledik az amerikai 
száraz a mienkhez Azonban e tény megállapításában nem egy 
expeditio járt roszúl, és sok bátor férfiu elveszett a keresztül gázol
hatlan jég között. 

Történt (1732), hogy egy, selyem, gyapot és rizszsel tel'helt 
japán hajó vihar ált.al a tengerriil Kamtschatka keleti partjaira vette-
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tett. A tengernél könyörtelenebb kozá kok leölték a hajó népségét, 
kivéve egy öreget és egy gyermeket, kik Pétervárra küldcttek. Ez 
esemény felvillanyozta a fölfedezési hevélyt, jó siker reményével kc
csegtetvén az embereket; s Walton Vilmos és Spangberg Márton 
csakugyan utnak indultak (1739), hogy meghatározzák Japánnak 
Siberiáhozi fekvését. Valóban cl is jutottak oda, még pedig külön
bözö uton azoktól, mellyeket már előbb a ltiváncsiság vagy bii·vágy 
nyitottak meg az európaiak előtt. Azután Behring az. amerikai szá
raz kiismerése végett kelt utra (1741), s látta a sariti l:lziget-tengert, 
hol a homokba vájt üregekben töltvén a telet, sokan meghaltak, s 
maga Behring is a nevéről czimzett szigeten veszett el; az életben' 
ma1·adottal{ nagy fáradalmak közt jutottak vissza Siberiába. 

Egyéb kamtschatkaiak is meglátogatták e vidrákban bővelkedő 
szigetet, és aztán a távolabbiakat is amint lassan-lassan a közelebb 
esőkben fogyni kezdett a vad. Liakhof orosz kalóz a Behring szo
ros és Uj-Semlja közt fekvií Uj-Siberia sziget-csuporttal ismerkedett 
meg, mellyet már 1711- ben is észrevettek, s mellyen a világ legésza· 
kibb vulcánja fol'l'ong. E szigetek mammut csontokat és elefánt fo
gakat tartalmazó homokból állanak, mclly esontok egyenlő becsben 
tartatnak Ázsia és Afrika elefántcsontj aival. Azután a 45-ik foktól 
50-ig terjedő ös!'zes Aleuti-szigetek fölfedeztettek, mellyeken, s a 
sark körön túli hárolllszáz mérföldnyi (leghe) part területen az aka
dályt nem isme•·(i orosz ipar ügyviviíség«:>ket alapitott; ezek segélyé
vel prémbőr kereskedést folytat Chinával, melly iizlet kiváltságát 
1799-ben az orosz-ame1·ikai tá1·saság nyerte el. 

II. Katalin, belátván fontosságát Ázsia keleti parljai alapos is
meretének, Billings Józsefet, Cook utolsó expeditibjának baj társát, 
azzal bizta meg, hogy lemL•nvén a Kolimán egész Est fokig fürkész
sze ki Siberia északi partjait (1787). Ez nem sikerült neld, azonban 
késöbb meglátogatta az Aleuti-szigeteket, s fölfedezte a barbárságot, 
melylyel a kereskedők bántak a benszülöttekkel, kiket Oroszország 
rabszolgákként adott el nekik, s kik majdnem egészen kiirtattak. 
Ugyan ö és több mások Sibel'iát, s az :f~szaki-ocean partjait kutatták 
ki. Az utazás e vidékeken kimondhatlan szenvedésekkel jár. 1\li
után reggeltől estig fáradnak a köd boritotta nap erőtlen augárai 
alatt, s az ö1·ök havon, ott pihennek le, hol ez kevésbbé magas, s igy 
a lovak egy kis mohát kaparhatnak ki maguknak alóla. Italukat a 
tüz által felolvasztott jég szolgáltatja; kesztyüben, bőrökbe burkolva 

• esznek a tüz melletti fazék ból, s fejszével darabolják szét megfagyott 
borukat és l(e.nyereikct. Az álmot nappal vagyis azon időben élve-
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zik; rnidön a napnak a láthatáron ){ellene lennie; rnert az éjek az 
északi fény által világittatnak meg. Lassan-lassan a mint a hideg 
növekszik, a légben lévő nedvesség süríí köd alakban száll le, s a 
légben hullámzó jégcsapokká válik, mellyek lehántják a bőrt ha meg
érintik; a tengerből ki párolgó sürü göz mozdulatlanul nyugszik an
nak szine felett mindaddig, mig a jég által el nem borittatik. Ekkor 
kitisztul az idő, s beáll az iszonyú tél. A lm ny ht'Jk belső falai, mely
lyekben a benszUlöttek iiiz !törül kukorogva töltik az időt, vastag 
jég-réteggel vonatnak be; kivül síri csend uralg, 8 a leggyengébb 
hang is meszszire hallatszik. 

Illy szenvedéseknek teszik ki magukat, hogy díszárúikat és 
egyéb készleteiket prémbi)rökét·t cserélhessék ki, mellyek aztán Pá
rizs magas állá11Ú hölgyeit, vagy Perz>Sía shahját, a világ fényét, fe
dendik, és hogy mammut fogakat gyüjtsenek, mellyek ott nagy bii
ségben találtatnak, s a földgolyón végbement szörnyü átalakulások
ról tanuakodnak 1). A tengerek telvék teknöczök, gyiirüs állatok, 
heríngek, s főleg parányi puhányokkal ~), mellyek elégséges tápul 
szolgálnak a roppant ceteknek és emlős kétéletücknek. Seregen
ként érkeznek oda a vándor madarak, s a sziklákban a dunna lúd 
fészkel, melly az e d r e d o n-nak nevezett legfinomabb pelyhet adja. 
Ellenben igen nyomorult ott a növényország, mellyet majdnem kizá
rólag csak a titkon-nösziik képviselnek. 

1) 1842-!Jtm n luuós B~ter Siberia ltereskedelmél'l; vou11.tko~ó értekezést tar
tott a pétervári tudós altademilt.bau, s azt állítja, hogy nem kell fájlalni a prém
bőrökért keresett állatoknak, kiilönö~en a vidráknak Siberiábani megfogyat.kozá
sát, s következésképen az ezen iparágból bejött jövedelem csiikkené~ét. A be
ese& szörii vadaknak, mellyelt a hódot kivéve, mind hnsevök, kiirtása következ
tében szaporodnalc a füevök ér rág6dók, mellyek kevésbbé beeHcs ugyan, de sok
kal több bört szolgáltatnak. A mindenek felett beesült fekete róka börök éven
ként ötvenezer, a tengeri vidr~ kéi szllzötezer, a czoboly b örök- kétszázhusz ezer 
ezüst rubelt jövedelmeznek. Már mo"t egyedül a nyÍli börök mnjdnem egy mil
li6 rnbelt adnalc egy év alatt; 11z évenként elejtett avetek száma tizenöt milli
óra tehető, mellyek mintegy másfél milli6 értékii sziirke prémct szolgáltatnak. 
ÁtallLban véve tehát a nagy értékii lLrúk kevesebbet jövedelmeznek, mint az ol
e,,óhb de keresettebbek. Disznó HCrtéböl Oroszország nyolezezor töb!Jet kap 
mint a czoboly börökböl ; a juh- börök értéke 16 millióra tétetik, mi háromszorosa 
a megölt összes vademlősök j(;vedelmének. 

•) Scoresby, kinek az e földre vonotlcozó le~jobb észleletcket köszönjülr, 
kiszllmitotta, miszerint e tengerek két négyszög márföldnyi (miglill) területe annyi 
parány állatokat tartalmaz, hogy nyolczvanezer embernek 11 vilflg kezdetét öl mos
t~nig kellett volniL fogl~lkozni azok mPgolvashsávM.l. 
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Hl20 ban Wrangell Ferdinand helytartó megbízást kapott 
Oroszországtól kifürkészni Siberia északi partjait, s lehetőleg elő

nyomulni a Jegcs-tengeren 1). Az Uralokon, s Siberia müvelt és ven
dégszet·ető déli részén tul a Lena nagyszerü folyójára er~szkedvén 
Jakutakba érkezett, melly város rideg sivatag vidéken apró fahá
zakból áll, hol az egyedüli figyelemre méltó épület azon fa erőd, 

ruellyet a kozák ok építettek, midőn 164 7- ben meghódították azt. 
Mindazáltal ezer mrg ezer mérft;Jdnyi (miglia) távolból, a Jeges
tengertől, Okotakból és Kamtschatkából is hordanak oda eladás vé
gett a hat hétig tartatni szakott ugynevezett nyári vásárra tengeri 
bornyú fogakat, kiásott mammut csontokat, s főleg prémbőröket, 

melly czikkeket ott árpakása, liszt, czukor, theaért, selyemgyapot, 
gyapju szi)vctekért, vas és réz házi eszközökért , s főleg a siberi· 
aiaknak annyira kedves pálinka és dohányért cserélnek ki j elmul
ván a vásári idöszak minden megdrágul, s e szegény lakók elszi
getelve mat·adnak. 

Jakutskon túl megszakadtak az utak, s lehetetlen volt a szeké
reni utazás j sőt a lovak is csak nagy erőfeszítéssel, egymás farká
hoz kötve karavánokban haladhattak, este pedig, levétetvén rólok a 
teher szabadon bocsáttattak legelés végett. Beljebb, hol már min
denfelé csak jég volt látható, egy kileczven éves papot talált, ki éle
tét a jakutok és tungusok téritgetésében töltötte el, sőt még ez agg 
korában is minden évben ötszáz mérföldnyi (leghe) utat tett, hogy 
roppant kiterjedésü akiának juhait meglátogassa. A hévmérő 39, 
azután 43 fokra esett le j a ~yári három hónapon át, midőn 18 fokig 
emelkedik, szúnyog-rajok gyötrik a benszülötteket, de egyszersmÍitd 
a vad iramszarvasokat is kínozzák, mellyek az erdökből a tengerhez 
menekiilvén gazdag zsákmányt adnak a vadászoknak. Azonban 
még ama határokon túl is, hol végét éri a növényország, és semmi 
más állat nem letez, található az ember, ki hó és ködbe temetkezve 
csak percznyi sziikségei kielégítésére gondol, anélkül, hogy meg
tudná mondani, mikor és miért választották atyái e barátságtalan ég
hajlatot, mellytöl ö nem tud megválni, mert hazája. 

Az eskimók rút kinézésü ernberek j s nőikben épen az csúf, mi 
a mieinkben legcsábitóbb; szinök fekete, ollykor mint a hottentot
táké j szülésök könnyü. Ritkán betegek, s rövid aggkorukban ren
desen elvesztik szemök világát. A zsír kedvencz eledelök; egyéb-

Í) Útleirás11 l1ÍIM:o évvel ké6öbb Berlinheu Hitter által a1btott ki. Reiae 
'"''.'J~ Sonlkuale llO'rl 8ibe1·ien und nu.f rlem EiameP-r'P, 
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iránt ~>cm sót sem pálinkát nem használnak, s a házin kivül más táJ·
sadalom nem található nálok. Csónak gyanánt tizenkét láb hosszú, 
egy és fél láb széles, két végén csúcsba menő láda féle alkotványt 
használnak, melly egészen tengeri kutya bőrrel va.n bevonva, kin~ve 
a közepét, hol egy lyukat hagynak, mellyen a hajós bemegy, ll ösz
szehúzza a bört nyaka körül, ugy hogy sem a viz be nem csaphat, 
sem a csónak el nem merülhet. 

Wrangell a Kolima partján egy orosz gyarmatot talált, melly 
a benszülötteknél sokkal nagyobb vadászati ügyességgel és értelmi 
tehetséggel bit·t j s mig ezek mindig komorak és hallgatago l(, ama
zok ollykor jelen helyzetöknek meg nem felelő eszméket lehelö éne 
kekkel öntöttek egy kis életet a rideg természetbe 1). A telet föld
alatti üregekben kinlód va töltik, s a beálló tavasz sem fordítja jobh1·a 
sorsukat. Ez idöszakban már rendesen kifogynak élelmi szereikből, 
a hal még mindig a langyos mélységekben tartózkodik; az ebek el
eeötlenedvén a sok fáradság és téli nélkülözések következtében, nem 
képesek uraikat az iram és jávor szarvas vadászatra vinni. Ily
lyenkor tehát tömegesen járják be e szerencsétlenek az orosz hely
ségeket, hogy csontokat, bö1·t vagy bármit keressenek 1 mivel egy 
perezre lecsillapithassák éhségöket, mellynck a gyarmatosok is ki 
vannak téve. 

De aztán vándor madarak, kacsák; hattyúk, ludak csapatai je
lennek meg, s minden kéz fegy verhc:'z nyúl ; juniusban pedig kien
gednek a folyók s büvébcn van a hal, mi az emberek és ebek fő 

eledelét képezi ; ezek a folyók felé üzik az iramszarvasokat, hol el
fogatnak j a nök illatos füveket és bogyóitat tesznek el télre. Az 
öszi elsö fagy beálltával, feltörik a jeget, s fogják a még el nem vo
nult halakat; télen pedig rókák, nyusztmenyétck és evetel1re vetnek 
tört, vagy ebekl<el veszik üldözőbe a jávor szarvast és medvét. Az 

1) Wrangell némi töredékekkel szolg:\.1 K~okból: 

.Egy levelet akarok irni, egy levelet l<edvesemhez. Nem tollKI, nem tin
tával, hanem fénylö könyekkel irandom azt, hogy soha el ne töröltessenek, s kö

vetem a kékszárnyú galamb lesz. Oh galambom, galambocskám, vidd e levelet 
kedvesemnek, s vesdd be bozz(!. ablakán át, hadd ismerje meg ezerelmemet és 

fájdalmamat." 

.Csalogány, oh ba.1·na toll11 szép csalogány, mondd, hol találkozt:\.1 uzokkal, 
kik a tengeren eveznek ? - Fehér sziklák mellett láttam Bket, hol egy kecses 
szigetet találtak. - Csalogány, oh csalogány, kelj ismét szárnyra, menj a kék 
tengeiTe, s keresd fel az én kincsemet ; mondd neki, hogy az, ki öt szereti, k<'

serü könyeket hullat érette." -
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ebek barátjaik és istápjaik e szegény embereknek ; azok huzzák a 
szánt, szállitják az élelmiszereket és árúkat, s fagyos heringgel táp· 
laltatván, egy nap százötven mérfiildnyi (miglia) távuJságot is befut 
nak a szánnal; finom szaglási érzékkel birván búrmilly setétben meg 
találják az ösvi·nyt, 8 kikutatják a kunyhót, hol meghuzhassák ma 
gu!tat, jóllehet ollykor egészen hó alá van az temetve ; szükség e~e
tén pedig a medvék ellen is védik gazdáikat. 

Wrangellnek a jeges tengereni barangolása közben hatszáz eL 
és titven szánra volt szükslige az eszközök és élelmiszerek szállitása 
végett; az észleletek igen nagy nehézséggel jártak a roppant hideg 
miatt; az idiímérő óra elállt; az érczeszköz lehúzta az érintkező test 
börét; a leggyengébb lehelet következtében is jéghártya vonta be 
az üveg lencséket llly szenvedé!wk közt értek 'l'schelagskoi fok
hoz, utazásuk czéljához. 

E közben Matiuschkin, Wraugell tá1·sa, a ö~-ik szélességi fok 
alatt fekvő Ostrownojeba jutott, mellynek vásárára oroszok és no
mád tschuktzkok járnak, kik imruszarvasokon Ázsia kdeti véghatá
rairól érkeznek, boi egy évi kőszálásuk köziJeD különféle vásárokon 
csereberélve tengeri bornyu fogakat és p•·émbö•·öket gyüjtenek össze, 
Ezek az amerikaiaktól fél font dohányért vesznek egy darab prém
bőrt, mellyet két fontért adnak el az orosznak, ki ismét két annyit 
kap érte; azonban főleg az ellenállhntlan pálinkával veszik meg a 
siberiai vadász szivét. A mi a tnngusoknak az eb, ugyanaz a tschukt 
zkokra nézve az iramszarvas; hútiát tejét eledelül, börét sátraknak 
használják, és szánba fogják ; szabadságukat féltékenyen őrzik, tl 

szánalommal tekintenek azokra, kiket az oroszok leigáztak. Keresz· 
telkedve megvannak, de csakis ennyiben keresztények: s a péter
vári biblia-társaság által köztök elszórt bibliák sem a soknejüséget, 
scm azon barbár szokást, mellynél fogva az öregeket és hibás gyer
mekeket megölik, sem a schaman befolyasát nem szüntették meg, ki 
papja, orvosa és tanácsosa a törzsnek 1), 

Siberiának uj fontosságot kölcsönöznek a bányák, mellyek, mi
ként mondtuk, már régenten is műveltetvén, a mi századunkban vá
ratlanul nagy jövedE>lmet adtak az Ural hegyekben s igy az ezüst és 
arany miatt elhanyagoltatott a vas, mit eleintén e részeken kerestek. 

1) Middendorf. ki 1843-be.n utnzott é•zaki Siberiában, ujabb iszonyu szen
vadések rajzát adja. 
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BUSZONHATODIK FEJEZET. 

A f ö l d l e i r á s é s h a j 6 z a t t ö k é l y e l-l b ü l é s e. 

Tengerjog. 

A sok utazások öregbitették a világ ismeretét, s az uj tények 
bő szüretét nyujtották a tudománynak, melly tágasb téren gyakorol
hatván magát, nyert erőben, s könnyítette a fölfedezéseket. Mennyi 
tévedé:>sel jártak az elsö vállalatok, láttuk j s figyelemre méltó, l10gy 
sok vállalatnak épen a tévedések adták az első lökést, vagy a kitar
tást, melylyel azok végrehajtattak. Colurubus és Gama fölfedezé
sei napfényre hozták Ptolomaeus botlásait, ki egyedüli utmutató volt 
a közép korban; a szász Apianus testvérek, s azután Ribeiro letér
képezték az időnkénti felfedezéseket j ezekéinél jobb volt Gemma 
Frisiusé (1540): Münster Sebestyén pedig (1552) megérdemlette, 
hogy Strabóval hasonlitassák össze. 

A többi nehézségekhez az uj földekre vonatkozó ismertetések 
tökélytelensége is sorozandó. A spanyolok még az első fölfedezök 
dicsőségének és előnyeinek veszélyeztetésével is titkolták azokat. A 
különben annyira ügyes, vállalkozó és pontos hollandok, vetélytár
saik iránti féltékenységből, ruinden más nemzetnél kevesebb földirati 
ismertetésekkel szolgáltak, különösen Chinára vonatkozólag. A té
ritök legtöbbnyire inkább érzelemmel mint észszel irtak j jóllehet 
némelly országokró!, mint pl. Chináról adott értesítéseik máig is a 
legtökéleteseb bek. 

Nonnius Péter belátta s jóvá tenni igyekezett a projectio fo
gyatkozásait j Ortelius Abrahám tudományos bonczkés alá vette a 
régi földiratot j Mercator Gellért javitva ujolag kiadta Ptolomaeust, 
hogy kiküszöbölje az ennek tanulmányozásából meritett hamis véle
ményeket. A XVII. században növekedett a munkásság; a tudós 
Claver és Riccioli csillagász átalakitották a tudományt; Cellarius pe
dig szabályozta a régi földleirást. 

A flandriai Aughier Ghislen de Busbecq (1592) V. Károly 
által mint követ Konstantinápolyba II. Solimánhoz küldetvén, ala
posan megismerkedett a törökök szokásaival, latin, görög kéziratokat 
hozott Európába, s közzétette az - A n c y r a i e m l é k e k e t ; -

azután IX. Károly jegyesének kiséretében Francziaországba men
vén, mint jó diplomata tanulmányozta ez udvart, s De Thou meg
vallja, hogy sokat meritett észlcleteiböl. Loevenklau János, görög 
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és latin nyelvtudó~, értett törökül, s lefordította az ottoman évköny
veket, 1550-töl 87 -ig folytatván azokat , ugyanő a törököknek egy 
1552-ig terjedő történeimét ir!a meg. 

Gianpietro Matfci di Bergamo , a bíbornok király által Lissa
honba hivatván a portugalok lndiákbani hóditásainak leírása végett, 
a leghibátlanabb latinsággal tette azt; ugyanő engedélyt nyert a bre· 
viadumnak görög nyelveni imádkozására, nehogy az abban előforduló 
latinság ártalmára legyen cicerói nyelvtisztaságának. Pierre Della
valle ötvennégy L e v é l b e n irta le 1614-töl 26-ig Syria és Perzsi· 
ában tett utjait; jó észlelőnek mutatja magát, s az által, hogy sokat 
foglalkozik magával, élénkiti az elbeszélést. A bolognai fra Leandro 
Alberto Olaszországot irta le (1550), s becses ismertetésekkel szol
gál, jóllehet itt-ott tévutra vezettetett Annio di Viterbo által j ugyan
ezen tárgygyal Gianantonio Magininek egy sirutáni munkája is fog
lalkozott ( 1620). Ferrari Fiilöp adta az első L e x i c o n g e o g r a· 
p h i cum-ot (1627), melly kilenczezer hatszáz czikkból áll. Purehas 
Fülöp, angol e gy házi férfiu, ezerkétszáz szerzöt nézvén át, P i l g r im 
czím alatt a világ minden részében tett utazások gyüjteményét adta 
ki (1613-25), melly kevéssé szabatos ugyan, de igen hasznos ut
mutatóul szolgált a kortársakra nézve. Az anhalti Olearius Ádám 
( Oelschlaeger), Holstein-Gottorp herczegének 1633-tól 39-ig Moskvá
ban és Perzsiábani követe, német nyelven tette közzé saját U t j a i 
leírását, melly több ízben lefordíttatott j e munkájában leleplezi 
Oroszország barbárságát és Perzsia kényuraságát j s jóllehet hossza
dalmas mégsem untató, met·t figyelmesen észlel és hün beszéli el a 
tapasztaltakat. 

Több mások a régi földieirásokat értelmezték, s ujakat is ké
szítettek, de nem igen tiintették ki magukat. Bordone Benedek egy 
Is o l a t' i nm o t adott ki (V eleneze ( 1528). A hihetőleg német ere
detü Va ren Rernard, Hollandba menekiilvén 1664 ben G e o g r a
ph i a generalis, in qna affectiones generales tel
l u r is e x p l i c a n t u,. czimii jeles mnnkát tett közzé, mellyben a 
földgolyó természettani viszonyaira vonatkozó kérdések még átalá
nosabb szempontból tárgyaltatnak mint Acosta által (H is t o r i a 
n a t u r a l d e l as I n d i as 1590). Hollandban tartózkodván elő

nyösen felhasználhatta a roppant tágkörü kereskedelem utján be
gyült ismertetéseket; s munkájában, a föld átalános leirásán kivül, 
elszámlál ja a hegyek, s az ezek irányai, és a szárazok átalános alakja 
közti viszonyok rendszereit; ismerteti a kialudt és tevékeny tüzhá
nyi'•k:lt, a szigetek éf'- sziget-trngerek átaJános beosztását1 az Oceán-
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nak a szomszéd partok magasságával egybevetett melyégét, az ö:;z
szes nyilt tengerek egyenl ö szinvonalát; l{imutatja a tcngcr-ömlések 
és uralkodcí szelek közti összcfiiggóst; a szelek irányát mint a hö
mérsék változatosságának következményét tünteti fel ; pontosan le
i~ja a keletröl nyugatra sietii éj-nap egyenlítői tenger-ömlést, s jelzi 
a szigeteknek a tenger talaj fölemelkedése általi képzödését 1). 

A párizsi királyi könyvtárhoz csatolt földrajzi gyüjteményben 
az eredeti emlékeken kivül, igen sok, a földirat történelmében emli
tett becses munkák találtatnak másolatban, millyenek pl. a turini göm
bölyü világ-abrosz, mellyröl azt tartják, hogy a X. században készült j 
a lipcsei, a XI. századból i a Cottoniana könyvtár egyenszögü világ
abrosza, ugyanazon korból; egy más kicsiny, melly a kopenhágai 
történelmi társulat A n t i q u i t a t es Am e r i c a n a e czimü gyüjtec 
ményében említtetik ; egy, iránytűvel ellátott, német utazási térkép, 
melly a legelső fametszvények közé tartozik, s mellyen a mérföldek 
pontokkal jeleztetnek i Marin öanuto 1:121, sa Zeno testvérek 1380-
bóli térképei j egy pisai, s egy 1375-ben készült catalan Atlas máso
lata i a Borgia· museum három té1·képe a genuai Pareto Be1·talantól, 
mellyek Andrea Bianco 1436·bóli térképe, s részint fra Mauro világ
abrosza után készültek j Benincasa két atlasa 14ö6 és 67-böl j Behaim 
Márton világabrosza, Amerika fölfedeztetésének rivéböl. Hallgatással 
mellözöm itt a peutingari tábla, s Ptolomaeus 1475-böli táblájának 
sok kiadását, mellyek jelzik az egymásután történt fölfedezéseket. 
Következnek aztán : a milanói C a s s e t t i n a g e o g r a p h i c a , a 
Vörös-tenger Atlasa Giovan de Castrotól 1541-böl, több kikötö-leirá
sok, ismeretlen szarzöktől is, ugyszintén tengeri és részletes térké
pek. Az ujabbi szer:r.emények közt emlitést érdemel egy regensburgi 
világleirási tábla, könyomatban, 1603-ból, s a Berlinghieri földrajzi 
költeményéhez csatolt igen ritka térképek 1481-böl. Keletiekben 
sem szenved hiányt; ezek közöl nevezetesebbek Edrisi-éi, s néhány 
chinai, mellyek a jazsuiták által hitelesittettek i azonkivül néhány 
dombormüvü térképek is találtatnak ott Lartiguetól, s másoktól. 
Vannak továbbá földrajzi, napóra készítési és csillagászati eszkö
zök is; nevezetesen több réz csillagtánnérö, mellyek legrégibb je a 
Hedshra 320-ik évében Moctafi Billah kalifa fia részére készittetett; 
egy ég-gömb 461-böl, melly már Milanóban is volt, s melly egy szá-

1) Ma.gna apir1:1uwn inclusorum v i, .Yicnt aliquando 1lWntPs a terra p1'0fusos 
P.Yse qnidam serilmnf. 225. lap. 
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zaddal clözi meg az Assemani által lci1·ottat; s több más gömbiik, ós 
csillagászati gyiirük vagy chinai iránytiik. 

A földleirásnal(, mcllyet Baco a té1· tudományának nevezett, 
elsii kötelessége ponto~án meghatározni azon földek fekvését, mellyek 
fölfedeztetnek vagy leiratnak. A földgömb bármelly pontján képzel
hető egy tetöirányos sik ( pianum verticale ), mellybe a tengely esik, 
melly körül a napi forgás történik. E !'ik a hely délvonalának Mvez
tctik, mellynek földrajzi irányát a csillagászati észleletek jelölik ki. A 
dél vonalak, követve a nekik közös forgási tengelyt, mindnyájan e ten
gely sarkaiban metszik egymást; s igy a földfelület bármell y adott pont
jának meghatározha~juk fekvését, ha ismerjük helyi délvonalán teW
pontjának a közelebbi sarktóti szöglettávát, s azon szögletet, mellyet 
ugyanazon ndott sik egy más meghatározott délvonallal képez. Az 
első észlelet azonfelül még a sarknak a hely láthatára feletti magas
ságát, vagyis a f ö l d r a j z i sz é l ess é g e t, a másik pedig a föl d
r aj z i h ossz us á g o t is ad jn. Azt hiszik, Marinus Tyrius volt az 
első, ki a térkópeken egy elsőnek vett délvonaltól kezdte jegyezni a 
helyek távolsági (h o s sz ú s á g), s az egyenlitötöl azok magassági 
fokait (sz é l ess é g) 1): de e tekintetben olly pontatlanok voltak a 
régiek, miszerint Konstantinápoly, melly pedig nevezetes város volt 
akkoriban, Piotornaens által két fokkal, az arabok által pedig négy 
fokkal helyeztetett odább északra; a midön a török Arnurat annak 
valódi fekvés ét 41° 30'-ben állapittat ta meg 1 botrányosnak látszott, 
hogy barbárok bátorkodtak megigazitani a csalhatatlan classiku
sokat. 

Még nagyobb hibák követtettek el a hosszúságokat illetőleg; 
igy pl. a Földközi-tenger hossza Gibraltar sziklájától az Issus öböl 
partjáig Ptolomaeus térképén a valódi 41 o helyett 620-ra van téve, mi 
mintegy 1300 mérföld (miglia) kUlönbség. Méltán mondja tehát 
Delambre, hogy: "a régiek földrajza egy hely fekvését sem hntározza 
meg szabatol'an, mellyre biztosan támaszkodhatnánk; a szélességek-

1) Az amiJok a lwssziÍs<ÚJ elnevezé~t a földnek nyugntról keletre, a szélessé
get pedig otgyanannal< dóltiíl észak feléi kiterjedése jelzésére fogadták el; s né
mellyek kiiziiliik elsö d0lvouah'tl a Ptolomaeusét vett.ék; mások mint pl. Ahulfeda, 
az afrikai parton, t iz fokkal tovább keletnek, állapítot.ták azt meg; mások ismét 
az inrliáilokéhoz alklllmnzko<ltnlt, kik l'eylo11 szigetén vez<·tik azt keresztiil. S ez 
az a föld-kúp vagy lég·i kítp nza"; központ, melly az H kö11yveikhen csak nem rég vé
tetett és",re neinaud hltal, Al•nlfvd11. Föl ,J l e i r h. sá n ak fonlitA~hhan, s melly 
megfejtette azon czélzlfl.oknt, mflllyck >IITil vouatkozólag Ra"o RogerLan éH Cn. 
lnmhn< KristÓfban találtatn:tlt. 
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ben gyakran egy foknál is nagyobb különbség mutatkozik i a hosz
szúságok csak igen rendkivüli véletlennél fogva állapíttathattak meg 
két fokot megközelitöleg; ugyan egy országban három, négy, egyik 
országtól a másikig pedig több foknyi tévedések sem ritkák. A tar
tomány-leil'ás húzhat némi hasznot a régiek tanulmányozásábó1 i de 
a mi az önálló hely-meghatározásokat illeti, csak ·egyetlen egy sincs, 
melly irant legkisebb bizalommal tudnék viseltetni, hacsak ujabb 
észleletek által meg nem erősíttetnék az; melly esetben a pusztán 
véletlennek köszönhető meghatározás legfelebb is csak a kiváncsiságot 
érdeklő tárgyúl szolgálna." 

E hibák kézzelfoghatók lettek, midön a esillagászat tökélyes
bült ; s minthogy a régiek iránti tisztelet akadályokat gördített az 
igazság felderitöi elé, Keple1· élő példákkal kényszerült bebizonyí
tani, mennyire haboztak a tudósok számításaikban 1). Mennyivel bi
zonytalanabbaknak kellett tehát azoknak lenni az ujonan fólfeuezett 
földekre s Ázsia vég részeire vonatkozólag ! 

Ismeretes dolog, miszerint a s zélességek és hosszuságok a dél 

l) Két, annyira ismert város kö~t, mint Roma éR Niiru'herg, Kepll'r a hMz-

~znsági kiilönbséget egy fokra tett!', mig ugyanazt. 
Regiomonta••n~ 

Werner. 
Az 1497-iki fogy~ttkozks nto\n 

Apianus 

Möstlin . 

St.offlrr . 
Apianus ismét. 

Magini . 

Sehoner 
Stade 
Jansen • 

9" 

fi" 
7" 
8" ilO' 

ll" 15' 

4'' :-10' 

3" 45' 

6" 30' 

" 
/' 

J ... 

-re tették. 

Még· ink6-bb kitűnik IL különbség, ha ugyanazon széless~g alatt fekvií he

lyeket hasonlitunk ö~sze, mi llyenek pl. C:~dix és Jo'errnrl\. Ime tehát: 

Ptoloma~us . 147b-iki l<i~tdá• 27° 20' 

Alphonsi t6.biák . l<t92 " " 27° 30' 

Maurus l!'loreotious 1557 " :!8" 13' 

Apianus 1540 " 27° 5' 
Gemma Frisius ló78 " " 27° ól'>' 

Rudolphi Táblái 1627 " l 7° 

Argoli . 1638 " " 24° 5f•' 
Riccioli 1677 " t 9° 27' 

Sdwtt.. 1678 " " '!6" 50' 

LlLIRilll l' t 7 A 9 ,, ,. l Í" 52' 



513 

és egyeuközü (parallel) körök kölcsönös átmetszése általjegyeztetnek. 
Ez utóbbiakban a hosszúság, tekiiitettel az egyenlitöire, a szélesség 
az egyenes pótkebeluek arányában fogy j mindazáltal, hogy a ferdén 
futó vonal az összes délvonalakt.t ugyanazon szöglet alatt messe, a 
térképeken egyenközüek kel j egyeztetnek, s következésképen a. he
lyek nem valódi fekvésökben találtatnak. Hogy e rendetlensé[ ~~ 
melly csekély kiterjedésekben észrevehetlen, de nagyobbakban szem
betünő, eleje vétessék, a skót Wright Eduárd, s a flandriai Mercator 
Gellért 1) a leszállitási térképeket találták ki, mellyeken a délvona
lak szintén egyenközü, az egyenközü köröke't derekszögben wetszö 
vonalokkal jeleztetnek ugyan, de egyenlőtlen részekre vannak fel· 
osztva, olly mérvben növekedvén az egyenlitötöl a sarkok felé, melly
ben a hosszusági fokok fogynak az egyenköz ü körökben, tehát a sugár· 
nak a szélességi i v szegöjéhezi arányában 2). Ennél fogva a föld
abrosz ugy tekintethetik mint sok, különféle fokozatu, s egymás mellé 
helyezett sik térképek összege. 

Dürer Albert s Glareanus Henrik találták ki a gömbölyü szeg
ruényeket rézbc mctszeni, s papirra vonván le, gömbökre ragasztani, 
mellyek aztán könnyü szerrel megsokasittathatt.ak. De egynemeily 
magánzók mtlvészicket és költségeseket is alkottak, millyen pl. &77 

mellyet Estrée bíbornok részére fra Marco Vincenzo Coroneili kész 
tett, kitől a párisi királyi könyvtár is két tekét bir, mellyek tize __ 
két láb átméröjüek ; ugyan ö, sok kisebbeken kivül négyszáznál több 
földabroszt tett közzé, s hazájában földirati akademiát alapított. A 
földgolyóért, mellyen Olearius 1654 től 64-ig dolgozott, Nagy-Péter 
egy fregátot küldött, hogy fővárosát ékesitse azzal. Jean baptiste 
Poisson Napoleon fia számára készitett egyet, melly egy meter és hét 
centimeter á'méröjü j B egy másikat 1814-ben ~- :Souvre részére. Ber
linben Zenno tanár és Krummer úr dombormivü tekéket készítet· 
tek, mellyeken jelezvék a földszin hullámzásai; se fáradságos munka 

1) Mercator elsö térképe illy módou megbosszabbn.,. . ~les"égekkel 1553-
ból v&D, de nem Uszült j61 megfontolt elvek sz~rint, mellyek aztán Wright által 
találtattak fel 1590-ben. 

2) l ,000,000 vétetvén a félátmérő, minden p erez. leszámittatik szegőjé

nek értéke , azután összegeztetnek a szöglet szegöjéne.u; növekvései, melly a 
megeH!ző ~zeg(! je fólött egy percztől 60' ·ig növekszik j e igy itijö a hosszusági 
mértékj melly a mir.den fokra leszállitott térkép délvonalának adandó. Illy mó
don a bosszusági fok a széles"ég· 60-ik fokának megfeleli:l egyenközüben felét 
teszi az egyenlitön megmért fokúak j a délvonal foka pedig kétszer nagyo hb 11 

valodi mértéknél. 

XIV. 33 
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a térképekre is alkalmaztatott. A Delangiard által Párizsban feláJli. 
tott georámában, a szemlélö egy százhusz láb körületü átlátszó golyó 
központjára helyeztetvén, a föld minden vidékeit láthatja maga körül, 
mellyeket a csalódás sokkal nagyobbaknak tüntet fel, mint a willyenek 
valóban. ~ 

Coronelli, Merian, a holland Blaeuw s a svéd Bureo fögond
jukat térképeiken a részletekre, s a távolságok pontos meghatározá
sára forditották j s a különcz alakok és szörnyek helyett, mellyekkel 
azelőtt elborittatni szoktak, országleirási jegyzetekkel kisérték, jól
lehet a földieirás tulajdonképen még nlinden önálló czél nélküli, s 
csupán a történelem segéd tudományának tekintetett. E földahroszok 
összehasonlításából ki lehetne venni a földrajzi ismeretek fokonkénti 
haladását, ha hihetnők, miszerint a kiadók azon voltak, hogy mind
inkább tökélyesitsék azokat. Ki Blaeuw 1648-ki N o v us a t l as-át 
Ortalius 1612-ben készült atlasával összeveti, kevés haladást fog ta
lálni : Amerikát még mindig az Aniani-szoros választja el Ázsiától a 
60-ik szélességi fok felé; Dawis tengerét az észak-keleti parton ta
láljuk; Estotiland Grönlandnak adott helyett; Canada nem sokkal 
pontodab ban, Scandínavia azonban jobban van rajzolva j délen a 
Tűz-iöld a Horn foknál végződik, s nem függ össze a déli földdel. 
Keleten Korea hosszukás szigetnek látszik; az Aral-tenger eltünt, s 
a chinai fal északon egész az 50-ik egyenközü fokig fut j India igen 
kicsiny i a Caspi-tenger nem szabatos. 

Saroson Miklós 1651-ben a világ legjobb térképét tette közzé; 
egy másikat pedig 93-ban fia adott ki, mellyek ha összehasonlitatnak, 
csekély haladást mutatnak fel. A Caspi tenger nem többé keletről 
nyugatra, han~m északról délre nyulik j kissé jobban rajzolvák az 
európai partok, fökép a scandinávok, mint szintén Uj-Hollandéi is, 
a keletieket kivéve; Korea félszigetté alakittatott át; Cambalú, 
Tartaria képzelt fővárosa eltünt, de még mindig ott hullámzik az 
ország közepében egy nagy tó j ellenben az Aral-tó hiányzik, s Siberia 
nincs megnevezve i az Altili hegységek nagy részt északibb fekvé
süek a valódinál; a Nilus Afrikában egy Zairo nevü tóból ered a déli 
12-ik egyenközü felé, s Monomotapa birodalom egész a fokig nyuj
tatik, hogy összejőjön Abyssiniával. 

Midőn Newton, Huyghens és Cassini által a földgolyó behorpa
dására vonatkozó kérdések meghányattak, a mennyiségtani földle
irás szintén nyert becsben, s a csillagászati észleletek szabatosságát 
igyekeztek a térképekre is átvinni. Cassini 1668-ban közzétette a ju
piter holdjai járására vonatkozó tábláit, mellyek a bolognai, 93-ban 
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pedig a pál'izsi· déll<iit· szerint szarnittattak; Jean Picard a Dániában 
levö uranienbm·gi csíllagdából tett észleleteket e táblák szerint, s 
akkorig ismeretlen pontossággal számította ki a párizsi délvonaltóli 
különbséget. Ekkor ö (16f!O) Lahire-ral Francziaország földabroszá
nak felvételével bizatott meg, melly sokkal kisebbnek találtatott mint 
vélték, rniközben Cassini a párizsi csillagda talapzatán egy tekerajzat 
készitett harmincz legujabban hitelesitett hely-fekvéssei j s kikelvén 
a régiség iránti esztelen tisztelet ellen, melly a szabatos észleleteket 
is visszautasttotta, rábírta Chazellest a Földközi-tenger térképének 
megigazitására, melly háromszáz mérföldnyivel (leghe) rajzoltatott 
hosszabbnak a kellő mértéknél. Halley, Newton tanítványa, mialatt 
S. Helenán háromszáz ötven csillag fekvését számította ki, látta a 
Merkurnak nap fólötti átmenetét s észrevette, milly fontos következ
tetések vonathatnak abból a napi látköz (parallaxis) meghatározása 
érdekében, Még fontosabb volt a V P.nus átruenete, mellynek tartama 
alatt milly észleletek tétethetnek, jelezte. Ugyan ö megalapitotta a 
természettani földlei1·ást j s közzétévén a D e l e j es v á l t o z a
t ok a t s a .M o us so n sz e l ek t ö r t é n e lm é t, a király egy 
hajót adott neki, hogy hitelesítse az Atlanti tengeren elméleteit, a mi 
csakugyan sikerült is. 

Mindezek daczára a classikusok iránti tiszteletből sokan még 
rnindig a régi uton jártak; Ptolomaeus basszuságaiért visszautasi
tották ezek az ajkori csillagászat nagyszerü fölfedezéseit, s a régi 
mértékek szerinti hibás számítások kivették alakjokból ugy az egyes 
földrészeket, mint az egész földgolyót. Az uj rendszer a párizsi De
lisle Vilmosban (-·- 1726), Cassini barátjában nyert jeles bajnokot, 
ki kora ifjuságától Europa, Ázsia, Afrika földabroszának és térképei
nek elkészítésére szentelvén magát, e munkájáhan nem ragaszkodott 
szolgailag a régi véleményekhez, hanem a csillagászat adatait tartotta 
s:1.em előtt, s ezeket és az akkori leghiresebb utazók érte~>itéseivel ve· 
tette össze, millyenek voltak Chardin Perzsiát·a (1625-88), Bernier 
l11diára (1643-1713), Labat atya Amerika szigeteire és Senegálra, 
a jezsuiták China és Tatárországra nézve, s számtalan mások. Az ö 
föllépése valódi, bár előkészitett fonadaimat okozott a tudományos 
világban ; a Földközi-tengert igazi mértéltére vezette vissza j Kelet
Ázsiát ötszáz mérfölddrl (leghe) röviditette meg, és igy járt el a többi 
földeket illetőleg is. 

Hasonló jó akarat mellett hathatósabb eszközökkel rendelkez
tek D' Anville és Büsching. Amaz (1768) megtisztította a régi föld
leirást az ábrándoktól, valódi becsökre szállitotta alá a classikus'ok 

33* 
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által használt roé1·tékel(et, ritkán csalatkozott velős hozzávetéseiben, 
jól helyezte el a fölfedezéseket, s nagyobb gondot forditott a részle
tességekre. Büsching (1754) kiválólag az ujabb földirók nyomán ha
ladott, s Észak országairól is értesitéseket szerezvén, szabatos ne a 
változásnak nagyon is alávetett részletességgel ismertette meg a bi
rodalmak állapotát j azonban ha talán jobban tudott is irni mint An
villa, de nem tudott vagy nem bátorkodott szintolly nagyszerü rajzokat 
adni, mellyek a mellett hogy gyönyörködtetnek, oktatnak is. 

Az elemzés hatalmas rendszereinek reá alkalmazása által is 
elősegitett természettani csillagászat, melly tökéletesitette a tenger 
ár-apály elméletét, s köanyitette a hold egyenlőtlenségek_.~ s az üst_ö
kösök bolygó pályáinak kifürkészését, szintén nagy haladást tett, s 
előmozdította ahajózatot és földleirást, melly napjainkban, azonfelül 
hogy irodalmi becscsel bir, az exact tudományok rangját nyerte el. 
A franczia forradalmi háboruk alkalmával gondosan fölvétettek a 
síkok és katonai földabroszok ; Európa különféle államai országaik 
jó térképeire igyekeztek szert tenni i sok országban a telekköny\· 
érdekében is szabatos térképek :készíttettek. Most már a földrnértan 
és csillagászat kezet fognak, hogy tökéletes földabroszokat hozzanak 
létre i csupán e ezéiból alakult társulatok támogatják a földirati mun
kálatokat j tökélyesbedik a földmérés, megalakulóban van az össze
hasonlítási földleirás, ország Jeirási jegyzetekkel helyettesitttltnek a 
különcz ékitmények, jól meghatároztatnak a tenger szine felett a 
magasságok i előnyösen használtatik fel a mindinkább finomuló met
szési müvészet, mellynek a földtan is ujabb adókat hoz 1), s a nemze
tek közlik egymással a fölfedezéseket és ismertetéseket. 

Mindenki tudja, miszerint egy hosszúság meghatározása az óra 
meghátározásáná.k felel meg, mellyet ugyanazon perczben két külön
bözö helyen számítanak, valameily pillanatnyi, mindkét ponton lát
ható tüneményt vévén figyelembe. Reméllctték, miszerint e tekintet
ben a nap és hold, fogyatkozásaik alkalmával, széleiknek vagy vala
meily foltjuknak az árnyékbai pillanatnyi be vagy abbóli kilépte ál
tal, szabatosságot szülendnek i de csalatkoztak, mert az árnyék széle 
soha sincs olly határozottan körvonalazva, hogy a tünemény egyide
jüteg vétethetnék észre 2). Jobb eszközt nyujtott jupiter holdjai-

l) Eliu de Beauruout és Dufrenoy 1843-blln Carte geologiqutJ de la France 
czimü térképet tettek közzé 6 lapon, negyedrétes három kötet szöveggel. 

~) Azonkivül, hogy a hos~zuságoknak a napfogyatkozá~ol\bóli kiszámitá<K 
csalt jirtas CRillagiszok által történhetik, nem mindig föltétlen ~zabatosságg:.l iit 
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nak Galilei által 1610-ben történt fölfedeztetése, ki azt ajánlotta 
Spanyolország királyának, hogy ezek fogyatkozásai vétessenek mér
vül a földJeirási és hajózási munkálatoknál; de nem hallgattak reá. 
A hollandok Hortensiust és Blaeuwot küldték hozzá Florenczbe, hogy 
e tekintetben felvilágosítást kérjenek tlíle j azonban a távcsövek tö
kéletlensége akadályozta e fölfedezés rögtöni használatba vételét. 
Késöbb a hold által okozott csillag-elfedetéseket kezdték értékesí
teni, mellyeknél, tekintve a nagy távolságot, pillanat müve lévén az 
árnyékbai be és kilépés, egy másodpercznyire sem lehet hibázni az 
idő meghatározásában. 

Magától értetik, hogy ez eszközök csak szárazföldön használ
hatók j a tengeren sokl{al alkalmasabbak állanak rendelkezésünkre, 
millyen pl. a holdnak a láthatároni magaf.'sága, vagy pedig annak a 
naptól vagy más csillagtóli távolsága. Ugyanis, a nélkül, hogy be 
kellene várni az égi tünemény megerösittetését, elég tudni két ismert 
mozgásu égi test szöglettávl!nak változását, hogy bizonyosak le
gyünk róla, hol vagyunk j föltéve, miszerint az égi test elég gyorsan 
mozog arra, hogy huszonnégy óra alatt megváltoztassa helyzetét azon 
csillagok ellenében, mellyek ránézve összehasonlítási pontokúl szol
gálhatnak 1). E végből táblák készittet nek, mellyeken elölegesen meg 
vannak határozva egy bizonyos fekvésü hely minden fényfogyatko
zásai és csillagel-födetései 2). A mi a szélességet illeti, a hajósok nap
táblákkal látják el magukat, mellyek napról napra adják ez égi test
nek egyenlitötöli távolságát, vagy pedig annak elhajlását, minélfogva 
mindig kitudható valameily hely szélessége, ha a nap magasságából 
levonatik annak egyenlitötőli távolsága. Hogy gyarapítsák az eszkö
zöket, kiszámi tották a fő csillagoknak az egyenlitötö li távolságát, mint 
szintén azon közt is, melly azoknak egy adott délvonalon, s a nap-

az ki. Három jeles csillagb:~; nagy figyelemmel vizsgálta az 1792. szep. 5-ikit s 
abból Nápoly hoaszuságát L11lande 47' 32", De Wurm 47' 40" Triesnecker pedig 
4 7' 20"-re számította. 

1) E rendszer, melly 11 holdtávok rendszerének neveztetik, 1513-ban s 
nürnbergi Wesner által pendíttetett meg (Notae in Pwl, geogr. lib. 1.); tiz évvel 
késöbb Apianna kifejtette ; Kepler magasztalta; •le nem lehetett haaznát venni a 
csillagászi táblák pontatlanság-a miatt. A ilán Niebubr használta azt; azután 
pedig töktlyetesittetvéo Borda, D~lambre, Burg és Laplace !Ibi, köuoyüvé és 
biztos>! tétetett a j6 eszközök, a szabatos tabl!k a a legváltozatoaabb minták 
segélyével. Lásd Dubourget , Traité de navigation, Ji v. III. cb. l O. 

2) Illyenek a francziák Connaissance des temps ja; az angolok Nautical Al
manach-j~ ; a dánok Hajózdsi naptára, " a lissaboui Ephemerida$ nauticaa. 
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pálya azon pontjáni átmencte köz t létezík, me ll y megfelel a tavaszi 
éj-nap-egyenlőségnek j illy m6don a szélesség ki keresésében a nap 
csillagok által helyettesitethetik. Ismeretes továbbá, miszerint a nap 
magasságának kitadására legjobb mód az, mellyet az árnyék ,hossza
sága szalgáltat j de hogy a mai szabatosságot elér jék, elöbb tökéletesi
teni kellett az eszközöket, vagyis Meyer ismétlií ltöreit, a távcsöveket 
és órákat. 

Időmérték. 

Az idö elsö mt'rtékeül a természeti tünemények koronkénti 
egymásutánja szolgált. Ugy látszik az egyiptomiak voltak els8k, 
kik a két dél közti idöt huszonnégy órára osztották j de e felosztás 
nem ment át a polgári életbe, ugy hogy a görögök és rómaiak termé· 
szetes napot számítottak, tizenkét órára osztván fel az időt, melly a 
nap fölkelte és lenyugta közt lefoly j miért is nyáron hosszabbak 
voltak az órák. ~ napóra használata igen régi j ez egy egyenes vo
nalból áll, mP.Jly tetszés ezerint meghajlított, de délben napot kapó 
sikon jelzi az égi délvonal átmetszési irányát, s tnelly hegyének ár
nyékával, s egy lyukon áttörő fénysugárral a valódi delet mutatja. 
A biblia Ezechias király történetében beszél arról ; a chinai törté
nelmekböJ tudjuk, hogy igen rég óta használtattak csillagászati észle
letekre; Görögországban, mint mondják, A naximander honositotta 
meg, ki azt a chaldaeusoktól tanulta el. A rómaiak, Siciliában talál
ván egyet, városukba vitték, észre nem vévén, miszerint változván 
a hosszuság, nem volt többé használható. 

Hanem, hogy megtudják az órát s annak alosztályait midön 
nem süt a nap, mesterséges eszközökhöz folyamodtak. Elsg volt a 
viz-óra ( clepsidra) vagyis egy edény, mellyböl meghatározott idő 
alatt bizonyos viz-roennyiség folyt ki. Alkalmasint illyenek voltak a 
Vitruvius általleirt órák, s ugy látszik Ktesibius és Heron alexandriai 
fóldmérök találták azokat fel a Kriszlus elötti második század végén; 
azonban csalatkoztak , midön azt hitték, hogy a viz egyforma sebes
séggel foly, mert a nyomás fogytával a folyási gyorsaság is alább 
száll. Ujabb időben Amontons a hajózásnál fogadta azt el a hosszu
ság Ititudására j Tycho de Brahe pedig csillagászati észleletekre, de tö
kéletesítve. 

1000 körül jobb szerkezetet gondoltak ki: tudniillik sulyt füg
gesztettek kötélre, melly feszíttetvén egy kereket forgatott, mellyre 
csavarva volt. Innen származtak az ellensulyu órák, mellyeknél a 
gyorsuló mozgásnak a sulyegyenlitö ingásával, idővel pedig az ugy
nevezett ko r o n a, k e r ek, ak as z ke r ek s több mtás bámulatos 
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sze1·kezetekkel vett-bk elejét, mellyeket mind a sEerzetesek találták 
ki, hogy meghatározhassák az ima-órákat. 1344-ben a páduai város
ház tornyát, kevéssel késöbb a milanói Sant Eustorgio-ét látták el 
órával, melly utóbbival egy ütőmü is hozatott kapcsolatba. Az Alpe
seken túl az első ütőrnüvü órát V. Károly készittette 1370-ben a pári· 
zs i városházr a. Késöbb aztán alak-megjelenések és harang-játék ok· 
re)} is gondoskodtak. 

Az ellensui y rugonynyal helyettesi te t vén feltaláltatott a zseb
óra. IX. Károly és III. Henrik udvarában már voltak illy órák, s 
n Íi r n b e r g i t o j ás o k n ak neveztettek el alakjok s készités i he
lyökről. Midön már nemcsak a gazdagok kedvtöltéseül szolgáltak, 
hanem a tudósok figyelmének is tárgyát képezték, a sulyegyenlitőre 
tekercsrugó alkalmaztatott, a lánczot pedig az oraóra csavargatták, 
mi által egyenletes&é tétetett a mozgás, s a másod perczek is jeleztet
hettek. Mondják, hogy a nürnbergi Walther volt az első, ki a XV. 
század végén mutató órát használt a csillagászati észleleteknél : nyolcz
van évvel késöbb Tycho-B1·ahe kiilönféle órákkal r~ndelkezett e 
czélra. 

Az órák durvaságán Galilei segitett az inga ingásai egyidejü
ségének fölfedezésével, mellyet aztán Huyghens sulyegyenlitö helyett 
kerekekre alkalmazott, hogy ezek segitenék az óraszabályozó (regu
lator) minden egyes egyenlő ingásait eszközlö mozgató erőt, s hogy 
a szabályozó csak a saját mozgása megtartására szükséges lökést 
kapná a mozgató erőtől. Az elsö illy módon készült órát ö a hollandi 
rendeknek mutatta be 1657 -ben, s a következő évben az első e 
tárgyra vonatkozó értekezést tette közzé. Továbbá egy olly óra ki
találásán mesterkedett, melly ne változzék a hajó hányattatásai kö
vetkeztében ; s megismerkedvén a földmértanból a cyclicus vagyis 
azon görbe vonallal, mellyen valameily sulyos test mindig egyenlő 
időközben inog, bármillyenek legyenek is annak ívei, egy ingát szer
kesztett, mellynek leneséje cyclicus vonalakat irt le; elmés de nem 
szabatos találmány. Ugyan ii. volt, ki a tekercsrugót a zsebórák súly
egyenlitöjére kezdte alkalmazni, hogy a mozgatónak szabad cselek
vés engedtessék ; az illy modoru első óra 1674-ben Párizsban Thuret 
által készittetett. 1676-ban az angol Barlow ismétlő álló órákat, tiz 
évvel késöbb pedig szintilly zsebórákat talált ki. 

Nem volt tehát már szükség az ujabb találmán.yok1·a, hanem 
csak a tökélyesitésre, hogy eléressék a csillagászat és földieirás által 
igényelt szabatosság. Az volt most már a kérdés, hozhatók-e létre 
olly órák, mellyek a haj6k folytonos hányattatásai daczára is válto-
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zatlanok maradnak? ha igen, ezek álwl lehetendett meghatározni a 
hosszuságokat, mert pontosan jelezvén az órát, melly bizonyos dél
vonal alatt van, s összehasonlíttatván azon helyek ével, hová az ember 
érkezik, az idö-kiilönbség egyszeraminn a basszusági különbséget is 
adaodotta. A tEmgeri hatalmak tehát jutalmakkal kecsegtették a tu
dósokat, s az angol parlament husz ezer font sterlinget igért a11nak, 
ki olly órát találna fel, melly negyvenkét nap alatt nem változnék 
többet két percznél ; melly óra elégsP.ges leendett a hosszualigoknak 
egész fél fokigi szabatos meghatározására. 

Az ingás óra az angol Clement által 1680- ban föltalált ho1·gony 
szarkezettel javíttatott meg, melly lehetövé tette az inga apróbb moz
gását, s me Ily aztán 171 O-ben Graham által tökéletesíttetett, ki meg
sztintetvén a vil!szalöködést, mellyet a h11jt6mü kereke az inga min~ 
den ingásánál sze n ved, henger (ey linder) szarkezetet alkalmazott az 
ingás órában, miként az a sulyegyenlitösben már előbb használtatott. 
A csillagágzati órákba alknlmas hajtóművek Le Roy és Le Paute fran
cziáknak, főleg pedig Berthoudnak köszönhetik tökélye~<bülésöket, 

ld a szabad s az állandó erejü (remontoir) hajtóművet találta fel, 8 

azt eszközölvén, hogy a szabályozó csak pillanatnyi lökést kapjon a 
mozgató erötől, segitett azon szabálytalanságon, melly a tevékeny
ségnek 8urlódás által~ folytatódásából ~'Zá.-mazik, mialutt a hajtómű 

nyugszik. 
A csillagászati órákra nézve nagy javitás volt a kiegyenlítés 

(compensatio) vagyis azon eljárás, mellynél fogva különféle érczek
ből szerkeaztették össze az inga szárát, s igy elejét vették a meleg
ség által okozott meghosszabbodásnak. A henger nem lévén alkal
mazható a tengeri órákra, a helyett a szabad vagy állandó erejti hajtó 
müvet fogadták el ; azonkivül rubinba helyezték a finomabb kerekek 
csapjait 1 hogy kisebb legyen a sur1ódás; mindezPket Tompion, 
Fatio de Duiller, De Banffre, Brc~guet, Berthoud találták ki ; Harrissan 
aztán kiPgyenlitési ezerkezetet is alkalmazott. Breguet (- 1823) 
különösen az időmérő órákat ( chronometer) vitte nagy tökélyre 8 el
nyerte az angolok által egy olly órára kitüzött jut&.lmat1 melly napon
ként egy másodpf'rczet sem hibáz. 1842-ben Lehonardt a berlini 
tudós akadernia órása egy ujat talált fel, melly egyebet mellözve, a 
máso?percz ezred részét is jelzi, egy gömb lévén rá alkalmazva, 
melly az egész körnegyedet egy másod percz alatt befutja, és pedig 
nem lök!ctve hanem szabályosan haladva 1). 
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Ismeretes, miszerint az 'órák a közép időt jelzik: a valódit a 
napórák adják, mcllyek szintén tökélyesbittcttek, sokkal magasabbra 
emeltetvén a spectrum 1) A csillagászok aztán kiegyenlitési táb
lákat készítenek, mellyek minden napra jelzik a közép és valódi idö 
közti különbséget. 

Körömön kivül esik elszámlálni azon javitásokat, mellyek a 
nedvesség, melegség, légsürüség és láttani csalódások ellenében lép
tettek életbe 2). 

Most már, ba az észlelő ~zárazföldön teszi számitásait, bővel
kedik a helyzet meghatározására szükséges eszközök ben : a kiegyen
litési órák pontosan mutatják az időt; a hely tetövonala,meghatároz
tatván a függélyzö által, vagy levonatván a nyugodt fölület fekirányos
ságából, egy változhatlan egyenes vonalat arl , mellytöl távozván, 
mindig megmérheti a zenitjén álló csillagok szöglet távait, vagy 
azoknak az öt környező mozgékony láthatár feletti szöglet emelke
dettségét; pontos lajstromok mutatják neki az összes álló és tulajdon 
mozgással biró de helyet nem változtató csillagok távait; miért 
is könnyedén kiszámíthatja a csillag-óráját, hogy összehasonlítsa azt 
a saját órája által jelzettel; továbbá a pillanatnyi, különbözö ponto
kon szemlélhetö s a föld központjára vissza vitt tünemények vizsgá-

1) A milauói dómé egy, a bolthajtlson tört nyilá.son át kapja a fényt; a 
S. Sulpice-~ Párizsban 80 láb magas. A flóreuczi, melly 1467-ben Toscanelli 
Pál !Ital készittetett , 8 nztln Lacondamine kérelmére Ximenes által állitatott 
helyre, az egyház talaja f'ólött 267 láb, 6 hüvelyk, 9 és 1/. 0 párizsi vonaira emel
kedik, s 277 láb, 4 büv~lyk, 9 és ,;~/1oo vonallal áll feljebb a nap fordulAsi már
ványtáblAnál, mellyen a nap dhajláaára, s a nap lát.sz6lagos mozdulataira vonat
kozó észleletek tétetnek. 

') A leghiresebb csillagászok rgyikének állitása szarint, daczAra annak, 
hogy az ismétl ö körök már behozattak, még napjsinkban sincs három olly hely 
a fóldön, mellyek szélessége egy másod percznyi hibát is kizáró biztossággal tu
datnék. 1770-ben Dresda sdlességének kiszámitá~ában majd hlrom pe.rczet hi
házte.k ; a berlini csillaglsz-toronyé egész 1806. ig mintegy 25 mA.sod percznyire 
bizonytalan volt. 1790 ben, Barry és Henry észleletei előtt, a mannbeírni C>illll

gász-torony széleaségi fekvését illető számításban egy percz és buszonegy mlsod 
percz hibát követtek el ; ped;g Mayer Keresztély atya Bordanak egy nyolczllb 
sugáro körnegyedé,•el tette ott észleleteit. (Berlini naplók 1784, 168 lap és 1795, 
96 lap.) Monnier észleler.ei ellitt Párizs valódi s~élessége iránt tizenöt másod 
perezezel "oltak bizonytalanságban. Báró Zach csillagAszi naplója alkalmas 
példákat szulgáltat annak bebizonyit/\sát·a , miszerint egy gyakorlott szemlélö, 
jó körhatod<lal, 8 egy szabatosan ké~zitett meaterséges láthatárral ellltva, bár
meily adott hely szélességét f'óltalá.lhatjR, a nélkül, hogy a különhség hat vagy 
hét m~sodpercznél Mgyoub lenne. 
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latából mcghatáro~za a két szemlelő viszonylagos hosszuságát. De a 
tengeren, hol nincs megállapitott tetővonal, nincsenek ingá.k, nincse
nek szilárd állásu távcsövek, ll az észlelet központja mindig válto
zik, az emberi szellem nagyobb bizonyítékát volt kénytelen adni azon 
kitartásnak, melly az akadályokból meriti erejét. A tetővonalos'szög
let.ek kiindulási pontjául a láthatár legtávolabbi köre vétetik, melly 
határok közt a látvonal iranya legkevésbbé változik a rendes hullám
zások miatt; s pontos eszközökkel vették elejét a hömérsék és sugár
törés által okozott eltéréseknek. 

Azonban valameily szöglet megméréséhez szükségea, hogy 
annak oldalai mozdulatlanul álljanak, s ezek mindenikére egymás 
után egy egy látsugár hasson j de a tengeren az alsó oldal nem ma
radhat szilárdan, ha a szem eltávozik, hogy az égre tekintsen; miért 
is azon vannak, hogy ugyanegy időben mind a láthatárt mind a csil
lagot ugyanazon szöglet alatt lássák, s e végre két, olly módon ösz
szetett tükröt használnak, hogy a látvonali szöglet két oldala egy 
pontosan közös mozdulatban helyeztessék rájok j mi nem egyéb mint 
a Hadley által 1731-ben föltalált környolczad, melly azért neveztetik 
igy, mert szélének felosztása a körület egy nyolczadát foglalja magá
ban. Ezt aztán a körhatoddal helyettesitették j végre a francziák ál
tal Borda egész köre fogadtatott el , mig az angolok a körhatodot 
tartották meg, tökéletesitvén ·a felosztási rend!,!zert. Illy módon tehát 
miként a száraztóldön ugy a tengeren is megnyerték az égi ivek mér
tékét. Az idő kitudására a már nevezett, rugonyra készült órákat 
használják, mellyekre lehető gond fordittatik, hogy ugyanazon hely
zetben és hö-mérsékben maradjanak; s a táblák segélyével könnyü 
számitássá válik a müvelet. 

A föld alakja. 
A tudósok figyelme a föld alakja és nagyságának szabatosabb 

meghatározására is irányult. Fölteszem, ismeretes olvasóírn előtt, mi
szerint két csillagnak egymástóli távából ki lehet tudni egy fok 
basszuságát a föld-délvonalon, s hogy a központi vonz erő, erősebb 
lévén ott, hol a felület kisebb távolban van a föld központjától, vál
tozatosságot okoz az inga ingásainak gyorsaságában. 

Másut már beszéltünk (IV. könyv 224-51.) a délvonal egy fu· 
kának fölméréséröl, mellyet a régiek vittek véghez : csakhogy Posi
donius, Alexandriát Rhodussal hasonlitván össze, nem vette észre, 
miszerint e helyek nem ugyanazon délvonal alatt feküsznek, mi pedig 
lényeges föltétel. Új lendületet nyervén a t•1dományok, sok kisérle
tek tétettek Európában az igazság földe ri tése végett. 1617-ben SnP-1-
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lius, meghatározván az Alkamaer, Leyden és Berg-op-zoom közti égi 
íveket, az összetett háromszögek segélyével, mellyek egy a földön 
megmért alaphól indultak ki, e városok mindenikében kiszámította a 
sark-magasság különbségéböl három egyenközü fold-délvonalainak 
távolságát; · s illy módon a földi fok értékét 55,021 toisera tette. 
1635· ben az angol Norwood szargalmasan megmérvén a London és 
York köz ti fokot, 57,300 toise-t számított; de tizenöt évvel késöbb 
az olasz Riccioli Bolognában eszközölt mérések alapján 62,900 ra 
tette azt. Picard, lencséket alkalmazván az eszközökre, nagyobb sza
batosságot vitt be a mérések be, s 1669 ben kezdvén meg munkáját, 
rendkivüli gonddal Picardiaban egy 5663 toise alapot mért fel, melly
töl egész az amieusi székesegyházig folytatta a háromszögzést, s illy 
uton egy fok basszusága 57,060 toisera ütött ki. 

E számítás hitelességét több bizonyitékok erösitették, s igy a 
tudósok megnyugodtak abban, migneru ismét uj kétely merült fel. 
Richer csillagász, miután Párizsban a nap közép m ozgásához igazi
totta volna óráját, Cayenneba vitte azt át, melly hely alig öt foknyira 
van az egyenlitötől, s ugy találta, hogy mindennap 2' 28" késett. 
Pontosan megmérvén az inga vesszőjét, melly Cayenneban másod 
perczenként tette ingásait, egy és egy negyed vonallal rövidebbnek 
mutatkozott annál, melly Párizsban kivántatott E szerint ugyanazon 
testnek ktilönbözB súlya van e két helyen, tehát az egyikben kisebb 
a föld központjátóli távolság; a mi azt jelenti, hogy a ióld nem göm
hölyü, hanem belapult. Már e tapasztalat előtt a nagy mennyiség
tudós Huyghens is következtette azt természettani okokból. Newton, 
ki akkoriban a nehézkedés törvényeit tanulmányozta, elfogadta e vé
leményt, s finom számítások utján bizonyossá lett, miszerint a föld 
nemcsak belapult sarkainál, hanem tömege sem egynem ü, s azon 
mértékben lesz tömörebb , mellyben a központhoz közeledik. Illy 
nemü számitásokb61 s az inga változatos hosszuságáhól azon követ
keztetésre jutottak, hogy a belapulás 332 vagy 336-od részét teszi a 
tóld-tengelyn ek. Az is következett ebből, miszerint a délvonal ivei nem 
egyenlök egymásközt, hanem hosszabbak a sarkok felé, s rövidebbek 
a domborúbb részen, vagyis az egyenlilö felé. Azonban a Caseini 
Domonkos és Jakab által tett mérések ellenkezőleg azt bizonyították, 
hogy. a fok fogy észak felé, mibBl azt következtették, hogy a föld a 
sarkok felé hosszabbodik, s hogy a ióld ellipsoid az ö nagyobb ten
gelye körül forog. E következtetés ellenkezett a híg testek egyen
súlyi elméletével, miért is többen megtámadták azt, s élénk vita ke
letkezett, mellynek megoldására nem tartották elégségesnek két egy-
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más melletti fok megmérését, mert ezek között olly csekély a különb
ség, hogy könnyen hiba követtethetik el oz észleletben, annál is inkább, 
mivel az eszközök még nem érték el a tökély netovábbját 1) ; ellenben 
az egyenlitön megmért egy fok nehány száz toise különhséget mutatna 
fel, ha a sark-körön lévő fokkal vettetnék össze. . 

A franczia akadernia elhatározván e mérés véghezvitelét Lacon
damine, Bouguer és Godin Perúba küldettek (1736), kikhez V. Fülöp 
király megbizásából Juan György és Ulloa Antal spanyolok csatla
koztak. Ez volt az első út, melly tisztán tudományos ezéiból tétetett. 
A természet elbámult, midőn első izben érezte magát kérdőre vonatni 
e magasságokban, hol Condamine gyarapította a földrajzi, természet
tani és bölcseszi észleletek et, s határozott tudomást szerzett az Orinoco 
és Amazon f,,Jyóknak a Nero folyó általi összeköttetéséről; Bouguer 
pedig egy igen jeles munkában mind leírta, a müveleteket 2). Quitóba 
érkezvén a Cordillerák egy völgyében kezdték meg a mérést, melly 
völgy a várostól délre kétszáz mérföldnyire (leg he) nyúlik i s daczára 
az égalj nehézségeinek és az élet kényelmetlenségeinek, tiz éven át 
folytatták munkájokat. Az örök emlékül ott készitett felirat hirdeti 
az ö természettani, csillagászi és iöldmérési észleleteik eredményét ; 
többek közt az inga hosszuságára vonatkozó észleletet, melly ott má
sodperczenként tesz egy ingást : miért is ohajtották, hogy ez fogad
tassék el átaJános mértékül. Ha hallgatnak vala reájok, milly előnyt 
húzhatott volna ebből a földrajzi tudomány, megszünvén habozni a 
minden országban változó mértékek közt. 

Ugyanazon időben a sark kör alá Maupertuis, Clairaut, Camus, 
Le Monnier és Orthier abbé küldettek, kikhez Celsius, a csillagászat 
tanára U p salában is csatlakozott, Graham-féle tengeri eszközöket, s a 
zenit-szelőt (sector) vivén magával, mellyek sokkal jobbak voltak 
az akkor ismerteknél i a titkárságot Sommerceaux vitte, a rajzokat 
Kerbelot készítette. Míg amazok forró égaljakat és na.gyszerü növény
zetet, ezek csikorgó hideget találtak, s igy 7 407 toisenyi alapot mér
hettek meg a Tornea folyó befagyott feliiletén, hol n hideg 37 fokot 
ért el, úgy, ho@y a bor sem maradt csak egy perczig is folyó álla
potban. 

•) Tudva levö, mdly hosszu alapot mértek meg Milanó csillagll.szui Lom
bardia háromszögedse !Ital. A toscanainak is, mellyet nem rég Inghirami atya 
tett, sok márföld alapja volt., s ezzel tökélete.>en megegyezett az, mellyet b!ró 
Zach tökélyesbitett eszközökkel néhány száz toisenyi mérésböl levezetett. 

') Értllk•zt!3 a föld alakjáról. 17 4.9. 



- 525 

Ismételt észleletek után ezek a foko t középszárui tással b 7,438 
toisera, vagyis a párizsinál 512-vel többre tették, mig az egyenlitőé 
57,753 toisenak találtatott, mi a két átmérő különbségét 178-nak 
179-hezi arányában tünteti fel. De Maupertuisnak a csillagászatbani 
járatlansága miatt kétségbe vonatott a müvelet szabatossága, miért is 
a svéd Svanberg által ugyanazon helyeken, nagyobb mérvben és jobb 
eszközökkel ismételtetett (1801), s az eredmény sokkal kevésbbé be
lapult ellipsis lett (mint 302 a 301-hez). A Cassiniak, a tudósok nyo· 
morult történelmében ritka lelkiismeretességgel nézték át ujra számÍ· 
tás aikat, s beismerték az elkövetett hibákat, mellyeket kiküszöböl V'én, 
megerősítették azt, mit előbb tagadtak. De e nélkül is napfényre jött 
volna a dolog azon nyolcz fok felmérése által, mit La Caille Dunker
que és Perpignan közt vitt véghez. 

A nemzeti gyülés a súlyok és mérték.ek egyenlő rendszerét ha
tározván el behozni, mellyek szabálya az égtlíl kölcsönöztetnék, abban 
állapodtak meg, hogy egységül a föld-délvonal negyedének tizmillio
mod része fogadtassék el, melly me t e rnek neveztetett. Szükséges 
volt tehát ujolag szabatosabban meghatározni egy fok mértékét, mit 
is Delambre és Méchain a Dunkerque és Barcellana egyközü vonalai 
által átmetszett i ven 1792 -től 96-ig hajtottak végre, pontos eszközök
kel s Borda-féle ismétlő körökkel lévén ellátva. Illy módon tehát 
meghatároztatott az egység, s ennek nyomán megállapíttatott a mér
ték és sulyegység is; de az angolok, ugyanazon elvből indulván ki, 
egyszerüvé és könnyen igazolhatóvá tették azt, mert egység mártékül 
(y a r d) az inga hosszát fogadták el, melly egy előre meghatározott 
szélességben másodperczenként végzi ingását. Tudva levő azonban, 
hogy e hosszuság ugyanazon szélességben nem windig egyenlő , sőt 
ugyanazon helyben is változhatik 1). 

A földmérök a földgolyó hullá.mszerü görbületeit is pontosan 
meg akarták határozni; azonban a milanói Paolo Frisi a kölönféle mér
tékek összehasonlitásából meggyőzte öket, hogy e görbülés nem va
lami állandó mennyiségtani szabály szerint történik. 1817 ·ben Frey
cinet az U r a n i a hajón a föld megkerülése végett főleg azon ezéiból 
küldetvén ki, hogy inga segélyével meghatározza a déli félgömb gör
bülését, azon meggyőződésre jutott, miszerint e félgömbön a belapulás 

1) Ez egységből 8zármaztattak le 11 bosszuság, bőség és sulymértÁkek. Kü· 
lönös, hogy a chin11i tiz unciás font ugyauazonosn~~ok találtatott a r6maiak által 
ÁzsiAbau megállapitott 373 grammányival, s az angolok patika fontjAval , bogy 
továbba a chinai és arab láb bajszálnyira egyezik a Nagy-KAroly6val. 
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nem nagyon különbözik az északitól, hog;, nagyobb 1/ 305-nél, melly 
mérték a hold egyenlőtlenségek elméletéLől vonatott le, s hogy 1

1 '260 

és 1 , 28~ közt változik ; meggyőződött továbbá, hogy az egyenközüek
nek nincs szabályos alakjok, vagyis, hogy a föld nem szabatosan .kör
ben futó test. A másutt tett észleletek megerősítették e következte
téseket, s az ujabb mérések, mellyekct Marermes Paduatól és Green
wichtól a Baleari szigetekig vitt véghez, szintén 1/2';1 és 1/ 292-edben ál
lapítják meg a belapulásokat. 

Ez észleletek helyességére nézve az ég is bizonyítékokkal szol
gált, mert a holdon kivül a jupiterben szintén 1/ 338 belapulás fedezte
tett fel. A megfordított inga (p e n d u l um c o n v e r t i b i l e), melly
ről Kater kapitány azt állította, hogy csalhatatlan eszköz a vonalas 
méréseknél, a föld alakjának kiismerésére használtatott. 1836-ban 
Puissant a franczia akademiát e:gy, a Delambre számításaiba becsú
szott hi~ára figyelmeztette, mellynél fogva a három láb ll vonal és 
296 ezredre határozott meterhez még hetvenkét ezredrész vonal volna 
adandó, hogy tökéletesen képviselje az egyenlítő sarktóli távolságá
nak tizmilliomad részét; s hogy következésképen a föld belapulás 
1/ 3151 melly szám tökéletesen levezethető a hold egyenlőtlenségeiből ; 
miért is Bessel a fok tizenegy különbözö mértéke nyomán 1/ 299 -edben 
állapitotta meg az ellipti;:itást. 

Maga e mértéki különbség csckélysége egy olly nagy testet íl
letőleg, minő a föld, bámulatra ragad az emberi értelem, s A n nak ha
talma iránt, ki mindeneket i n p o n d e r e e t ro e n s u r a rendelt el. 

Delejes sark. 
Colurubus már észrevette a delejtű elhajlását, vagyis azon szög

letet, mcllyet az a föld-délvonallal képez, jóllehet e fölfedezés Cabot
nak szokott tulajdonittatni. Pietro Medina, ki 1545-ben tette közzé 
a hajózatróli első értekezést, tagadta e tényt; ellenben Martino Cortes 
1556-ban megcrösitette1 a föld egy vonzó pontjának tulajdonitván azt. 
Spanyolország királyai ötvenezer zechinót igértek annak, ki fölfe
dezné a delejtű változásainak okát. Az angol Norman szargalmasan 
észlelte e tüneményt, s a delejtűnek a különféle szélességek szarinti 
elhajlását; azután Bond Henrik 1657-ben eltaláltnak hitte annak okát, 
s előre megmondta, hogy azon évben a delejtű Londonban nem fog 
elhajolni. Ebben csakugyan igaza volt, de nem ugy azon elhajlási 
táblákat illetőleg, mellyeket a következő években tett közzé. 

Összegyüjtvén a föld különbözö pontjain tett észleleteket, Halley 
1700-ban egy vizira ti térképen lerajzolta a különféle elhajlásokat, 
mellyeket oly módon igyekezett megfejteni, hogy a földgolyót egy 



nagy magnesnek tételezte fel, mellynek négy, és pedig két mozgó, két 
álló sarka van, B ezek tcvékenységét/:11 függ a delejtü változása. Az 
övéitől eltérőleg ütöttek ki a vonalak, mellyeket ugyanazon rendszer
ben, de terjedelmesebb észleletek nyomán Mountain és Dobson 17 44-
ben rajzoltak ; azután Eulerus kimutatta, miszerint a változások meg
fejtésére elég két mozgó vonzó pontot föltételezni. A philadelphiai 
Churchmao azt vitatja, hogy e két pont a delejes egyenlítő két sarkát 
képezi, melly egyenlítő idöszakosan nyugatról keletre mozdul, ugy, 
hogy a földgolyón a földi egyenlitövei egyközü két kört ir le; s e~y 
delej-atlast vett fel arról (1795). A tények nem felelnek meg e hy
pothesisnek, sem az eddig felállitottak valamellyikének, mellyek közt 
Epinal-é legvilágosabb. A helyett, hogy a földgolyót egy nagy delej
nek tételeznék fel, most azt egy oszloppal hasonlitják össze, mellyben 
a sarkok összeköttetésben lévén, földkörüli delejes folyamok kelet
keznek, mellyek a delejes délvonallal függöleges irányban keletről 
nyugatra folynak az egyenlítő felé. E folyamok által irányoztatnék a 
delejtű ; ami pedig a szögletet illeti, mellyet a delejes délvonal a csil
lagászival képez, melly különböző helyeken változik, de minden irány
tűnél egyenlően, azt tartják, hogy a földgolyónak az ellipsis pályáni 
forgásából származik, minélfogva idöszakonként változhatik, hason
lóan e pálya elhajlásaihoz. 

Ugyanezen folyamok következménye lenne a delejtű elhajlása 
is, okoztatva azon vonzás által, melyet az ugyanazon irányban baladó 
folyamok egymásra gyakorolnak. Illy módoo a dele jes tünemények 
Arnpére elmélete szerint erőtani villanyosaágra vitetvén vissza, talán 
közel állunk az időhöz, midön megfejthetjük a delejtű elhajlását és 
vonzattatásait i e közben pedig táblák készittetnek napi és évi válto
zásair611 mellyek többé kevésbbé megközelítik a valószínűséget. 

Utazók. 
Ujabb időben sokan keltek utra tisztán tudományos czélból, 

hogy kifürkészszék, létezik-e déli szárazföld vagy egy északnyugati 
átjárás, s hogy megismerkedjenek Afrika és Amerika közép részeivel. 
Nagyobb mérvet vévén a hajózás, hogy kevesbittessenek annak veszé
lyei, szükséges volt kiigazitani a földrajzi hibákat, s hitelesiteni azt, 
mit a vetélytársak ravaszsága szándékosan elferdített. Az utazók ér
tesitéseiböl eltünt ama nyegle modor, melly midőn az igazságot elfo
gadta is, kételyeket hagyott fenn i s a személyes benyomások és kü
löncz események helyett azt beszélik el, mi előnyére azoigál a föld és 
az ember történelmének; a ritkaságok és szörnyek megszünvén sze-
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repelni, helyetWk az usztályzá~;, a tizokások tanulmányozá~;a kapott 
lábra, s az elkövetett hibák jóvá tétettek. 

Amerika déli részében sokan tettek tudományoij fü1·készeteket; 
s 1781-ben a spanyol kormány don Felix de Azará-t több más tisztvi
selőkkel együtt a végből küldte oda, hogy Brasília és az ö bil;tokai 
közt jelöljék ki a határokat; melly vállalat fontos ismeretek és jó tér
képek szerzésére szolgáltatott alkalmat. A Buenos Ayrestől délre 
esö földek történelme és vizirata még a titok leplébe volt burkolva, 
midön Read kapitány utján a Pampákról, vagyis a La Plata tarto· 
mány nyugati és déli részén elterülő kilenczszáz mérföldnyi (miglia) 
síkságokról kaptunk értesítést, mellyeken ö keresztül hatolt, hogy 
meglátogassa a bányákat. 1782-ben a spanyolok pontosan fölvévén 
Patagonia partjait és a Magellan-szorost, kitünt, hogy a Tüz-föld nem· 
egyéb, mint sok szigetek összlete, mellyeket aztán (1826) King kapi
tány, daczára a nagy nehézségeknek, szabatosan letérképezett, s ez 
által nagyban megkönnyítette az addig veszélyesnek tartott bajózálit. 

Maga az Európa és Amerika közti távohág sem volt jól megha· 
tározva, s még nem régiben is hatvan, sőt száznegyven mérfolddel 
(leghe) tették kevesebbre az Atlanti-tenger szélességét, mig ellenben 
a Nagy-Oceánt kelletén tul terjesztették. Az angolok, mihelyt letele
pedtek Indiában, meg nem nyugodva a tudatlanság titkain, földirati 
vizsgának vetették azt alá ; W ebb és Moorcroft, fölkutatandók a G an
ges forrásait, 1708-ban megmászták a Himalaját, hol a földgolyó leg· 
magasabb csúcsait találták, mellyek közől a Davalagiri, Nepal és Ti
bet közt, nyolczezer hatszáz meter, a Tschumulari pedig, Butan és 
Tibet határain legalább is kilenczezer meternyi magasságra emelkedik. 

A földirat segédkezet nyujt a természet-történelemnek, néple
irásnak és természettannak, különösen ba azon nagy szellemek egyike 
emelkedik ki, kik a tudomány sok ágában otthonosak lévén, egyiket 
a másikkal támogatják. Illyen volt a berlini Humboldt Sándor, ki 
kora Hiuságában mindenféle tanok, különösen pedig a vegytan s az 
akkoriban felkapott állati villanyosság tanulmányozására adta magát; 
s gazdag lévén, utazások által tökéletesitbette tanulmányait. A legki
tünőbb természettudósok ismerete főleg a természet tanulmányozá
sára vonzotta öt, s Aimé Bompland, jeles füvész társaságában kezdte 
meg tudományos zarándoklásait. Engedélyt nyervén Spanyolország-

. tól az addig tudományosan ki nem fürkészett spanyol gyarmatok 
meglátogatására, mindenfelé fOldismei és fűvészi kutatásokat rendezett, 
megmászta a legmagasabb hegyeket, bejárta a járatlan sikságokat, 
tanulmányozta az emberek erkölcscit és nyelveit, észlelte az erdők és 



növényzet kinézését j miközben windig kezénél voltak eszközei, l:lzün
telen javaslatokat telt a gyarmatok sorsának javítására, s bámulatos 
ismeretí sokoldalusággal mindenféle tünemények és tényekből kö,·et
keztetéseket vont. A természettani földieirás óriássá nőtte ki magát 
ápoló kezei alatt, s az ö elméletei és föltevései gyakran fogadtattak 
el a nagy tudósok által. 

A legujabb utazások következtében az emberisme uj tudománya 
is gyarapodott. Blumenbach a fajok különbségét a szervezetre s fő
leg a koponyák alakulására alapitotta (I. könyv. 1421.) ötfélét külön
böztetvén meg, mellyeket inkább földiratilag mint tudományosan ot~z
tályozott. E tanulmány előmozdítására aztán a nyelvészotiek és tör
ténelmiek is segédkezet nyujtottak; de szabatasságra csak napjaink
ban vergődött, midőn beismerték, hogy a történelemmel megegyezte
tett természeti jellegeken kell alapulnia, mellyek sokkal állandóbbak 
és kevésbbé önkényesek. 

Illy szempontból indulnak ki tudor Pritchardnak "A z em b e r i 
nem természettaní történelmére vonatkozó buvár
l a t a i," s Edward munkája (ugyanott 145 lap); A leide d' Orbign,Y 
Dél-Amerika népeit vizsgálta meg; 1817-ben XVIII. Lajos Freycinet 
Lajost küldte el, hogy a déli félgömb delejes és időjárási tüneményein 
kivlil, a nyelveket és erkölcsöket is észlelje; Dumont d' Urville a 
Legujabb-Világ tudományos. kifürkészésével biza t ván meg, hullák at, 
mintákat, lenyomatokat, s ez olly sok népfaj által lakott földek ter
mészeti és erkölcsi jellegeirc vonatkozó ismertetéseket gyüjtött. A 
magával hozott rajzok közül nyolczszáz hatvanhat emberi alakokat, 
fegyvereket, lakházakat és házi eszközöket; négyszáz pedig partokat 
és tájékokat ábrázol ; azonkivill ötvenhárom bevégzett térképet és ti
zenkét vázlatot készitett külünféle partok, kikötők és révekről; mert 
lllig egykor, ha valameiiy szigetet találtak, megelégedtek azzal, hogy 
a révben állva meghatározták annak fekvését, most ellenkezőleg min
den öblöt, mindcn báttért, minden átját·ást kikutatnak, s a csillagászi 
ismertetésekkel a természettani és tcrrnél5zettörténelmieket is cgymli· 
teni akarják. 

liajóza t. 
J á ko b b o t j a 1 mellyel régente a hajók gyorsaságát mét·ték, 

használhatlanná vált, midőu föltaláltatván a vitorlák, nem kapott többé 
c gép lökést az evezők től. A pnrtugal Bert Crescenzio 1 fi04 ben uj 
~zm·kezetet gondolt ki; ugyanis egy dobozba szárnyakkal ellátott 
forgó tengely tllesztotik, mclly a s:i.él által lwjlatván, egy hengen·e 
csavart kötelet vonz magához, s ennek mcnnyiségébül számittatik ki 
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a hajó által bizonyos idö alatt megtett út hossza. Ez eszköz azonban 
tökéletlen, mert a szél növekedhetik, a nélkül, hogy a hajó gyorsitaná 
futását: miért is egy nemével a csürlönek helyettesíttetett, mellyet 
egy, minden toisenyira csombókkal ellátott fonaira erősítvén, a ten
gerbe vetik, s mindaddig engedik a fonalat legöngyölögni, mig a 
esürlö szabadon nem úszik; akkor aztán megszámitják, hány csombók 
tekerőzik le fél percz alatt, s ez mutatja, hány toiset halad a hajó. 
Ez eszköz, me Ily angol föltalálójáról lock nak neveztetik, még szintén 
tökéletlen t). 

Az első hosszasabb hajózások következtében javíttatott a hajók 
szerkezete, s már l514 óta ólommal azokták behuzni azok gerinczét. 
E meaterség hajdan nem alapult tudományos következteté!!eken, ha
nem hosszas gyakorlaton, olly módon, miként még nem rég is láttuk, 
hogy a velenezei haiógyár kitíinö hajókat készitett bizonyos, atyáról 
fiura titokként hagyományozott gyakorlatok szerint, amint ez történni 
szokott1 midön valaki nem áll tudományos alapokon. De lassanlassan 
amint a mennyiségtani tudományok és számítás fejlödtek, s az elvont 
tudományoknak gyakorlati alkalmazásában iigyesebbek lettek, a ha
jóépitészet is tökélyesbedett, s elméleti tanulmányok és sok munka 
tárgyát képezte. Van-lk Kornél a galeonok és spanyol caracok, s egy 
franczia által Rotterdamban 1653-ban készitett hajó leírását adja, 
melly vitorlák nélkül, óra féle mozgony által volt hajtandó, még pe
dig olly gyorsasággal, hogy egy nap alatt meg kellendett Rotterdamtól 
Dieppeig s innen Amsterdamig az utat tennie; azonban mielött kísér
letre került volna a dolog, megszökött a föltaláló. Ugyan ö Stevin 
Henrik hajóját is leírja, mellynek a biztonságot illetőleg, a kocsival 
kellett volna versenyeznie. 2) 

A már általunk dicsérettel emlitett mennyiségtudós Bouguer Pé
ter különösen a hajó- építészet elméleti részét tárgyalta kitünöen 3), 

s a legelvontabb kérdéseket is a közfelfogáshoz alkalmazottan tudtt1 

1) A lockról azonban már Magellau utjában is tétetik emlités (lia mégis fi 

gyeimet érdemel), hol 1521 j:.o.nuárról a következőt olvassuk: "Azon mérés szerint, 
mellyet a hajó hátsórészi lánczczal tettünk, 60-70 mérföldet (leghe) haladtunk 
naponként." Lo\sd Amoretti, P1-imo v-ioggio inlo1-no ol globo termcqueo etc. 180() 
p. 46 

") De nederlandace Sceepa bouw h.onat open geatelt ve1·toonende noar wal •·e
gel etc. Amsterdam 169 7. 

3
) Traité du nav·i,·e, de sa const?·uclion P-t dc aea mouvemenls. Párizs 1746. 

- Nouveau lt·m:tt! tle nm•igaliou, conlenont la the'rwiP et la prnlique du r,ilota_qP. 
Ugyanott 1753. 



megfejteni; azonban a gyaltorlatban nem volt olly jártas, l10gy képes 
lett volna azt az elmélettel megegyeztetni. A nagy Eulerus a hajó
építészet és kezelés tökélctes elméletét adta. Még fontosabb Ivan 
György munk~ja, ki a tudománynyal egyesitvén a gyakorlatot, egy, n. 
vizben mozgó testek által tapasztalt ellenállásra vonatkozó uj tant 
állitott fel 1), jóllehet bővebb tapasztalatok utján Borda, Condorcet 
és Romme jobb eredményekre jutottak. Mellőzve az ujabb akat, mely
lyek olly nagy részben átalakitották a régi szokásokat, még csak 
~~ridrich Hinez de Chapman munkáját említjük 2), mdly lvanéval 
bátran kiállja a versenyt. Seppings Róbet·t élethe léptetvén a rézsunt 
vonafos metszést, melly háromszögekké változtatta a hajóvár bordái 
által képezett számtalan egyközényeket, tudományos milvészetté ala
kitotta át a hajó-építészetet. Kitilnő még Norwood Richard munkája 
is 3), mellyben az arányszámok és háromszögtannak a hajózatnál dívó 
három főbb számítás rendszerei alkalmazása felől adott ujjmutatást. 

Adjuk még ezekhez a hajósok egészségének megóvását, s az 
élelmezés szabályozasát czélzó munkákat. Tudor Johnson igy szólt 
1778-ban: "Ha a hajótetőről annak belsejébe tekintetek, a nyomor 
netovábbját fogjátok ott látni. Milly tultömöttség! milly bűz! a hajó 
valódi börtön, összekötve a vizbefuJási veszélylyel, sőt a börtönnél is 
roszabb; roszabb a helyiség, a lég, az élelem, a társaság." Innen szár· 
maztak azon rettenetesen öldökl ö betegRégek, m ell y ekkel telve van
nak az akkori utleirások. Hois01· admiral 1726-ban hét sorhajóval 
indult nyugati Inrliákba, s két ízben vesztette el f'géi!'z legénységét, rui
nek következtében aztán ö maga is meghalt szivfájdalmában. Ne
hány havi hajózás után rendcsen kiütött a skorbut, s naponként nyolcz 
tiz élet lett annak menthetlenül áldozata. Még 1780-ban is egyedül 
a basiari kóroda ezernégyszáz ötvenhét skorbutos beteget fogadott be, 
hol aztán 1806-ban már egy sem, s a kövctkezö évben csak egy volt 
ápolás alatt. Most már a legénység jó egészségi állapota egyike 
azon dolgoknak, mellyeket a kapitánytól leginkább követelnek ; s 
visszatédével nem csak azt veszik számításba, mit fedezett fel, hanem 
azt is: hány életbe keriilt a fölfedezés? 

11 Tr·actat om l::>lcepp8 bygg en"et tillika. Stocltholm l 7 7 5. 
"}·· Examen ma1·itimo theo•·etico-practico o traUado de n~echanica aplicado a 

la coat1'Uccion, conocimiento y manejo rle loa navioa y demaa embm·cacionea. Madrid 

1771. 
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Világitó tornyok. 
Egyik ujabb nagyszcrü javítás volt a vilá.gitó tornyok életbelép

tetése is, mellyek éjenként erősebb fénynyel jelzik a kikötőket, vagy a 
veszélyes szirtrket. A szokásos mécsbeleket Argantnak Carcel rend
Azere ezerint tökélyesbitett kettős huzamu lll.mpáival helyetteeitették, 
melly rendszernél fogva az olaj bizonyos szerkezet által olly módon 
emeltetvén fel, hogy mindig egészen áztassa a mécsbelet, akadályoz
tatik a hamvképződés. A tükörtan törvényei nyomán a hajtaiékos 
ércztükröket találták ki a fényerő összpontositására. A világító tor
nyoknak azonban az a hibájok volt, hogy a fény csak azon irányban 
látszott, mellyben a hajtaiékos lemezek tengelyeivel tetőirányos 

sugarak estek, s igy nagy tér maradt homályban. E bajon ugy segí
tettek, hogy forgóvá tették a készletet, s az igy előállott fényfogyat
kozás minden más esetleges fénytől megkülönböztette a vil:ígitó tor· 
nyokat. De minthogy az illy tükrök ki vannak téve az elhomályoso
dásnak, a sugártöréssei vélték azokat helyettesitendőknek, mellynél 
fogva a fény az ember kénye ezerint irányoztathatik. Ejavitás Free
nelnek sikerül t, ki Carcel-féle tökélycebitett lámpákat s a lángot gyü
rükként körülvevő fokozó lencséket használt, minélfogva a láng visz
szaverődvén, a legalkalmasabb módon terjeszti fényét. 

York harczege a tengeri vezénylet zászlók és lobogók általi esz
közlésének mesterségét találta ki j e rendszer, melly 1675 felé Tor
viile lovag által javíttatott, naponként tökélyesbedik, s a távirdák 
módjára, a legtávolabbi pontok közt hoz létre összeköttetést. Most 
már a rózsa harminczkét s1.ele köziil husz fuhat anélkül, hogy a vi
torlákat eitéritenék egyenes irányukból, s olly ügyesen tudják ezeket 
kezelni, miszerint tizenhat vagy tizenhét nap alatt vitorlás hajón New
Yorkból Angliába képesek átmenni. Azonban mostanáig sem talál
ták módját, miként lehessen tengeren meghatározni a szelek irányát és 
gyorsaságát, miként valtoztassanak levegőt födél alatt, miként tegyék 
sótlanná a tenger vizét, mi olly sok terhet megkimélne ? S több más 
feladat vár megoldásra, mellyek körül a gyakorlat emberei fáradoz
nak, kik még mindig táplálják a tenger alatti hajózhatás reményét. 

(,]6zer6. 

Blasco di Garay kapitány már 1543-ban egy gépet ajánlott V. 
Károlynak, melly evezők és tlzél nélkül hajtandotta a hajókat. A 
császár beleegyezett, hogy kisérlet tétessék azzal Barcellona kikötöjé
ben j s jóllehet a szet·zö nem akarta közzétanni fontos titkát, mind· 
azáltal tudva van, hogy egy, fm-ró vizzel telt kazánból állott, melly a 
hajó két oldalán két kereket hajtott. Az eredmény elismerést aratott, 
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de Ravago kinc!ltál'llok azon ellenvetéssel lépett fel, hogy az igy ké
szült hajó, három óra alatt, nem tehet meg többet két mérföldnél 
(leghe), amellett sokba kerül, s az üst azétpattanás veszélyének is 
ki van téve. '). A gyakorlat emberei az ellenkezőt bizonyitották; 
de V. Károly sokkal jobban el volt foglalva Európa felforgatásával, 
míntsem illy talá.lmányra fordithatta volna figyelmét, melly két és 
félszázaddal elöbbre viendette a hajózat mcsterségébeni átalakulást. 

I. Napoleonnak, ki napjainkban ujra fölélesztette V. Károly 
némelly eszméit, egy más erömüvész mutatta be magát, olly hajókat 
hozván javaslatba, mcllyek szél ellen is és gőzerővel haladnának. 
De e harcz embere, ki minden módot felhasználni igyekezett a gyü
lölt Anglia tulszárnyalá9ára, nem vette figyelembe azt, melly számára 
okvetlen felsőbbséget biztositott volna; s Fulton Róbert vagy ki, vagy 
meg nem halgattatott általa fénykorában 1 mit aztán keserüen kellett 
megbánnia bukása napjaiban. Mit a hódító megvetctt, a szabadság 
karolta fel j s azon Amerika, mellyet még uj-világnak neveznek, s 
melly a nagyra törö növendék módjára felülmulní igyekszik meste
rét, a hajózásra alkalmazta e kiszámíthatlan eredményü tényezöt, 
mellynek segélyével, mintegy daczolva a szélekkel és zivatarokkal, 
gyorsabban és biztosabban futják be a tengereket. Fulton az elsö, 
tizennyolcz lóerejü gőzhajót 1807 -ben az Egyesült-_(Uamokban ké
szítette, mellyen Al hanyból New-Yorkba tizennyolcz óra alatt ment 
át, mig most e hatvan mérföldnyi (leghe) utat hét-nyolcz óra alatt 
teszik meg. Ugyanö 1812-ben az első gőzhajót szerkesztette az Ohio 
és Mississippi folyók részére; 1818 után megszaporodtak a gözö:>ök, 
s 35-ben már ötszáznyolczvannyolcz szeldelta az Ohio hullámait, 39-
ben pedig az összes Egyesült-Államok ezerháromszázat számítottak. 
Most New-Yorkból Philadelphiába öt, Baltimoréba nyolcz, W ashing
tonba tíz, Norfolkba husz, a déli carolinai Charlestownba negyven, a 
Mississippi torkolatánál fekvő Uj-Orleansba, mi 900 mérföldet (leghc) 
tesz, százhatvannyolcz óra alatt érnek j mi több, New-Yorkból Uj-Hol
landba, érintve a föbb városokat, csekély költséggel, nyolcz vagy tiz 
nap alatt el lehet jutni. 

Angiiának gyarmataival együtt 1814-ben még csak két gözöse 
volt, mellyek 456 tonna teherképességgel birtak; 1824-ben már száz· 
huszonhat{ 15,739 tonna); 34-ben négyszázhatvankettő (50, 734 tonna); 

1) Az. e t!rgyra vonatkozó okmányok Navarete és Dezos de la Roquette 
lLltal tétettek közzé : Recueil des voyages et rle eouvertes diJ8 Espagnols depuis la 

fin du quiaziéme slécle. 
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38-ban pedig nyolczszáztizreszaporodtak (157,840 tonna); s most felül
muljnk az ezret. Az első hadi angol gözös 18~8-ban készittetett, s most 
már ez ország tengerészetc többet számit száznál. Eleintén csak a 
Clyd-en próbálgatták a gözösöket, majd tulmentek a szoroson, ké
söbb a három ország közti parthajózásokra használták, azután a Föld
közi és Balti-tenger partjait járták be rajtok. De mind az elmélet, mind 
a gyakorlat emberei használhatlanoknak állitották azokat az Oceánon; 
azonban a G r e a t Western 1838 aprilban megindulván Bristolból 
nagy ünnepélyességek köz t New-Yorkba érkezett, hol még találkoztak 
ollyanok életben, kik visszaemlékeztek, hogy a többiekkel ök is jót 
nevettek a Fu l t o n i e sz e l ö s s é g e n ; e hajó tizenöt nap alatt há
romezerötszáz mérföldet (6500 chilometer) járt be; azután tizenkét 
és fél nap alatt is elért, ó1·ánként nyolcz és háromnegyed csombókot 
is fonva le 1), s hetvenszer tette meg ez utat. 

Késöbb azon gondolatra jöttek, hogy a fát vassal helyettesítsék, 
melly erősebb és könnyebb, s biztos a férgek ellen. Nem tudni bi
zonyosan, Doddnak-e, ki azt már 1818-ban ajánlotta, vagy Williams
nak, ki gyakorlatba vetteJ tulajdonítandó a hajóodt1 több osztályrai 
elkülönítésének érdeme,.minél fogva ha egyik vizet kap is, a többiek 
nem szenvednek. Az illy módon szerit esztett T i g r i s, E u p h r a
t e s, A l b u l' k h a, Q u o r r a, A l h e r t, W i l b e r fo r c e nev ü ha-

jókon, erőszakosan utat törve a jég között, előnyomulhattak a sarkok 
felé, s fölmehettek az addig járatlan folyókon. Most már az Orinoco, 
a megmérhetlen Missuri, s a rejtélyes Mississipi e gözhajók segélyé
vel a legtávolabbi népségeket hozzák egymással összeköttetésbe; 
szintezeken a Niger tökéletes kiismerésére is tétettek kisérletek, hogy 
gyökerében támadtassék meg a négerekkeli gyalázatos kereskedés; 
két más gőzös ezer angol mérföldnyire ment fel az Euphratesen 
egész Belesig, hogy uj kereskedelmi utat nyissanak azon túl, melly 
alkalmasabb lenne mint a suezi, mert ekkor Angolországnak sem az 
arnerikaiakkal, sem a hanianokkal nem kell ene versenyeznie. 

Alig hogy a gőzhajózás elterjedt, Indiák kormánya az Európa 
és India közti közlekedés olly módoni könnyítésérc akarta azt fel-

1) E hnjó 1340, hivatalos súlyú tonna tehel'képességgel hirt, mi miudig 
keve:-ebb1·e vétetik a val6dinál ; hll.ts6 ro',szének szélessége tulhalndta a két~zf•z 

lábnt; odu ja háromszáz személynek elégséges élelmis~erek és vizen kiviil 800 
tonna szenet fogadhatott be; a szobák tágasRk és gazdagoa fólszereltek, a te· 
rem 75 láb hosszu, 21 láb széles, kilencz láb mngas, s festményekkel diszi
tett volt. 
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használni, melly gyökeresen mgváltoztatta volna az anyaországgali 
viszonyokat. Hosszas vitatás. után Johnson kapitány 1825 aug. 16 án 
Fallmouthból indulván ki, az E n t e r p r is e nevü 460 tonnás hajón 
decz. 7-én Bengalába érkezett. E hajó megvásároltatván a kormány
tól, rögtön használtatott a birmanokkali háboruban ; csakhamar szapo
ríttattak a gözösök, 8 mig a vitorlás hajóknak nem volt elég három 
hó, hogy a Gangesen Calcuttából Allabbadba menjenek, ezek 8 nap 
alatt értek oda, jóllehet éjjel nem utaztak. Mások a Vörös-tengeren 
tettek kísérletet, s a H u n g L i n d sa y hajó 1830-ban Bombaytól 
Suezig huszonegy nap alatt tette meg az utat ; a következök még 
kevesebb időt vettek igénybe, minélfogva a parlament rendes közle
kedés megalapitását határozta el, hogy a bombayi posta egy hónap alatt 
é1jen Londonba. Igy tünnek el a távolságok! 

Az angol tengerészet I r o n si d e nevü első vashajója 183!! vé
gén Fernambucoból Liverpoolba tért vissza, s nagy terhet bozott 
aránylag a kis térhez, mellyet az elfoglalt. Ez nem keveset tett a 
gőzösök elleni előitélet legyőzésére ; s a G• r e a t-W es t e r n társulat 
a G r e a t. B r i t a i n építését határozta el, mi egyike volt a legnagyob b 
ujitásoknak, mellyek rég idő óta a hajó-építészetben történtek, meg
szünvén másolni Fulton gözöseit. Ezeknek azon hibájok volt, hogy 
egyedüli mozgatóul a gőzt használták, anélkül, hogy a nagy termé
szeti erőket is segélyül hivták volna, miután a középen elhelyezett 
gép, s a szárnyak lehetlenné teszik olly árboczok emelését, mellyek a 
nagyobb zivatarokkal is daczolhatnának. A lapátokat tehát tizenhat láb 
átmé1·öjü csavarral helyettesitették ; melly uj hajtó készletet a fran
cziák Delislenek, az angolok Smithnek tulajdonítanak. E szerkczet 
azonkivül, hogy száztonnányi tehertől kiméli meg a hajót, kényelmessé 
és széppé teszi azt, 8 könnyebbiti a csatornákbai bemenetet Ha, 
mint hiszszük, e rendszer elterjed, gyorsittatui fognak általa az Indi
ába való utazások, mellyek most a szélcsend, a tengerömlések és 
forgószelek váltakozó akadályai által lassíttatnak 1). Az m·edmény 

1) A Napoleon csavar-hajó tizonkét s ha. szükséges több c~ombókof i~ 

!~fon. 

A Gl'eat-B1·itain, l<ivéyo a hajó kamrákat és belső táblltka.t, egész\\11 vas· 
hól áll, s !500 tonnányi vas van mjta.. Négy hiddai, négy köz, két hölgy·t~J·em
mel, s száz nyolczvan kamrával van ellátva, nem számítva a legénys~g és két
százötven ágy niszéra sziikséges helyot. A hu~zonnégy kemencze által fülött 
n~gy ~ép 1288 lóarövel bir. Árbocz hat van rajta. 

Mostanában a Themsén egészen vasból egy óriás, 70o láb hosszu gőzöst 
készítenek, me !ly G•·ande Orientale-nak neveztetik ; ez 22,500 tonna teher képes· 
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azonban nem volt kedvező a kisérletekre ; ~ az emlitett két nagy 
építmény semmire ment; de minthogy a azorencsétlenség esetleges
ségekből vagy hibából, nem pedig hamis elméletből származott, a 
britt kitartás makac;;ul megmaradt föltétele mellett, s 1849 ben a New 
Yorit-Liverpooli utakra két gőzöst épitettek háromezer tonna ~épes
séggel. 

Az ötszáz lóercjü Hindostan gözö>i szept. 24-én indulván ki 
Southamptonból, deczember 20-án vagyis 87 nap alatt ért Madrasba, 
mellyek közöl husz·1nhctet állomll.sokon töltött cl; tehát minden hu
szonnégy órában kétszáz mérföldet (miglia) tett meg; e hajó a Cal
cutta és Suez közti havi szalgálatra van szánva. A P a c i fi q u e 
1850-ben az Atlanti-tengert tiz nap és öt óra alatt szelte át; az 
Ázsi a pedig tiz nap alatt tette meg a visszafelé való utat, melly 
mint tudjuk, könnyittatik a tengerömlések által. V égre a C a n a d a 
amerikai gözös 892 mérföldet ( miglia )járt he három egymásutáni napon; 
a legnagyobb folytonos gyorsaság, melly valaha eléretett. Most már 
társulatok alakultak, mcllyek folytonosan gőzösöket küldöznek az 
Atlanti-tengeren tu li országok ba. 

Az uj angol-társulat tizennégy gőzös és három vitorlás hajó se
gélyével havonként kétszer teljesiti a postaszolgála.tot Nagy-Bdtannia, 
Nyugat-India minden része, Dél-Amerika partjai és Honduras közt; 
havonként kétszer küld hajókat Havannába, Nassauba, az Atlanti-ten
ger melléki Egyesült-Államok kikötöibe egész az Uj-Skocziában lévő 
Halifaxig; s az útrend ugy van megalapit va, hogy a keleti Surinamtól 
nyugati Mexicóig, a Paria öböltől és Chagrestöl Halifaxig könnyítes
sék a közlekedés a szárazföld és a szigetck közt ; miért is hatvan nap 
alatt Londonból Amerikába és vissza lehet jutni, miután az ember a 
nyugnti szigetek legnagyobb részét érintette, sAmerika nevezetesebb 

R<lgg<'l bir, mi 4.6-50·Bzer több a szokft;os hárum árbCJczos hajókénál. Már ez 
ideig is (1867 jun.) ·18 millio frankba került. Hogy helyök legyen az árúknak 
az alterhet a viz pótolandja, melly mértélr BZPrint fog a kettös feuek közé bebo· 
csáthttni. A három híd nagyszerü csarnolwkat képez, mcllyekben elég kénye
lemmel elhelyeztethetilr 6000 utazó é~ 10,000 katona. Árbocza hat van, mellyek 
közöl öt vas, B c;ak a h.~jó hftt;Ó részén lcvö l<észittetik fából, hogy kevé,;bbé 
zavarja az irányt{{ müköclését. A !tét csónnlr valódi g"ózös; B lb-16 csombókot 
fog lefonni, vagyis 20 mórföldet (miglia) hala<land egy óra alatt. A hullámolt 
elmélete alaposabban tAnulmányoztatván ez utóbhi idökben, olly módon készittO·· 
tett e hajó, hogy kikeriilje az E>löbbieket ért. szerenc.,étlenségekot, mellyek vagy 
csak köz~pen kapaLván fel a hullámolr által ös.<zetörettek a két vég rész súlya 
á.ltal, v''I!"Y két vé~ölwél fogva emflltetvén fd ki\zépnn kaptak sériilé.~t. 
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kikötöit meglátogatta volna j s mindezt kényelmes, s külön és téres 
kamrákkal ellátott gözösökön. 

Illy előnyök nyerhetök most, miután az építészetnél nem a vak 
gyakorlat, hanem az elmélet viszi a vezérszerepet. É~s még nagyobb 
bámulatot keltenek azon temérdek gőzösök, mellyek egész Europá· 
ban, s még inkább Amerikában minden folyót szeldelnek, minden par
tot fölkeresnek j rnig előbb a folyóni fölmenet a kereskedelem akadá
lyául tekintetett, most szerenesének tartatik. Következésképen vala· 
melly kőszéutelep fölfedezése moat többre becsültetik, mint a XVI. 
században az arany-bányáé ; s elégséges arra, hogy Polynesia vala
melly puszta szirtjét kapóssá tegye. S e találmány ugyszólván még 
csak tegnapi j ki tudja milly tökélyesbüléseknek néz az eléje? s ki 
számithatja ki annak következményeit? Maga a háboru is megvál
toztatandja eddigi alakját, s a szárazföldi gyalogság, s az édes vizi 
tengerészek elégségesek lesznek a szalgálatra ; a gőzösök késedelem 
nélkül megérkezhetendnek a csatatérre, s ha nem cseréltetnek is fel 
velök a sorhajók, könnyíteni fogják ezek mozdulatait, hirtelen ellát
ják a szükségesekkel, kiszabadítják a veszélyböl. Igaz, hogy szarke
zetök gyengesége miatt könnyen összerombolhatók lévén ágyuk által, 
nkadályoztatuak a föállomás elfoglalásában ; de ha Archímedes csa· 
varja vagy a villanydelej nem tennék is jóvá e hiányt, azok lesznek 
a hajóhadban, mi a lovasság a hadseregben ; nem alkalmasak 1 hogy 
eldöntsék az ütköz etet, de igen is jók arra, hogy védjék a számyakat, 
tüzbe vezeesék a sorhajókat, kevésbbé veszteségessé tegyék a visz· 
z a vonu lá::~ t 1 a tökéletesítsék az ellenség megverettetését. 

Tenger jog. 
A tenger fontossága a tengerjognak, s a hatalmak ugy· béke 

mint háboru idején egymáshozi viszonyainak alapos tanulmányozására 
ösztönözte a szakértőket. A közép korban nemkülönben mint a régi 
idökben a háboru, egyszerűsitvén azon kegyetlen erőt, melly kormá
nyozza a világot s melly jognak neveztetik, szabadaimat adott minél 
több kárt tenni az ellenségnek, s elzárni azt minden előnytőL Akko
riban a kalózság törvényen kivüli állapotnak tekintetett, s még midön 
f!legszünt is a hősök foglalkozása lenni, gyakorolta azt, kinek elégsé
ges eszközei voltak, ezekhez mérvén tulajdon jogát. De alig hogy 
1000 körül növekedni kezdett a kereskedés, megtiltatott a barátságos, 
kl'söbb pedig mind azon nemzetek rovására való kalózkodás is, mely
lyek nem voltak háboruban azon nemzettel, mellyhez a kalózok tar
toztak, miért is ezeknek kriteleaségökké tétetett szabadalom-levelet 
eszközölni ki kormányaiktóL Mi több, a kormányok azon gondolatra 
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jöttek, hogy magukhoz ragadják az egyesek ezen nyereséget, s c:>z
közül haszuálják e gyalázatos mesterséget az ellenségek elt>zegényi
tésére; szabályozták tehát a kalózság gyakorlatát, s utasításokat ad
tak a rablóknak, hogy minél nagyobb kárt okozzanak az ellenségnek, 
akadályozván azt az élelmiszerek és lökészletek megszerzé3ébeu. S 
minthogy a kalózok könnyen követhettek el visszaélé:1eket, mielött 
zsákmányaikkal szabadon rendelkezhettek volna, azoknak egy tör
vényszék általi hitelesíttetésére köteleztettek, máskülönben mint rab
lókkal fogtak elbánni velök. 

E tör•;ényszékektöl származott a tengetjog, melly, miként lát
tuk, délen az olasz és catalan, északon a hansa-városok által állapit
tatott meg, s különféle gyüjtemények készittettek belőle, mellyek kö
zött legnevezetesebb a 71 T e n g e r i ü g y v i v ös é g" (59 lap). Ennek 
lényege négy szabályra vihető vissza : l. A barátságos hajón talált 
ellenséges áruk lefoglaltathatnak ; II. Illy esetben azok szállitási bére 
kifizetendö a hajó-tulajdonosnak; III. Az ellenséges hajón talált ba
rátságos áru nem esik oda a kincstárnak; IV. Ki valamclly ellenséges 
hajót elfog, követelheti az azon lévő barátságos árúk szállítási bérét, 
mintha csak rendeltetésök helyére jutottak volna. S az Ü g y v i v ö
s é g 273 fejezete határozottan rendeli: "Ha valameily elfogott hajó 
barátságos, de a teher ellenséges nemzet tulajdona, a kalóz kötelezheti 
a hajómeste1·t, hogy oda szállitsa ez árukat, hol azokat biztosságba 
hiszi helyezhetni, megfizelvén neki a vitelbért, mellyet kapandott, ha 
rendeltetésök helyére szállitotta volna; ha a hajómcster vonakodik, 
megkimélvén a legénységet, elsülyesztheti a hajót. Ha ellenben a 
hajó ellenségé, a teher pedig barátoké, a tulajdonosok váltság utján 
egyezzenek meg a kalózzal; máskülönben ennek joga van oda téri
teni vissza a hajót, honnan kiindult, s a tulajdonosok ép ugy kötelesek 
megfizetni a vitclbért, mintha áruik rendeltetésök helyére jutottak 
volna." 

Ez volt a közép kor gyakorlata; de akkor még vagy épen nem, 
vagy csak kevéssé üzték a bizomány-kereskedést, hanem legtöbbnyire 
maga a tulajdonos kelt utra, hogy kikötöböl kikötőbe járva valami jó 
vásárt csináljon. Nem volt tehát nehéz meghatározni, kit illetnek az· 
áruk; mig most a legtöbb árúk vagy bizományba küldetnek, vagy 
<'lőlegezés utján jegyzékre adatnak; mi nehezebbé teszi az azok ter
mészetc és illetöségét·e vonatkozó kerdés eldöntését. A semleges árúkra 
nézve azt tartották, hogy azok, ha ellenséges hajón szállittatnak, sza
badoknak tekintessenek, ellenben a semleges lobogó nem szabaditja 
fel az ellenséges árút. A magán érdek azonban megváltoztatta e szo-
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k<ist a XV. században, s a tengeren tulsulylyal birt nemzetek, elvet
vén az elsőt, csak a második részt tartották meg j angolországi V. 
Henrik, s burgundi Bátor János abban egyeztek meg (1417), hogy 
lefoglaltathassanak az ellenséges hajón talált semleges árúk; I. Fe
rencz meghagyta (1543), hogy az ellenséges árút szállitó hajó ellen
ségesnek tekintessék. 

Ha e barbár törvény szeliditletett, a törökök érdeme volt j 
ugyanis l. Achmet a ft·ancziákkal kötött szerződés alkalmával (1611 ), 
egyéb bölcs rendszahályuk közt, emezek alattvalóira nézve az Ü g y
v i v ös é g második rendelményébe is beleegyezett; Francziaország 
négy évre hagyta azt jóvá (1646) az egyesült németalföldi tartomá
nyok részére j azután majd visszavéte tett, majd ismét megengedtetett, 
mig végre az Utt·echti békében átalános törvényül fogadtatott el hu
szonöt évre (l 713.) 

Holland egyesült tartományaira nézve, mellyek főleg bizomány
kereskedést iiztek, nagyon fontos volt, hogy az ellenséges árú védes
sék a semleges lobogó által j miért is részletes szerzödésekkel igye
keztek azt kieszközölni. Igy III. Fülöppel megegyeztek (1620), hogy 
az ö hajóikon talált bármelly ellenséges árúnak szabad menet enged
tessék, ellenben az ellen!léges hajón talált semleges árú zsákmányul 
essék ; melly egyezmény homlokegyenest ellenkezik az Ü g y v i v ö
s é g g e l, s átaJános bizományosokká kellett tennie a hollandokat. 
Angolország Portugaliával kötött szerzödésében elismerte a lobogó 
szabadságát, melly aztán Cromwell által Fr oneziaországra (1655), ké · 
sőbb pedig Spanyolországm is kiterjesztetett (1670); de Dán és 
Svédország, mellyek csak saját földjlik termékeit szállitották, maka
csul ragaszkodtak a tengerjoghoz. 

fiadi csempéllzet. 
Mindez nem gyengiti a hadi csempészet, vagyiti bizonyos tár

gyak olly nemzetekbezi szállitásának tilalmát, mellyekkel háborut 
viselnek. E tilalom eleintén fegyverekre szólt, de aztán az élelmisze
rekre, később pedig azon f'óbb anyagokra kiterjesztetett, mellyek ha
jók vagy fegyverek gyártására szolgálhatnak. Gyakori kérdésekre 
adott alkalmat e szokás, hogy megegyeztessék a háboruakodák biz
tonságát a semlegesek kereskedelmének méltáuyos szabadságávnl. 
Magától ertetik, hogy a terhek közt vannak ollyanok, mellyek egye· 
neseil előnyére azoigálnak a hadakozó ellenségnek, mások haszno
sakká lehetnek, mások ismét békében és háboruban egyiránt hasz
nálha:tók. Az elsörendü áruk tilosak; a ha1·madrendüek szabadok; a 
többiek mint például épületfák, érezek, pénz sat. a körülmények sze-
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rint majd eltiltatnak, majd megengedtetnek. Megengedettnek tartják 
a semlegesek kereskedelmének megszakitását, vagy azok hajóinak le
foglalását is, ha a biztonság ugy kivánja, vagy ha az egyezkedés min
den eszközeinek sikertelen megkísérlése után meg akarják törni a 
makacs ellenséget. De fennmarad az okozott károk visszatéritési 
kötelezettsége. Ennélfogva a semlegesek azon vannak, hogy kike
rültessék a háboru, melly nekik kárt okozhatna. 

A jogból, melly bizonyos tárgyaknak az ostromolt városbai be
esempészését tiltja, szülemlett a tengerzári jog. Ennek határai 1620-
ban azon rendelet által jelöltettek ki, mellytJt Hollandia a még akkori
ban Spanyolországnak alávetett flandriai kikötökre nézve tett közzé, 
s melly ezerint a semleges hajókon valameily elzárolt kikötőbe bevitt 
vagy abból kihozott minden áru igazságosan vagy szabályezerülcg le
foglaltathatik, ép ugy mint a csempészett árúk j egyéb megszoritást 
azonban nem tettek a tengeri kereskedelemre nézve. Midön nem 
használt nekik többé, a hollandok megsértették saját rendelményö
ket, s 1652-ben az egész világon ki akarták zárni kikötöikből az an
golokat; ez azonban nem akadályozta öket, hogy panaszkodjanak, 
midön 1663-ban az angolok ugyanazt határozták ellenökben. 

A hadi csempészet tilalmából a motozási jog származott ; e mint 
hogy igen terhessé nütte ki magát, folytonosan panaszokra ad okot. 
Az angolok azon okból vagy azon ürügy alatt, hogy megtudják, vaj
jon a hajók nem visznek-e néger rabszolgákat, minden lobogóju ha
jóra motozási jogot követelnek maguknak, mi nekik a tengereni fel
söbbség egy nemét biztosítja, 8 ugyanazért ellenmondásokkal találko 
zik a többi népek részéről. 

Szabad tenger. 
Egy más kérdés is merül fel, t. i. vajjon szabad· c a tenger? Mi

ként láttuk, V eleneze az Adriai-tenger valódi és örök ut·almát igé
nyelte magának, minden hajót vám alá vetvén 1 melly azon meg
jelent. A spanyolok és portugalok VI. Sándor hires hullájára tá
maszkonva, minden másokat ki akartak zárni az abban kijelölt ten
gerekről. Azonban nem igen hallgattak rájok, s a hollandok félre 
tévén a Róma és Spanyolország iránti eugcdelmességet, elhatároz
ták fölszabadítani a halászatot és kereskedelmet, 8 szabadnak nyilvá
nitották a tengert (1698). Ez elv mellet Grotius küzdött (Ma r c 
l i b e r um), mig Seiden (Ma r e c l a u B um) Anglia tulajdonának 
vitatta az azt övező négy tengert j Alberico Gentile azt bizonyit
gatta, hogy a tenger birtokba vétethetik mint egyetlen nemzet uradal
ma, minden mást kizárván abból; Puffendorf szerint a földközi-ten-
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gerek a part-népek tulajdonai közé számitandók, és pedig ugyan
azon elveknél fogva, mellyek ezerint a viz-folyamok fölötti jogok ha
tároztatnak meg; ellenben az oceanok osztatlan állapotban hagyandók; 
Bynckcrshoek megengedte, hogy egy nemzet eltulajdoníthasson bi
zonyos tenger-részeket, p. o. a part-vizeket egy ágyulövésre vagy lát
távolra, s a saját területe közé zárt tenge1·eket. Világos, hogy mind 
e nézeteket az ország természete mondolta toll alá, mellynek javára 
írtak, s mellynélfogva Angolország kizárólagos jogot tulajdonitott 
magának a britt tengerekre mint szintén Dánia is a Sundra és 
Beltre. 

A régi szokások XIV. Lajos Tengerészeti Rendeleté
b e n (O r d o n n a n c e d e I a ro a ri n e) gyüjtettek össze és tökélete
sittettek (1G81). Tizennégyezer ágyu és százezer tengerészszel meg
rakott négyszáz sorhajó és hétszáz más hadihajó birtokában lévén, 
azt hitte, úrkodhatik a tengeren, s kijelentette, hogy bármelly ellen
ségeihez tartozó árút szállító hajó, vegy alattvalói és szövetségese
inek ellenséges hajón talált árnja zsákmányul tekitessék, Még tovább 
ment a spanyol örökösödési háboru alkalmával, elrendelvén, hogy az 
árú ne kövesse a tulajdonos minöségét, han('m az ellenség földének 
és iparának minden terméke foglaltaesék le j minélfogva a semleges 
hajók is feltartóztattak, mellyek ellenséges kikötökben rakodván meg, 
másfelé vették utjokat. 

Ezen, még a közép kor kalózainál is azokatlan barbárságnak 
Angolország vetett féket az Utrechti békében, mellyben elhatározta
tott, hogy a semleges lobogó védje az ellenséges terhet j de minthogy 
hallgatással mellözték, megerősíteni látszottak azon szabályt, mellynél 
fogva az cllenséges hajón szállitott semleges árú lefoglaltathatott. An
golország aztán, túlsulyra vergődvén a tengeren, kisérletet tett e meg
szoritás eltörlésére, mintha ellenkeznék a közjoggal, s magával a 
szerzödéssel, vagyis a legelső háboru kitörésével kellene megszünnie. 
Francziaország megalázottnak hivén magát az Utrechtben hátrányára 
kötött szerzödés által, kibontakozni igyekezett abból, e külön egyez
mények utján ellenkező záradékokat eszközölt magának; s XV. Lajos 
nemcsak a semleges hajóni ellenséges árukat, hanem az ellenséges 
föld és ipar minden termékeit lefoglalhatóknak nyilvánitotta (1744). 

E szigort61 legelőször a siciliai király s Németalföld országren
dei köz t Ragaban létrejött (17 53) szerzödés tért el, a hol ie abban 
egyeztek meg, hogy bármelly, a két szerződö hatalom hajóin talált 
árú szabadnak tekintessék, még ha ellenségeké lenne is, kivéve a 
csempészetieket. Rpanyolország e közben Angliávali ellenségeeke 
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dé8ei alkalmával kalózrendszert fogadott el ( 17il\J), tulajdon kapitá
nyok és franczia legénységgel ellátott -hajókat küldvén ki, mellyek a 
Földközi-tengrr bemeneténél sok angol hajót ejtettek hatalmukbaj 
igy az elsö év végéig negyvenhetet fogtak el, mellyek értéke kétszáz 
harmincznégy ezer font aterJingre becsültetett j a második év végéig 
pedig négyszáznál is t11bbet., mellyek értéke egy millio font sterlingre 
tétetett, 

1756 ban ismét uj vita keletkezett, mellynek tárgyát azon kér
dés képezte: vajjon valamelly hadviselö hatalom háboru idején ad
hat-e a semlegeseknek fölhatalmazást a kereskedelemre, mellytöl 
béke idején eltiltotta azokat. E kérdés onnan támadt, hogy Franczia
ország a semlegeseknek megengedte amaz időben a gyarmataivali 
addig tiltott kereskedést. Az angol tengerészet tulsulyával megtörte 
az egyedáruságot, s azon elvekhez ragaszkodott, mellyek 1756-iki 
h a d s z a b á l y o k n a k neveztettek , vagy is azt v itatta, miszerint 
a háboru nem változtatván meg a hadviselö hatalmaknak a semlege
sek iránti viszonyait, emezek valamellyikének alattvalóit nem menti 
fel azon tilalmak alól, mellyek annak kereskedelmét béke idején kor
látozzák. Ez a n g o l j o g tartotta m11gát, s még nem régiben ia ko
moly versengéseket keltett. 

Ép azon idő volt, midön a böJcséRzek mindenről okoskodtak, a 
a tengerjogot is banezkés alá vették, a természeti jogban keresvén 
annak alapját; s szerintök csakis ezen és nem a szerzödéseken ala
pul a semlegesek kereskedelmének szabadsága, föltéve, hogy nem 
szállitanak élclmi vagy hadi szercket j kiivetke";ésképen minden gátló 
rendszabály megilzüntctendő mint barbárság vagy zsarnokság. A dán 
Hubner egy munkát irt ama jog kiterjedése és lJatárlliról, melly a 
hadviselö nemzeteket a semleges hajók lefoglalására fölhatalmazza, 
kimutatván, miszcrint ez csak azon esetbon igazolható, ha a semle. 
gesség kötelmei világosan megszegetnek. Egynémelly nemzetek el· 
fogadták ez itéletet, s a tengerek szabadságának mintegy előjátékát 
szemiéibette a világ a hét éves háboru alkalmával , midön Svéd- es 
Oroszország kinyilatkoztatták, hogy Poroszország, mellyel háboruba 
keveredtek, folytathatja kereskedését, kivéve minden esetre a hadi 
csempészetet s a zárolt kikötökkeli iizletet, s mindcn más nemzetnek 
bizt~nságot igértek a kereskedelem és hajózásra nézve ép ugy mint 
béke idején. 

Az Észak-Amerika függetlenségeért ''ivott egészen tengeri küz
delem iamilt összebonyolította az e tárgyra vonatkozó kérdéseket 
(1778). Francziaország m<>gegyezctt az Egyesült-Államokkal, hogy a 
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lobogó védje az árúkat; eltiltotta a kalózokat az ellenséges kikü· 
tökbe tartó vagy azokból jövő semleges hajók lefoglalásdtól; 1\ZOrt 

esetre -ha csempészeti tárgyakat szállitanának, megengedtetett ezek
nek, de nem a hajóknak lefoglalása, föltéve, hogy a csempészetiek 
értéke nem ér fel az egész teher negyedéveL A bölcsészek szemében 
kevésnek látszott ez engedmény, kik ostromolták a motozási jogot, 
melly abból szülemlik. S mivel, hogy Itikerüljék e boszantást, ollykor 
a kereskedők fegyveres hajókkal kisértették magukat, azon vitatkoz
tak, vajjon illy féle kisérot elégséges-e arra, hogy a hadviselő hatal
mak hajói kivonják magukat a motozás alól 1). 

Ide járultak a tengeri ?.árlatra vonatkozó kérdések is, s hogy e 
tekintetben minémü kölcsönös Jogaik vannak a népeknek. Meghány
ván a dolgot azon határazatra jutottak, miszerint ha valódi a zárlat, 
vagyis ha hadi hajók czirkálnak a kikötö vagy rév előtt, s igy semmi 
féle hajó nem kisérelheti meg a bemenetet veszély nélkül, a semleges 
hajók illy esetben nem üzérkedhetnek az elzárt kikötővel, s ha mégis 
tenni akarnák, ellenségekként fogadtatnak ; ha pedig a zárlat nem 
valódi, hanem csak nyilvánított, a hadviselök álljanak ellen a semle
ges hajóknak és utasítsák azokat vissza, de ne bánjanak velök ellen
ségesen. A mi a kiséretet illeti, azt tartották, hogy mindenkinek joga 
van arra; de nem lehet követelni, hogy a hadviselö hatalom megnyu
godjék egy semleges hatalom egyszerü állitásán, miért is joga van 
megmotozni a teherhajót, de soha sem a fegyvcrest, mellynek védel
me alatt utazik. 

Azonban mig igy vitatkoztak, az angolok tengereni felsőbhsé
göket a hajók megmotozására használták fel, hogy semmit se vihes
senek Ft·anczia- vagy Spanyolországba, ugy tekintvén a motozást 
m"int a háboruból folyó s mindcn föltételtől ftiggetlen jogot. Kényte
lenek lévén aztán erejöket Amerika és Európa közt megosztani, nem 
voltak képesek annyi kikötöt tettleg elzárni, hanem elégségesnek kö
vetelték elzártnak nyilatkoztatui azokat, hogy távol tartsák tőlök a 
semlegese ket. Szabályul állitották tehát fel, mit érdek ök követelt; a 
többiek, szintén érdekből ellenszegültek, főleg pedig az északiak, kik 
bővében lévén az építkezési fa, kender és kátránynak, azon panasz
kodtak, hogy Anglia akadályozza öket c tárgyaltnak Angliával ellen
séges de velök baráti lábon álló nemzetekbozi szállitásában. 

11. Katalin czárnö védte e szabadságot kinyilatkoztatván ( 1780), 
miszerint a semleges hajók szabadon járhatnak kikötöböl kikötőbe, 

1) Lf1sd XVTI. l<önyviink XX. f~J~z. 
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s a háboruskodó országok partjaira, s oda is ounan is szállithatnak 
árukat, kivéve a csempészelieket j s nem elég valameily kikötöt el
zártnak nyilvánítani, ha valósággal nincs ugy elzárva, hogy be nem 
lehet meooi az ellenséges czirkáló hajók részéröli föltartóztatás vilá
gos veszélye nélkül. 

E nyilatkozat tapssal fogadtatott a bölcsészek által t) j Spanyol
és Francziaország beleegyeztek, mint sziotén Dán és Svédország is, 
mellyek fe g y v e r es s em l e g e s s é g i sz e r z ö d é s r e léptek 
Oroszországgal; késöbb a németalioldi rendek 1 Poroszország és 
Ausztria is hozzá járultak. Ez általános beleegyezésnek sa bölcsészek 
magasztalásainak, kik akkoriban a !tözvélemény birái voltak, nem 
mert egyenesen ellenszegülni Anglia, de semmi tényével nem tanu
sitotta helyeslését, hanem az időre hagyván a dolgot, hallgatott. S va
lóban, midön megszünt az amerikai háboru, megszüntek az indokok 
is, ruellyek Svéd- és Oroszországot ama szerzödésre bírták, s többé 
nem beszéltek róla. Husz évvel késöbb ismét alkalom adta elö ma
gát; de a tengerek úrnőjévé lett Nagy Britannia barbár módra gya
korolta a háboru jogot j ágyuztatta Kopenhágát, és Sándor orosz 
czárral uj szerzödést kötött, melly ellentéte volt annak, mellyért II. 
Katalin ruegtapsoltatott. 

Lord Palmeraton angol ministernek egy, 1849 májusban kelt 
levele ellenkező elvet fogadott el azzal, melly a semlegeseket illető 
hosszas vitákra adott okot: 0 Ha nem létezik törvényes zárlat, vagy 
ha semmi tengeri erö nem küldetett ki annak képzése vagy fenntar
tása végett, vagy ha küldetvén, visszanyomatott az elleoséges nagyobb 
crö által, az illy névleg igen, de tényleg el nem zárt kikötökből jövő 
semleges hajók nem foglaltathatnak le, s ha mégis lefoglaltattak a 
a tulajdonosok tulajdonaiknak, s az okozott károk és kamatoknak 
megtérittetését követelhetik. De egy olly kikötőben, melly törvé
nyesen elzártnak nyilváníttatott, a czirkáló hajóknak tengeri balese
tek vagy más okbóli percznyi távolléte nem bizonyitja a kijelentett 
zá.rlat fentartása végett kiküldött hajóhadi erők clégtelenségét, mint 
szintén valamelly semleges hajónak esetleges kifutása sem." 

1) E borostyán letépetett a bölcsé8z czáo-nö homlokár61 Görtz "Emléki1·at a 
fegyve:res semlegessésröl" czimü, 1801· ben kijött muukh.jában, mellyben megmutatja, 
hogy az egész C><Rk kabineti cselszövény volt. E tényre vonatkoz6lng lásd Scboell 
XXX...VIII. köt. 270 lap. 

Lásd továbbá Karseboom, Specimen jw-it gentium et puMici rle nuuiu?Jt dc

tent·iune qune vufgo dicitur embm·go \hajózár), Au,"lcnlalll l t! 10. 
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Angolország 184!:!-bcn több poutokra nézve is szabadabb szel
lemben módositotta Cromwell hajózati törvényét, minél fogva 1850-
töl kezdve bármelly országból vagy Jobogó alatt jövö mindenféle áru
nak szabad bemenet engedtetik Angliába. De folytonos, s legujabban 
is előfordult esetek bizonyi~ják, miszerint ama kéi'Clés eldöntése, védi-e 
a lobogó az árukat, mindig az erősebb önkényére lesz hagyva. 

Jövőben alig fogják hiLetni, miszerint egész napjainkig magok 
a kormányok törvényesitették a kalózokat, vagyis szabadalom-leve
leket engedtek, mellyeknél fogva felhatalmazzák a magán hajókat az 
ellenséges ország hajóinak megtámadása, kifosztása, legénységének 
leölése, a hajók felgyujtása és elme1·itésére, s hogy tulajdon raktá
raikban adnak helyt a rablott vagy még vértől párolgó áruknak. El
ütőleg a tengeri rablóktól a kalózok tulajdon hazájok lobogóját tűzik 
ki, s tisztelik a semlegesek jogait, egyedül az ellenséges hajókat tá
madván meg 1). Az előhaladt idő hasztalan tette a győzök kötelessé
gévé, hogy a háboru a legyőzöttek lehető legcsekélyebb kárával vi
seltessék, hogy kiméltessenek a gyengék, s ne bátorittassek fel az 
erőszak: egyrészről a szennyes haszon, más részről a vak boszuvágy 
szemct hunyatnak ez aljasságra, tetszös nevekkel álczázván azt el 2). 

1) Örömemre Rzolgál a Mct!Jna Cha1·ldban ollyasmit találhatni, mi sol<kal 
emberiebb a mostani szokásoknál: "Angliába, ha csak 11yilvánosnn el nem tiltat
nak, mindenféle kereskedők szabadon, biztosan, bántalom nélkül jöhetnek, mehet

nek, maradhatnak, ~ járhatjfl.k az or~zlLgot eladás vagy vitsárilis végett, ldvéve a 
hlLboru idejét, B ha velünk ellenséges ldbon álló orazágból valók. Ha illyenek a 
háboru kitöréseltor tallLltatnak orszlLgunkbau, éleLök és vagyonuk biztonságba he

lyeztessenelt, mig általunk vagy igazslLgügyi lillamárunk Alta! tudorolLara nem jut, 
milly m6don bánnak azon kereskedöinkkel, kik akkor 11. velünl< ellenségeskedő 

országbau tartózl<odnak; s h:t ll mieink biztonságot élveznek, amazok is bántat
lanút hagyandbk földünkön." 

Ugyanott az egés-. országuan egyforma ,ú(yok , mértékek és pénznemek 

behozatala rendeltetik el. 
') A kalóz-levél, mellyet Frnm·ziaor.,zhg a XI. év prairial (9-ik hó ; máj. 

20. - jun. 18) hó 2-iki, az illynemii tényeket illetőleg szabályul szolgál6, törvény 
en•jénél fogva ad, igy hangzik: "A franczia kormány jelen levelével megengedi 
egy . . . . kapitány parancsnoksága alatt álló . . . . tonnányi .... háborn
bani fölszerelését , s annyi Agyu , golyó, por, ólom, s Illeimi és hadikészletteli 
elllLtásó.t, mennyit szükségesnek tartand, hogy Francziaország minden ellenségei, 
ugy szintén a tengeri rablf>k, tolvajok, kóborlók ellen, bárhol találja, aikra száll
hasson, azoitat elfoghassa, s hajóik, fegyvereik és mlls egyéb elfogott tárgyaik
kal egyiitt őrizet n llL helyezhesse, kötelezvén a kalózt, és kApitányt, hogy alkal

mazzlik magukat a törvények és reniletetekhez stb. 
Az 1856-iki párizsi békéheu javasiatha hozatott a kalóz-levelek megsziiu-

XIV. 35 
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1673-ban Colbert azt tanácsolta XIV. La:iosnak, hogy mindcn 
ellenséges hajó, melly Francziaországgal kereskedni akar, utlevéllel 
látassék el. 1677 -ben Svéd, Holland és Oroszország megegyeztek, 
hogy háboru idején nem fognak kalóz;leveleket osztogatni j ugya"llezt 
tették 1789-ben Amerika Egyesült-Allamai és Poroszország. 1791-
ben Francziaország a legelsö szabályszerü javaslattal lépett fel Eu
rópa hatalmainál a s zokásos aljasságoknak a nemzetközi jogbóli köl
csönös kiküszöbölésére; ö maga háboruban lévén az angolokkal 
megparanc:>olta hajóhadállak , hogy bárhol tnlá.ljált, biztonságot és 
segélyt nyujteanak Cook kapitány angol fölfedezési expeditiojának j 
s reméljük, nem messze van az idő, midön a hasznos kereskedő és bé
kés tudós biztosan ját·hatnak a tenget·en az ellenséges flották 
között. 

BUSZONHETEDIK FEJEZET. 

C o o k. - T e n g e r v i l á g. 

A tudományos hajózás korszakát Cook Jakab angol nyitja meg 
(sz ül. l 728), ki jeles tehetségei és rettenthetlen bátorsága segélyével 
felküzdvén magát alacsony sorsából, azon hajók parancsnokságával 
bizatott meg, mellyek a másik fél-gömbre Venus csillag nap elötti 
átmenetének észlelése végett küldettek ki, midőn megfeledkezvén a 
nemzeti ellenszenvről és dynastikus háborukról, a különféle ország
beli tudósok a tudomány .békés érdekeinek előmozditása czéljából 
közös müködésre határozták magukat, bámulatos tevékenység és 
töprengéssei készitvén elő az eszközöket és számításokat. Cook a 
tudományok képviselöinek társaságában utra kel vén (1768 aug. 26), 
szenvedte a Horn fok végcsucsának hideg éjeit, s Tahitiba érkezett 1), 

rnelly sziget 1606-ban Quiros által fedeztetett fel, azután az angol 
Wallis sa franczia Bougainville általlátogattatott meg. Nem kevésbbé 

tetése, de még mindcddig nem fogauták azt el Amerika Bgyesült-Állarnai, rnely
lyek tovább rnanve u. s~abRdehüségben minden, rnég elleuségos kereskedő hu.
jónllk is szabad járAst óhajtaualt biztosit:mi a tlyilt tengeren. 

') Midőn az első hajósolt 11.zt kénlpztél< a beszülöttckti•l, miféle fölol ez, 
azok 0-'l'aitit mondtak l,mi annyi, mint Rz Taiti), s innen ra~'•ult rá 11z illettk
telen Otaiti név. 



bölcs mint tapasztalt lévén, békés viszonyba lépett a bellSzülötickkel, 
s mindent előkészitett az észlelésre, melly a föld különbözö pontjain 
olly sok szivet hozott gyorsabb lüktetésbe. Hogy hiteleaitsék a Siba
riában tett észleleteket, Chappe Californiába, Gentil Indiába méntek. 
Megérkezvén a tünemény órája, az ég, mellyen hat hón11pon át nem 
mutatkozott felleg, egyszerre elborul t; de csakhamar ismét ragyogva 
tünt elö a nap, s szerenesés siker koronázta az átaJános vára
kozást. 

Mig mások az eget szemiéiték 1 Cook a földismeretet gyarapí
totta, igen sok szigetet fedezvén föl vagy fürkészvén ki a Déli-tenge
ren. Vas testben tüz lélek, a fogamzásban merészség, a kivitelben el
határozottság 1 az eszközök megválasztásában belátás, a balesetek 
közt megtörhetlen szilárdság lévén kiváló tulajdonai, vadsággal ha
táros parancsoló hideg vérrel fojtja el a lázongásokat. Rájövén, mi
szerint az előbbi vállalatok sikeretlensége a hajók hiányos alakja 
által okoztatott, mellyek a kikötésre igen nagyok, a hosszas hajózásra 
pedig igen szükek voltak, javította azokat. 

Tahitiban kevéssé magas hegyeket, cocus, kenyér, banan, eperfa, 
méznádtól zöldelő síkságokat s hald1ts tengerpartokat talált. Mig a 
sziget-lakók legtöbbjeit szelidek és müvelteknek, Uj-Seelandéit va
daknak és. emberevöknek tapasztalta. E sziget megkerülése volt az 
ö első fontosabb fölfedezése, miben a tudós Dalrymplenek is nagy 
érdeme van, ki folytonosan a legjobb kisegitö eszközöket su
gallotta. 

Cook onnan Uj-Hollandba hajózott (1770), melly már a XVI. 
század végén fölfedeztetctt, dc annyira feledékenységbe ment, hogy 
ekkor mintegy ujolag fölfedezettnek teldntethetett. Cook bámulva a 
szakatlan vadállatokat és növényeket nyomult tovább, s keresztül 
hatolt a Torres (Quiros társa) által már 1606-ban fölfedezett szoro
son, melly e szárazt elválasztja Uj Guineatól; de folytonosan a föld 
láttávolában akarván maradui, a szigcteket sövényző korall szirtek 
egyikébe ütl(özött, s menthetlenül elvesz, ha maguk e szirt-ágak be 
nem tömték volna részben a hajón ütött lyukat, minél fogva ki lehe
tett merni a betol ul t vizet. Birtok ba vévén Uj-dél-Walest 1 hazájába 
tért vissza (jul. 12-én) miután a földet két év és tizenegy hó alatt 
megkerülte, melly utjában igen sok embert vesztett a sülybetegség 
következtében. A hires Banks, ki öt kísérte, a legnagyobb ritkasá
gokkaL gazdagitotta a növénytan t, 

Uj-Secland ltöriilhajózása tévesnek 
ményt, melly szerint az egy terjedelmes 

bizonyitotta azon véle
száraznak képezte volna 

35* 
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reszét j mindazáltal még továbbra is sokan hitték egy déli szárazföld 
létét. Hogy ez iránt bizonyosságot szerezzenek, uj expeditio kiküldé
sét határozták el, s Cook a R e s o l u t i o n és V e n t u r e hajókon 
ismét utra kelt (17i2 jul. 13.). Átalános érdekeltség kisérte ez uta
zót, ki mintegy egész Európa által küldetett ki, hogy megvigye a 
barbároknak földrészünk müveltségét, s a kereszténységgel tegye 
jóvá Pizarro és V al v erde vétkeit. Kiséretében nagy tudósok, Banka, 
Ureen, Sparmann, Solander, Forster, Anderson utaztak, kik mintegy 
akademiát képeztek, melly a két fregáton folytatta tudós munkálatait. 
Utközben két mérföld (miglia) kiterjedésü, s hatvan láb magas jég
tömegekkel is találkoztak, .azután pedig összefüggö jeget és déli fényt 
láttak, s azon meggyőződésre jutottak, hogy föld nem létezik, hacsak 
igen nagy távolban nem. Miutan száz tizenhét napig bolyongtak a 
tengeren a nélkül, hogy egyszernél többször foldet láttak volna, Uj
Seelandban szarvas marhát, kecskéket és európai növényeket tettek ki, 
hogy jó szándéklataik bizonyságát adják a benszülötteknek. Tahiti
ba térvén vissza, Cook jobban kiismerte a lakókat, megjelent drá
mai elöadásaikon, s megerősödött a tahitiak jó indulatáróli vélemé
nyében, daczára az ott dívott emberáldozatok és barbár hadi szo
kásoknak. 

Hogy kifejezést adjon idegenek iránti jó akaratukaak, Cook 
Barátság szigeteinek nevezett el egy, körülbelől száz szigetböl álló 
csoportot, rnellyek három foknyi szélesség és két fok hosszuságban 
elszó1·va a legkülönfélébb nemzetiségek által _vannak népesitvej e 
sz igetek fő helye a holland Tasrnan által 1643-ban fölfedezett Tonga, 
melly ugy állittatik elénk, rnint egy változatlan hömérsékü, s a leg
szebb tenyészet-képes kert, ha forrásokkal birna. A lakosok rosz 
szellemeket tisztelnek, itiket varázslatokkal igyekeznek kiengesz
telni, s jósolnak az égi tüneményekből j a t a b ú-tilalom is divatos 
nálok j f'ópapjok t u i t o n g á-nak neveztetik, kit az istenek törzsé_ 
böl származtatnak, s ugy tisztelik mint az U-t vagyis a királyt j olly
kor ember áldozatok is rnutattatnak be; s ha hihetiink az utazóknak, 
azon nagy különbsé g van köztök és az európaiak kiizt, hogy ők gyü
lölik az emberszólást. 

Egy hónapig keringett Cook az előbbi utazók által .roszul fol
jegyzett sziget-csoport között, s Uj-Hebridáknak nevezte azt el; az
után több más, általa Sandwichnak nevezett szigeteket keresett föl, 
mellyek a valaha látottak közt legeléliebbek s egészen jéggel borit
vák; s husz ezer tengeri mérföldnél (leghc) többet bejárván a ,J{,re-
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mény fokon tul három év és tizennyolcz nap után tért vissza Ang
liába (1775). 

E példák által vonzatva egynémelly francziák két hajót sze
reltek fel Bengalában (1769), mellyek Surville parancsnoksága alatt 
kifürkészték a déli tengereket, s fölfedezték az arsacidák fóldét j de 
a kapitány vizbe fuit. Majd más francziák is siettek résztvenni e ku
tatásokban, de az általok elért eredmény csekélysége, s a nagy ha
landóság csak jobban föltüntették Cook érdemeit, ki meg tudta őrizni 
legénysége egészséget. 

Füstbe menvén ekként a nagy déli szárazföld eszméje, vagy 
legalább olly magasságra vettetvén az vissza, hogy sem gyarmatokat 
alapithatni, sem kincseket gyüjthetni nem remélhettek ott, még win
dig kétes volt, létezik-e egy észak-nyugati átjárás j s az angol kor
mány husz ezer font sterling jutalmat igért e kérdés megoldójának. 
Cook ajánlkozott a vállalatra (1776), s házi állatokkal terhelvén meg 
hajóit, hogy gazdagitsa Dél szigeteit, ismét régi dicsősége mezején 
találta magát 1 hol ajándékokat és bámulatot hagyott maga után. 
Fölemelkedvén ekkor az átjárás keresése végett, érintette az ameri
kai száraz nyugati végpontját, mellyet alig tizenhárom mérföldnyi 
(leg he) köz választ el Ázsiától, s hitelesitette a Behring azoros szé
lességét. Beállván a j ég, visszafordult, s a fél világ egész hosszában ha
józván le az északi sarktól a déli felé, télnek idején látogatta meg a 
Sandwich szigeteket, hol barátságos fogadtatásra talált. De nem volt 
képes e népnek tolvajságrai legyőzhetlen hajlamát fékezni j miért is 
szigoru bánásmódra kényszerittetvén, többeket maga ellen haragított, 
kik fáilázadván megölték öt, s gyönyörüket találták benne dühöngeni 
annak holt teste ellen, kit előbb szareitek és tiszteltek. 

Cook a szerencse igen csekély kedvezményeiben részesült uta
z~saiban, mert nemmel felelt két kérdésre, mellyekrc a későbbi föl
fedezések igent mondottak ; de igenis szerenesés volt a hirt tekintve, 
mellyre vergődött. S valóban meg is érdemlette azt, mert minden 
más hajósnál nagyobb terjedelmü partokat fürkészett ki. Uj-Holland 
keleti partjait ö előtte senki sem járta be j Uj-Seelandot, mellyet 
szárazföldnek tartottak, senki sem kerülte meg j Uj-Caledoniát és 
Norfolk szigetet ö fedezte fel j a Hebridák s az elfeledett Sandwich 
szigetek meghatározása neki köszönhető ; s habár ez eredmények 
távol állanak az elsö fölfedezők s:~,;erencséjétől, fontos földirati fölad
ványokat fejtett meg ott, s méginkább Amerika észak-nyugati ré8zén, 
minden helynek hová érkezett, addig szakatlan szabatassággal hatá
rozván meg fekvését. Különös érdeme azon gond, mellyet legénysé-
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gének egészsegt állapotára, az egycnliti.ítől a két sarkig két vagy 
három izben megtett utjában fot·ditott j mi közben a czitrom-nedv 
kitünő óvszernek bizonyult be. Ő maga Uj -Seelandban fenyő héjból 
sert készitett: a Társaság-szigeteken uj rendszer szelint sózta be a 
sertés hust j s mind e részleteket őszinte, egyszerü, igaz s ép azért 
minden regénynél vonzóbb értesítésekben irta le. Halála rögtön el
feledtette az általa féltékenységből elkövetett jogtalanságokat, melly
nél fogva megváltoztatta a már francziák vagy hollandok által fölfe
dezett földek neveit. 

Clarke, Cook helyébe lépvén, folytatta a körülhajózást, s né
hány szigetet polgár-háboruban talált a Cook által ott hagyott kecs
kék birtoka miatt, mit ugy végeztek , hogy kiirtották ez állatol~at. 

Hiába ki,;éreltetvén meg akkor az északi átmenet, Clarke visszafor
dult; de Kamtschatkában meghalt, miután háromszor hajózta volna 
körül a földet. A természettudós Anderson szintén elveszett, 

Cooknak különösen az uj-seelandiak feküdtek szivén, mint ne
mes érzelmü és szorgalmas emberek, miért is a kormány a Botany
Bay gyarmat alapitására ösztönöztetett. Philipps kapitány e végből 
kiküldetvén (1782) alkalmasabbnak találta Port Jaksont; s jóllehet 
nagyrészt gonosztevökből alakittatott, mégis virágzásnak indult e 
gyarmat, honnan aztán a szomszédos partok kifürkészése végett té
tettek kirándulások, s telepítvényeket ala pitottak, a hol csak vizet, 
szenet, kikötöket és fókákat találtak. 

Tcrtgcrvilág. 
Eként fordult a figyelem e földekre, mellyeket Európa kétszá

zadon át feledésbe engedett menni j s a világ ezen ötödik része Oce
aniának neveztetett 1), melly név alatt Australia szárazföldét, továbbá 
az afrikai nyugati partoktól Amerika keleti partjajig, s a déli sarktól 
az ázsiai szárazig, mintegy kétszáz negyven foknyi téren elszórt szi
geteket, vagyis a földkörület két harmadát foglalták össze, miböl öt 
száz ezer mérföldnyi (leg he) terület száraz, s huszonöt millió lakost 
számlál. Akár a természet altár az ember tanulmányozásának szem
pontjából tekintjük, a legfontosabbnak kell elismernünk e világrészt, 
hol ugy látszik a legfehérebbtől a feketéig, az óriástól a törpéig min
denféle faj légyottott adott egymásnak ; hol a patriarchalis társada
lom az emberevő törzsek, a legrégibb müveltségü nemzetek a gyer-

1) Walkeoaer, Mande mm·itime (Párizs 1819) czimü munkájában, a foldet 
három , t. i. régi, uj és tengervilágrn osztja, me Ily Australiát, Uj-Hollandiát r H 

annak szig·eteit, továbbá kelet Szigettengerét és Polynesiát foglalja mAgában. 
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mek népek, 8 a nmjmok l·~gJrtelm 3sbjei az em\,Jerek legtudatlanabb
jai mellett ütötték fel tanyájukat j hol a tüzbányók okozta pusztu
lással szemközt mosolyg6 tenyészet, az állatok és növények legrit
kább fajai, külön ben csendes, de ollykor hirtelen keletkező orkánok 
és vizforgatagok által felkorbácsolt tenger ragadnak bámulatra; hol 
minden emléket megelőző templomok, s a tengerből ugy azoiván még 
csak tegnap kiemelkedett szigeteeskék találhatók, mellyekcn rövid 
idő alatt buja pálmák ámyékolják be a vad ember kunyhóját, ki bol
dognak érezvén magát rnezitelenségében, élvezi a természet gyönyö
reit, me Ily számára fölékesítette a paradicsom madara t, s megérlelte 
a kenyérfát. Sz int illy változatosság é3zlelhető a kormán J formákat 
illettileg is, némelly helyeken egyedül a törzs, másutt csak az egyed
uralom levén ismeretes i s e változatosság még inkább növeltetett 
a minclen felöl, Angliábtil, Portugaliából, Spanyolországból, Hollan
diából, Északamerikábó l, C hinából oda származott népek által, me ly· 
lyek ott uralommal birnak vagy birtak. 

Ez Oceánon sajátságos tünemény a hullámok villózása, mellyek 
naplementével uj szikrázó fényt lövelnek; majd az Aetnából kiöm
lött lávának, majd kerek vagy uégyszögü c~illagoknak mondanád 
azokat, mellyek meggyulnak, tova futnak, eltünnek i s majd füzért 
képeznek, majd kigyó módj ára csavarognak, majd mint a röppentyük 
ropognak; ollykot· száz mérfüldnyire (miglia) i; terjednek~ a rózsa, 
kék és opál szinü zátonyok, s innen származtak az első hajósok által 
alkalmazott vér, tej stb. tenger elnevezések. A hajó nem különben 
t~int a szél által mozgatott minden test, szikrázó csikot hagy maga 
után, s még a házban tartott viz is fénylik, melly tünemény, miként 
hiszik, a temérdek puhányok és ázalag férgek et·edménye, rnellyek
kel minden csepp tet·hel ve van. 

Sokkal bámulatosabb a természetet, hogy ugy mondjuk, még 
nJindig a földek építésével foglalkozva látni. Korailok és esill::~g-ko
rallok emelik fel a tenger fenekéről olly módon egybefont ágaikat, 
hogy a fregatoknak is lehetetlen azokon keresztül hatolni j s össze
köttetésbe jövén sövényt képeznek egy vizterület körül, melly a 
tenger lerakványok s más habarczokkal csakhamar betöltetvén szi
getté válik, Illy módon minden évben uj szigctek lesznek látha
tókká j némellyek már néhány lábnyi magasságra emelkednek a 
tengcr:szine fölött, s termékeny területté változtak j mások még alig 
látszanak ki a tengerből, s csupán az illatos p:>ndanus (pálma faj) 
kecses levélzete által árnyékoltatnak j mások mintegy lest vetve 
rejtőznek a viz alatt, vagy függölegesen emelkednek ki olly őrvé-
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nyekböl, hol a mély-mérö nem ér talajt; másutt öblöket képeznek a 
régi szigetek körül, vagy betömik az eddig létezetteket j s talán lesz 
idő, midőn szigettöl szigetig terjesztvén elágazáRaik:ü, egy nagy szá
razfölddé kötik össze e szétszórt szigeteket. 

Pigafetta már a Magellan··szorm10n keresztüli első ut alkalmával 
(1519) sok t!zavat gyüjtött össze az általa meglátogatott tartomá
nyokban, mi jó például szolgált a későbbi utazóknak. A mult század 
közepén Forater tizenegy oceáni nyelvnek a megfelelő malajjali, s 
Chili, Peru és Mexico nyelveinek összehasonlítási tábláját tette közzé, 
mellyek nagy hasonlatosságot tüntettek fel a malajjal. Bougainville 
és Cook tovább vitték e tanulmányt, s az ujabbak arról győztek meg, 
miszerint Oceania szigetein egymáshoz rokon, s egy közös forrásból 
származott nyelvek rendszere létezik 1). Fő szerepet a malaj és javai 
visz, mellyek, miként láttuk, határozottan régi korbóli emlékek, gaz
dag és eredeti irodalom, történelmi okmányok, s figyelemre méltó 
törvényhozás maradványainak lévén birtokában, becses újjmutatá
sokkal szolgálnak az oceáni nemzetek eredeti és költözködéseire 
nézve. A malaj nyelv, a Jórernény- foktól Uj-Guineáig az egész In
diai tengeren használtatik ; s ha itt ott nem beszélik is közönségesen, 
legalább, miként Levanteban a franczia, átalános köztekedési esz
közül szolgál. 

A hollandok a malaj nyelvet fogadták el, hogy könnyítsék a 
kereskedelmet s a térítés müvét, mi végre a franczia Fiaecourt a 
madagascari nyelv egy szótárát tette közzé; a spanyol szerzetesek 
a philippinai nyelvekből szerkeszteftt>k szótárokat, s mélyen beható 
bnváriatok tárgyává tették azokat, mellyek még nagyobb mérvet 
vettek, midön századunkban tudományi rangra emelkedett a nyel
vészet. Ekkor Marsden és Leyden a malaj, Crawford és Raffles a 
javai körül szereztek maguknak dicséretes fáradozásaikkal érdeme
ket, s kimutatták azok fontosságát j a hollandok pedig javai szöve
geket tettek közzé. A mi a nem írott nyelveket illeti, Chamusso és 
Marten tudor a sandwichi és tongaialmak adtak a b c-ét; Uj-Hol
land és Van-Diemen-éi azon tuoósok által ismertettek meg, kik Du
mont d' Urville-t kisérték. 

1) F'ormosa és Malacca, Urville szerint, nyelvök vég·ett sdunittnttak Oce
ániához. A jeles nyelvész Bopp, 1840 •lecz. a uerlini akademiában mélyen 
behaló értekezést tartott, mellyben a malnj vagy polyneAilli nyelveknek uz iml
európaiakhozi hasonlatosságát t.iinteti ki a A?.emély!'s és mutató névmásokra vo
natkozólag. Ugyanezen tárgyról Eichthal Gn.•?.tilv i• értekezett P:írishan 1844-h!'n 
ltZ erköJc,j turlomll.nyok akademiltjáhan. 
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Ez összevetesekből az tünik ki, miszerint az oceáni nyelvek 
hasonlósága egy átalánoR uyelv clöbbi létezésének tulajdonítható, 
mellynek nyomai egymástól igen távol álló helyeken maradtak fenn, 
s ollykor annyira hasonlitanak egymáshoz, mint a szaruazédos tarto
mányok szójárásai, mig a közbeesők nagyon is elütnek azoktól. Illy 
módon a nyelvészet olly népeket hozhat össze, mellyek közt egyéb 
kötelék nem létezik, s mcllyek százkilenczven foknyi basszuságban 
szóródtak szet. 

Humboldt íVilmos, a keleti nyelveknek korunkban legalapo
sabb ismerője, bámulatosan gyarapította az e nyelvekre vonatkozó 
ismeretek tárát; s a l(awi nyelvről irt sir utáni munkájában, melly 
nyelv szertartási és irodalmi volt a. régi javaiaknál, az összes oceáni 
nyelvek rokonságát fürkészi, s lépésről lépésre követi azok fejlödését, 
még pedig nem pusztán rideg grammatikai czélból, hanern hogy tö
kélyesitse a gondolat alakjainak érteményét, s bövitse az emlékek és 
hagyományok ismeretének körét. Elütőleg Schlegel Vilmostól, ki 
vele vetélkedik tudomány és éle~;elmüségLen, ö a nyelvek összeveté
sében nem szoritkozott a szavakra, hunern a nélkül, hogy ezeket el
hanyagolta volna, a nyelvtani hasonlatosságokat fürkészte. Illy mó
don öt csoportot különböztetett meg, t. i. a malajt, a celebesekéit, a 
madgascarit, a philippinakéit, s a forrnosait; ez utolsó keleti Poly
nesia nyelveit foglalja magában, mellyek közöl legnevezetesebbek a 
Tonga, Sandwich, Uj-Seeland és Tahiti szigetek szójárásai. Mind e 
szájárások megegyeznek abban, hogy elö és utá-ragokat használnak, 
vagyis a föeszmét némelly szótagoknak a gyökhözi ragasztása által 
módositják, s igy a gyök ezen szótagok hozzájárulásával ige, mellék
név, s elvont vagy öszszcrü névszóvá válik. A rokonság fdleg a sze
mélyes névmások azonosságából tűnik ki, honnan azt következtethet
jük, hogy az oceáni nyelvek törzse ugyanegy, melly öt különbözö fö 
ágra oszlott. 

Az első csoportban kelettől s:t.ámitva, a tulajdonképi sárga szinli 
polynesiaiak északra Sandwich szigetein, délre a Társaság, Veszé
lyes, Barátság, Hajósok, Feetgi, Uj· Seeland, Uj-Caledonia, s a Heh
ridák szigetein vannak megtelepedve. Középen a carolinak Kings
mill szigeteit s a körül fekvöket, mások pedig a tulajdonképi Caroli
nákat és Mariánákat lakják. Malesia négerjei Uj-Guineát, s Timor, 
Flores, Cambava, Borneo, és a Philippinák közép részeit foglalják el. 
A tégla szinü maiajok Malesia partvidékein Sumatra nyugati partjá
tól a Philippinák keleti partjáig terjeszkednek, azonkivül Salamon, 
Louisiade, Uj-Britannia és Iriand sziget-tengereit tartják elfoglalva. 
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V égre Australia lakói következnek, kik még kevéssé i>HU0retesek 1 ) 

Ugy látszik, hogy az elsö négerek az emlitett helyeken kivül Oceá
niát is lakták, s az Uj-Guíneában, Australiában, s a Maiacea és Phi
lippinák hegyei közt eh;zórt különféle törzsek, mcllyek talán az első 
lakók maradványai, tökéletesen kiilönbözö és alaktalan nyelveket 
beszélnek 1 mellyekct nem lehet jól tanulmányozni és csoporto
Eitani. 

A földrajzi és népieirás i törvényeknél fogva tehát igen sok sz i
get csatolható a tenger-világ emez ötiidik részéhez, mellyek azelőtt 
Ázsiához számittattak; jóllehet mi, bár helyeselve e felosztást, kö
telesek voltunk ahoz tartani magunkat, mit az idök és hagyományok 
irtak elénk. Miután ruár másutt beszéitiink volna az egykor Nyu
gat-lndiákhoz számított szigeteluöl, hátra van, hogy az Anstraliához 
közelebb esőkről mondjunk valamit. 

Ezek közül némellyck elszórtan, mások csoportbau állanak, 
némellyek kopár sziklák, mások a világ legnagyobb szigetei közé 
tartoznak, millyenek: Australián kivül Celebes, Java, Sumatra~ Ma
dagascar és Uj-Guinea. A Mieronesia néven jelzlltt számtalan szi
getecskék, mellyek Carolinák és Marianákra különüztetnek, roppant 
oeeani térségen vannak elhintve, s mindig ujabbakat alakitanak a 
habarczok, a szerves t(·rmészet eme legtevékenyebb ügynökei. 

A Carolinák nagy sziget-tengeréröl először Chamusso tudor, 
azután Duperrey és D' Urville s az orosz Lütke és Martens adtak 
némi, de még mindig bizonytahm felvilágosítást. Nevöket II. Károly 
tiszteletére a spanyol Lazeano-tól kapták, ki elsö látta azok egyikét 
1668-ban; a következő hajósok, kik többeket találtak meg, a Laze
ana által fölfedezetteknek tartván azokat, kiterjesztették e nevet. Ma
nilla téritöi t•ögtön oda sietvén, leírták 11zoknt, és sokat fáradoztak 
a lakók megtéritésében, de csekély eredménynyeL Azután feled
ségbe mentek, mignem 1793-ban az angol társulatnak Wilson Hen
rik által vezényelt A n t i l o p e hajója a Pelew szigetek szirtjeihez 
vettetett. Megszünvén a zivatar s az éj, mellynek setétében oda 
hajtattak , megpillantották a földet, s tutajok és csónakokba ülve 
elérték azt. Ez egy elhagyott sziget, melly Pelew királyától füg
gött, ki rögtön segélyt küldött a hajótörést szenvedetteknek, s illy 
módon barátságot kötöttek. Az európaiak segitették háborujában 
ez Abba-Tule nevü királyt, mig végre egy hajót építettek, mellyen 

1) Lafond, kapitánynak a Bullet. de la Societt! ,geo_graphique-hnu 1836 war
cziushan küzzétott osztlllyzásn s~erint .. 
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útnak indultak. Li-Bu, a király fia, csatlakozott hozzájok s Lon
donban neveltetett, hol nem kevéssé bámulta a rá nézve egészen uj 
müveltséget, s himlőben halt meg. 

Az amerikai Me n t o r nevü hajó szerencsétlensége Martz, 
Chiangle, Lord North s a Martyrok szigeteinek megismerésére szol
gáltatott alkalmat. A tulajdonképi Carolinákat Martens, Morrell és 
D' Urville igen kellemes égaljú földeknek rajzolják, mellyek szép, 
ügyes és erényes lakói teljesek gyöngédséggel a nök iránt, s távol 
állanak a Csendes-tengeren, ugy látszik, át:.lános feslettségtől i fino
nm! szönek; halottjaikat a tengerbe dobják. 

Érdekes, de hosszas lenni elbeszélni mindazon l(ülöncz esemé
nyeket, mellyek utján, majd egy eltévedt hajó, majd valameily bálna 
halász, vagy hajótörést szenvedettnek sikerült néha olly foldeket fe
dezni fel, mcllyck kikerülték az egyenesen e végböJ kiküldött expe
ditiók fü1·készü szemeit. Igy 1785-ben az indiai angol társaság egy 
hajójának ltapitánya Penang kikötöjében vetvén horgonyt, hogy vi
zet vegyen fel, meglátta öt az ottani király leánya, s megezeretvén 
férj !il kér te magának atyjától. A kil·ály beleegyezett, s jegyajándé
kul a szigetet engedte át, mellyet a szerenesés férj harmiucz ezer 
font sterlingé1·t adott el a társaságnak, melly azt P r i n c e of W a
l es-nek nevezte, s a mákony kereskedés fű szállitó helyévé tette, 
Bateman Van-Diemenböl Philips kikötöLe menvén át a benszülöt
teknél némi polgárosultságot vett észre, s megtudta annak okát, mi· 
dön egy fehéret talált köztök, ki 1803-ban egyedül hagyatván ott, 
negyven évig élt a bcn.,zülötteltkcl, s oktatta öket a mi mestersé
geinkre. 

Uj-llollaud. 
Australia vagy Uj-Holland nagy szigete, melly körülbelől két 

harmadával ér fel egész Európa terjedelmének, alakját tekintve ha
sonlit Afrikához, mert szintén déh·e nyúlik, szintén nagyon ki van 
vájva dél nyugat felé, s meglehetös széles. E föld terméketlennek 
és egyhangunak mntatkozott ; lakói korom szinüek, gyengék és va
dak i az ott talált állatok éA növények ellen látszanak mondani az 
elfogadott eszmék és osztályzásoknak. Itt a száraz homokból óriás 
fák emelkednek ; a celtisek és fűzfák a mi tölgyeinkkel vetélkednek; 
de a mi erdeink vidám zöldje helyett, halvány és érdes levélzet tesz 
kellemetlen benyomást a szemlélöre. A gyümölcsök, mellyek má
sutt az ember táplálékául szolgálnak 1 itt hiányzanak, s a szárazföldi 
állatok is igen ritkák; ellenben a madarak és ritka szépségü kagy
lók bővében vannak i egyedüli házi állat az eb. Egy vulcan lángot 
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hány de lá v át nem, a hattyú fekete j egy más állat (o r n i t o r i n c o) 
a négy lábúak, csúszó-mászók, halak és madarak összetéte; s kevés 
kivétellel minden állat et·szénynyel van ellátva, miért is Cuvier egy 
külön csoporlot alakitott azokból (ma l' su p i a l i a). Nagyszerü fo
lyók fakadnak a hegyekből, de mielött a tengerhez jutnának, elvesz
nek vagy megfogynak; a hegyek nem képeznek völgyeket; s a 
boldog égalj alatt elfajult nép él, melly alig nevezhető embernek. 
Testre gyengék és idomtalanok, a mesterségekröl és tulajdonjogról 
fogalmuk sincs, ellenben telvék babonákkal, s kegyetlen ezertartá
sokat gyakorolnak. A nök kis ujjából két ízt metszenek le; a fér
fiak dombor festményekkel ékitik testöket; az anyával eltemetik 
kisdedét j gyászjeléül orruk börét húzzák le. 

A közép részt övező Kék-hegységek, jóllehet kevéssé emelke
dettek, nem nyitottak járható völgyeket. Bass tengerészeti sebor
vos, ki hegyeken mélyiiégcken keresztül jó előre nyomult (1798), 
megmászhatlanoknak kényszerült azokat nyilvánítani, millyeneknek 
a benszülöttek is tat·tották- Csak 18t3.ban fedeztetett fel egy átjá
rás nyugat felé, s tekervényes uton egy nagy, földmüvelés és vadá
szatra alkalmas térségre jutottak, hol ollykor a folyók annyira meg
áradnak, hogy a magaslatok is alig látszanak ki. Itt vettetett meg 
alapja Bathurat városnak ; azután Oxley elöbbre nyomulván a Ma
quaire folyót találta, melly azonban a helyett hogy, mint hitték, az 
Oceánig jutna, a macsárokban vesz el. Ő, Sturt és mások igen 
sz ép földeket láttak a parttól nem mes~:~ze. Azután Leichart 1646-
ban igen sok fölfedezest tett a belföldön, H tavakat, rnint szintén gya
pot és rizs termelésre, s szarvasmarha és ló tenyésztesre alkalmas 
rétségeket talált. 

Polynf'!!!ht. 
Polynesia szigetei nagy területen vannak elszót·va, dc csekélyek, 

kivéve Uj-Seelandot, s több mások közt Tahitit. Jóllehet a napté
ritök közt feküsznek, a hőség mérsékeltetik a szelek által, minek 
következtében örök tavasz uralg s nagyszerű virágok és gyümölcs
fák díszlenek ott, Az uj-seelandiai azon állapotban van, mellyben 
a szenvedélyek és érzékek nem mérsékeltetnek fensőbb érzelmek 
által; alantabb állván az európainál, de magasabban más értelmileg 
müvelt népeknél, az öntudatlan vallás és babona uralmának hódol; 
a külviseletét szabá(yozó törvények érdekeken alapulnak j hiu és 
gögös levén szavaiban nagyitásokkal él ; igen gyengék nála a ter
mészeti vonzalmak, s életét könnyedén eldobja 1). 

1) Martin ur jegyzése a tudományok elömozditAsa végett alakult britt-tl1.r
sulathoz, 1846. 
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Honnan nyerték c szigetck lakóikat, nem bizonyos j némely
lyek phoeniczi eredetet tulajdonitanak nekik, mások japánoknak tart
ják, vannak, kik Javából származtatják, s ollyanak sem hiányzanak; 
kik egy elmerült nagy szárazföld maradványainak hiszik öket. Hogy 
közös eredetück, nyelvökön kivül némelly átalános, nem természeti 
szükségekből keletkezett szokások, s az isteni tiszteletbeni bizonyos 
egyformaság is bizonyitják j mások Bornea dajaitól vezetik le öket, 
kikhez fehéres sárga börszinöket, testalkatukat, hosszú fekete hajza
tukat, szokásaikat, kormányformájokat s a tabú-t tekintve meglehe
tösen hasonlitanak, jóllehet a különféle nemzedékek összekevere
dése következtében nagy változáson mentek keresztül. A mult szá
zad végének hajósai azon föltevésből indultak ki, miszerint a hajózás 
e szigetekre régente, nem különben mint az övék, nyugatról keletre 
irányult, s a maiajoknak tulajdonitották az ott talált müveltséget, 
kik olly fontos szerepet játszanak e sziget-tengeren. Ellenben most 
ugy vélekednek, hogy keletről s a polynesiaiaktól kellett annak szár
maznia j s e véleményben, melly az arczkinyomati jellegek egyne
müségén, s a lég és tengeráramlatok irányán alapul, D' Urville, Ellis 
téritö és Moerenhout tökéletesen megegyeznek 1). Ki aztán a poly
nesiai müveltséget nem akarja önkényti és eredetinek elismerni, nem 
képes olly központot találni, mellyböl az kifolyt, s melly talán egy 
most már elveszett föld volt. 

Vallási rendszerök egészen homályos ; egyedül Moerenhout 
szolgált arra nézve némi tölvilágositással, s igen sajátságos világ
eredeti eszmékkel ismertetett meg. Egy legfőbb teremtő Istentől te
mérdek istenek és hősök származtak, kik egy hosszas költői fejlő

désü s Polynesia egyik végétől a másikig elterjedt, szabályos isten
származási tant képeznek. Sok szertartásuk a Nap tiszteletére vo
natkozik, melly égi test, miként az egyiptomi nyelvben, ugy itt is 
R a-nak neveztetik j s több más, ugy szó mint szokás és szartartási 
hasonlatosságok találhatók az egyiptomiak és polynesiaiak közt. 

Vallási véleményeik közt legfigyelemre méltóbb a t a b ú. Ha 
valameily ember tabú, szentoek és kiváltságosnak tekintetik j egyedül 
ö nyulhat bűn nélkül bármihez j megeheti a sertéshust, a teknős bé
kát, az aranyhala t, s más tilos eledeleket j amit ö megérint, többé nem 
használtathatik a közéletben, hanem tisztességesebb szalgálatokra te-

1) D' Urville, Utazások. 
Ellls Poly-nesiám vonatkozó búvárlatok. 

Moerenhout, Uta::d .• a Nn,q;~1- Ocean szigelei,·e. 



cndö félre. Más tartományokban ellenben a tabú Hgy értelmli a ki
közösitéssel; a törzsfönökök s általában minden feljebbvalók sujthat
ják azzal alattvalóikat, még a tulajdon kezéveli öntáplálás is tiltva 
lévén a kiközösitettnek. Milly hatalmi eszk("iz a nagyok kezében ! 
kik ha valamelly állat-faj kivesztét félik, ha egyedül maguk akarnak 
üzérkedni valameily europai hajóval 1 ha ültetvényeiket megőrizni, 
vagy valameily ellenségöket megbüntetni akarják, tabúnak nyilvánit
ják azokat. Ki az istenség haragjában hiszi magát lenni, tabúnak nyil
vánítja tulajdon házát, mezőit, hajóját, s többé nem használja azokat. 
Nemeily tényekkel, ruillyenek p. o_ a haj levágása, a holtak érintése 
sat. együtt jár a tabúság, s igy az istenség mindcn lépten nyomon be
avatkozik az australiaiak életviszonyai ba. A tabúság szigorubb an 
tartatott meg Tahitiban j a férfiak tüze tabú volt a nökre nézve, mint 
szintén minden házi eszköz is; a papok mint tabúk mindenféle dol 
got és eledelt használhattak. 

Ugy látszik, az eredeti fajiloz más fajok is csatlakoztak, mely
lyek aztán különbözö foku jogokkal ajándékoztatván meg, több kasztot 
képeztek. 

E népeknéllegtöbbnyire egy király kezében van a fóhatalom, 
kitől több más, alattvalóikat zsarnokilag kormányzó főnöltök függnek. 
Vallásuk különböző, de mindnyájan hiszik az istenséget, a jövő éle
tet és kiengesztelést, sokan a szentháromságot ifi vallják j a világ ere
detéről rendkivül különcz és változatos eszméik vannak. Némellyek 
az első gyümölcsöket ajánlják fel hálaáldozatul j a legtöbben ember
áldozatokkal szokták az eget megcngcsztelni, mellyeket hosszas kin
zások közt végeznek ki a m o r a i i lépcsőzetén, melly körül a drui
dok módjára össze szoktak gyülekezni j győzelmi örömükben mege
szik az ellenséget. Uj-Seelandban ernhereket áldoznak a rosz szel
lemnek; ha nagyon népes a család, az anya ujszülöttje szivgödrére 
nyomja uj ját, s illymódon megöli azt; egymást megenni természetesnek 
találják, mert a. halak és más vadállatok szintén felfalják fajrokona
ikat; deszivesebben eszik az ellenséget, mert azt hiszik, hogy kínozván 
annak testét, a lelket is szétmarczangolják, melly aztán az övéket 
öregbíti. A babonaság ezen kegyetlen eredményei annál különöseb
bek, mert a polynesiaiak egyébként békés és emberies érzelmüek 
természeti hajlamuknál fogva. Éhség idején atyjokat, anyjokat, gyer
keiket is megeszik. 

A vájt csónakok, a barbárok c szokásos vizjármüvei, itt tökélye
sitvék olly módon, hogy kettöt szcrkesztenek össze, s kórmánylapáttal, 
és egy szélrózsa segélyével iga-zgatják, (mi figyelemre méltó), melly 



felosztását tekintve , hasonló a görögiik által Sándo•· után 1 s a 
rómaiak által egész Claudius császár idejéig használthoz. Ertenek a 
fák héjának megszövéséhez, s kenderök kiilönösen kitünő i részegítő 
italokat is tudnak készíteni, s testöket müvészileg pettyegetik be. A 
tánczhoz, miként másutt ugy nálok is vallási eszmék vannak kötve. 

Sandwich szlgeh•k. 
A Sandwich- vagy Auai-szigetek népei némi vadsággal nyilt erköl

csöket párositottak, s mértékletesen éltek ; a nők nem terheltettek tul 
munkával, s egyedüli gondjuk a nyájaskodás és gyönyörökre irányult 
a nélkül, hogy sokat törödtek volna a női becsülettel ; a férfiak háboru
ban kegyetlenek, egyébként vendégszeretők, s nagy szargaimat fej
tenek ki a hajózás és halászatban ; az ének, táncz, és súnielőadások 
kedvencz mulatságaik közé tartoznak ; a lopásra ellenállhatlan termé
szeti hajlammal bírnak. A holtak iránt igen nagy tekintettel voltak, 
böjtöltek, sanyargattak testüket, s gyászdalokkal tisztelték meg öket. 
Chiai-Mocai, Mavi kormányzójának egy neje_ igy énekelt: "Meghalt 
az én uram, meghalt az én barátom, barátom az éhség idején, bará
tom a szárazságban, barátom a szegénységben 1 barátom az esőben és 
szélben 1 barátom a nap hevében, barátarn a hegyek hidegében , ba
rátom a zivatarban 1 barátom a szélcsendben, barátom a nyolcz ten
geren. Óh jaj ! óh jaj! az én barátom elutazott s nem tér többé visz
sza". (Ellis). Az élet más fontosabb mozzanatai is énekkel ünnepel
tettek. 

Cook megérkeztekor minden szigetnek tulajdon főnöke és sok 
alárendelt fejedelmei ( a r i i 1) ) voltak, kik mindnyájan Auai királyá
tól függöttek. 

"Hono-Acua (mondja énekök) régente nejével She-Ara-Schemá
ban lakott i s Caischi-Rani-Ara-Opuna-nak neveztetett az istennő, az 
ö szerelme. Egy megrepedt szikla szolgált nekik lakhelyül. 

"E szikla csucsára egy férfi me nt fel , s igy szólt onnan Ron o 
nejéhez: O C a is c h i-R a n i-A r a-O p u n a! a z, ki sz e r e t, üd v ö
zöltéged .. Sziveskedjél reá tekinteni; távoztasd el 
e g y sz e r a fér j e t, h o g y ez ö rök r e n á l a d ma r a d h as B o n. 

"Rono meghallotta a csábitó beszédet, B dühében megölte nejét. 
"Kétségbe esve kegyetlenségén, neje holt testét egy m o ra i ba 

1) Emlékezzék vissza :tz olvaR•Í az m·yaa-okra, kikkel a világ ÖR Wrténel

méhen t"lálkoztuuk (ll. l<önyv. 390. 1.), a kiJ; 11ztán a classikua népek heroa-aivá 
váltu'l.tal< l.t. 
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vitte, és sokáig siratta.; azután ői·ültségtöl b.patváu meg V ai-ba futott, 
mindenkit harezra hiva, kivel találkozott. 

"A nép bámulva kiáltott fel: R o n o m e g ii r ü ll? s Rono felelt: 
l g e n , ö ö r ii l t , s ö n m a g a , n a g y s z e r e l m e o k a i5 r ü l t-
s é g é n ek. · 

"Miután játékokat rendezett szeretett neje halálának megünnep
lésére, Rono egy kivájt háromszögü csónakba ült, hogy messze orszá
gokba utazzék; de mielőtt útnak indult volna igy jövendölt: J ö v e_ n J 
idö, midőn egy úszó szigeten térendek vissza, 
melly ebeket, sertéseket és szárnyas áll a tokat 
h o r d o z a n d h á t á n." 

Folytonosan várták tehát vi::;szatértét, s évi ünnepélylyel ülték 
meg elinduJási napját. Megérkezvén Cook, Ronónak tartották, mié1·t 
is örömmel fogadták s istenként imádták a nélkül, hogy ö tudta volna 
miért; Rono szobra előtt áldozatokat mutattak be neki; s öt és legény
séget ajándékokkal halmozták el ; Tarai-Opu király mindenféle kitün
tetésben részesitteté, s ~evet is akart vele cserélni, mi a becsülés leg
nagyobb bizonyítéka. Igaz, hogy bámult, midön olly sok mindenfélc 
czikkekkel látta öt megrakatni hajóját, s azt mondta: - Bizonyosan 
olly országból valónak kell lennie, hol éhen halnak az emberek ; de 
ha még sokáig időz, az enyimet juttatja éhségre." 

Tame-Hame-Ha, e király másodszülötte, utat törvén magának a 
trónra (1784), polgárositani kezdte országát. Az ott állomást tartó 
europai hajókról vasat és tűzfegyvereket szerzett; amerikai foglyokat 
ejtvén hatalmába, általok oktattatta alattvalóit a mi mesterségeinkre ; 
szép bánásmóddal, rábeszéléssel helyettesitette az erőszakot ; össze
köttetést igyekezett létrehozni az europaiakkal, s fölhasználta az uta
zók tanácsait, kik uralkodása alatt oda vetödtek. Vancouver főleg 

azon fáradozott, hogy a szerzödések utjára vezesse a harczias fejedel
met; de ez képességet is, kedvet is érzett magában a parancsolásra, 
B tizenhatezer, europai módra fegyverzett katona élén minden szom
szédait leigázta, s Polynesia Sándora vagy Napoleona akart lenni. Se
regesen tódultak oda az europaiak, kik erödöket és épületeket emel
tek; külföldi növények és mesterségek vitettek be, és soha ország nem 
tett olly gyors haladást, mint Auai Tame-Hame-Ha harmincznégy évi 
kormánya alatt, ki vad módon szerezvén meg a hatalmat, úgy gyako
rolta azt aztán, hogy mint atyát vagy istent szerették alattvalói; s mi
dön 1819. május 8-án meghalt, átaJános volt a sirás; férfiak és nők 
hajukat tépdesték, a földön henteregtek, arczukat marczangolták; s 
ki fogait szaggattatta ki, ki testét bepettycgetve irta le a gyászos ese· 
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ményt j némellyek megégették házaikat és ga;,.da!;ági c!;zközeiket, s 
három nap nem távoztak cl palotája környékéről. 

Fia, Riho-Riho, bár hanítja volt a haladásnak, nem birt elég erő
vel és tevékenységgel atyja müvének folytatására, ahonnan elégedet
lenség és lázadások keletkeztek, mig nem ö, föleszmélve szenvtelen
ségéböl, uj rendet hozott az ügyekbe, Numája akart lenni az ország
nak, mellynek atyja Rom ul usa volt, s a kereszténységet léptette a bál
ványimádás helyébe. Legnagyobb akadály volt a tabú sérthetlensége. 
Azonban megnyervén szándékának Oka-Lanit, kit atyja a vallás-ügyek 
élére állított, egy ünnepélyt rendezett, mellycn a lakók tömegesen 
jelentek meg a királyi palota körül tartott lakomára. Itt külön szal
ma-fonatok voltak elhelyezve a férfiak és nők számára j de megérkez
vén a király, néruelly, a nőknek tilos eledeleket választott ki, mely
lyekkel ezek közé menvén, elkezdte azokat enni. Az eliszonyodott 
tömeg t a b ú, t a b ú kiáltásokat hallatott, a papok szentségtörést ki
áltozva futottak szét j dc, miként előre megegyeztek, azt kérdezték : 
miért nem állanak boszút a megbántott szellemek j s ha ezek eltürik c 
cselekményt, miért akarják azt büntetni az emberek? tehát képtele
nek és hamisak az istenek, s kell hogy abba hagyassék e fonák, al
kalmatlan és barbár szokás. S csakugyan czélt értek. 

Riho-Riho az angol téritök rábeszélésére Londonba ment, hol 
nejével együtt meghalt (1824) j sokan küzdöttek a koronáért, mig 
végre Riho-Riho testvére Cau-Ce-Uli nyerte azt el, ki egy amerikai 
térítő által neveltetett._ Dc ugy hallom, panaszkodnak az angol téri
tök puritán ridegsége ellen, kik, sikerülvén nekik kizárni a katholi
kusokat, igen szigoru vallásgyakorlatokat léptettek életbe, s vasárnap 
a járáskelést, s az étkek megfőzésa végetti tüzgyujtást sem engedik 
meg j ellenben nem ritkán történik, hogy a benszülöttekkel húzatják 
nejeik kocsiját 1). 

1) John Dumnor-Lang polynesiai téritő, 1839-ben igy irt Lord Durhmn
uak : - "Az uj-seelandi hitküldér,ég első főnöke hllza.sságtörés, a másoclik ré
szegeskedés, a harmadik 1836-ba.n még AÚlyosabb vétség rniatt üzetett ki; ök 

· voltak elsők és legügyesebbek o. beuszülöttek tulajdonaino.k olrabU.d.ban; szóyo.J, 
a téritök e tekintetbeni gyalázatos magukviseletil nem találja párját n hitkiildér
ségek egész történelmében, s a legmegbecstelenitöbb a protestantisrnusra • - . · 
Mi erény~A boszankodflssal szoktnnk beszélni a Cortesek, Pizarrok, s a hasronla
lan spanyolok azon bandAjának keg-yetlenségéröl, melly a rabló f&ököket Mexi
cóba és Peruba követte, de elfeledjük, hogy mi magunk a XIX. században szint 
olly vérengzéseket vittünk véghez különféle országokban. Nekünk is ép annyi 
időre t. i. harmincz évre volt szükségiink , hogy Nagy-Britannia jótékony igája 

XIV. 36 



Polynesia szigettengerei közölt legnagyobb a Bougainville által 
Veszélyesnek nevezett, melly hetven csillagkorall vagy vulcani szi
getnél is többől áll, s polynesiai filju, de müveletlen huszezer lakosa 
van. A Bounty parancsnoksága alatt kenyérfá 'ért menesztett hajó, 
legénysége föllázadván (l 7 83), Pitcairn szigtlten telepedett meg, s 
fontos gyarmntot alapitott Adams vezetése alatt, ki némi konnány és 
vallás-rendszert is vitt be; s jóllehet viz szükében voltak, és sem ki 
kötövel, sem jó horgonyzási helylyel nem bírtak, nlindazáltal a fellá
zautak ivadékai még mostanáig sem cseréltélc fH! jobb lakással patri
archális fészköket 

Ta h il i. 

.MinJ termé:;zeti szépsége, mind lakóinak szerctett·eméltó erkül
esei miatt különös említést érdemel a Társaságnak nevezett sziget
tenger, mellyet ige11 sok utazó leirt, a köttök pedig n természet fiin
séges és buja változatossága, s 'l'ahiti, a Cs e n d e s-t e n g e r em e 
ki r á l y n é j a lakóinak ünnepélyes vendégszeretete végett magasz
tallak. Cook szet·int a tahitiak réz l'Zinü, j6, szép, magas és kövér 
emberek j a tekintélyesebb egyének chinai módra igen hosszu kör
möket viselnek j legszebb ma,daraik tollával s fénylő lepkékkel éke
sítik magukat j élénkek, szórakozottak, szerctik a semmit- tevés t; la
k aik és életmódjukban egyszeriik j kiinnyelmüek, gondatlanok, szivé
lyesek, lopásra hajlandók; ismerik a szépség dc nem a hecsületessl'g 
becsét , jóllehet a férjes nőktől megkívánják, hogy őrizze erényét, 
mit a leányok könnyelmtien fiiláldoznak. Egyedüli iparuk bizonyos 
könnyii anyag készítésében állott, mellyet ruházatnl használtak; a 
vas sem volt ismeretlen nálok. Mulatságukat táncz, igen egyszerii 
zene, mimjátékok és dramai előadásokhan keresték. 

Élökön király állott, kinek mihclyt fia szülctett, legalább czim
leg le kellett köszönnie, és soha Kem járt saját táhán, hanem hordárok 
vitték vállaikon j alattvalói azzal runtatták ki irántai legnagyobb tisz
teletöket, hogy megmeztelcnitctték magukat jelenlétéh~n, vagy palo
tája elötti átmentöHcn. A népesség a királyon kivül (ar i i-r a i) há
rom osztálym külöuböztctett, t. i. u i-a r i i-ra, melly a királyi családot 
és nemessége t, a b r c-r a a t i I' a- ra, me Ily a birtokosokat1 harc ~osokat 
és papokat, s a ma u a u n e-ra, mell_y a népen kivül a szolgákat és 
rabszolgákat foglalta magában. R azt mondták: "Tahiti egy hajó, a 
király az árboezfa, s a raatirá k a kötelek." Az europaial{ nem ke 

alaU kiirtsuk Vau-Diemeu benszülötteit, mik\,nt HiHpnniola ;;, lak•íi Iliirtattak 
}'erdinnnd és Izabella vnsvesszöje alatt." -
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véssé bámulták a húsz kerület egyikének haj óhadát, me Ily a teherszál
litókon kiviil százhatvan, !10 80 láb hosszú csónakokból állott. Az örö
kösödési Wrvény, mellynél fogva az alig született kisded foglalja el 
atyja helyét, ki aztán nem egyéb gyámnál, gyakori gyermek-gyilk<:>s 
ság•·a adott okot. A nökre a hlizi gondon kivül má!! teher nem nehe
zedik ; tiz éves korukLan má1· házasságképesek, s husz évig tart nem
zési tehetségök. Az arreoil' M•·saságaiban közösek voltak a nök, s ha 
valamellyik tehe1·be esett, megölték a kisdedet; a házassági első élve
zet közönségesen nyilvánosan hajtatott végre. 

Istenségekkel népesitették be kellemes halmaikat és kéjes völ
gyeiket; a lelket halhatatlannak tartották, s azt hitték, hogy a jók 
olly helyre jutnak, hol örök alkonyat van, vagy ha tengeren vesznek 
cl, mindig uj élvezetekkel kinátkozó korall palotákat találnak. Az is
tenek az Éj fiai voltalt, mellynek elséiszillöttje Taaroa, ki Oro-t nem
zelte; s hogy az emberekkel kiizlekedhessenek, madár alakot vettek 
föl; miért is az atya, a fiu és a madár a mi szentháromságunkat jel
képeztélc A té1·itiík még az i8teneredeti mcsekben is, mellyek a tör
ténelem és te1·mészcttan, a félelem és remény keveréke voltak, hason-
latosságokat fedeztek fel a mcízesi Teremtés-könyvvel, millyenek p. o. 
a férfinak földből, a nönek a férfi egy oldalbordájábóli alakittatása, a 
vízözön és más egyebe!{. A m o l' a i-k , lllcllyel~: sirok és oltárokul 
szolgálnak, erős épitményü gulák voltak, de a halottakat, a helyett, 
hogy eltemették volna, fölfüggcsztették, míg megrothadtak. 

Mai, ki Uookot Angliába kisértc, s mindig ,·onzalrnat és jóaka
ratot tanusitott iránta, az angol rnesterségek köziíl inkább csak a ke
vésbbé fontosakat tanulmányozta, s nem tiiriídvc a hasznos eszközök
kel, fegyvereket gyüjtött azon vágyban, hogy megszabadítsa szülö 
~zigetét egy bitorlótóL Visszatérvén övéi közé, a Cooktóli félelem 
tiszteletet sz.~rzctt neki, dc nem volt aunyi képesöége, hogy megszi 
Járdithatta volna hatalmát, mig a fegyverekbeni fensőbbsége vakme
rövé tette iít; s midön a király vejévé fogadta, géigös és kegyetlen 
lett. 

~~rtesülvén a kenyérfa álh.l nyujtott végtelcu elönyök•·öl, az 
angol gyarmatok arra kc1·ték a kormányt, ajándékozná meg öket az
zal. 1787 ben tel1át Bligg hadnagy Tahitiba küldetett, hol a legna
gyobb gonddal czcmél több darahot rakott hajóra az öntözésökre 
szüksége·s vízruennyiséggel cgyiitt. De útközben föllázadt a legény
ség, s öt és tizenkilencz hivét "gy csónakkal a tengeren hagyták. 
Bligg azonban nem csüggedt el, hanem folytatván észleleteit, s erős 
léleltkrl tűrve Hz ellutgyattatás Hzenvedéseit, miután cze1·kétszáz ten· 
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geri mérföldet bejárt volna, a Timor szigeten fekvii Cupangba érke
zett, hol a holland kormányzó által olly fogadtatásban részesíttetett, 
millyet szerencsétlensége és kitartása érdemelt. Visszatérvéri Angli
ába, Bligg elégtételt nyert, s egy uj e xpeditio kapitányává nevezte
tett ki, melly nyolcz hónap alatt Tahitiba jutott, s megujitvári terhét, 
két év mulva visszatért Angliába, anélkül, hogy legénységéből csak 
egyet is vesztett voloa. Illy módon az angol gyarmatok birtokába 
jutottak e becses fának, de nem mindazon elönyöknek, mellyeket re
méllettek, mert a rabszolgák, kiknek élelmezésére volt ~zánva, jobban 
kedvelték a banan-fa gyümölcsét. 

Husz évvel Cook után Vancouver látogatta meg Tahitit ; de 
szép és vidám lakók helyett beteges szinü, sovány, p olgárháboruk ál
tal megtört népet talált. Müvelödvén a mieinkkeli érintkezés követ
keztében, nagyra becsülték a vasat, s azzal helyettesitették a csontot 
és korallt; az állatokat azonban nem igen fzaporitották, eléje tévén 
a coeus-tejet a tehénének. Azon nyiltság, melly elragadta az első 
hajósokat, eltünt, s helyébe a ravaszság és a polgárosultság kapzsisága 
lépett. Növekedvén a szükséglet, de nem az eszközök, s megromol
ván a faj a bevitt betegségek következtében, mig Cook száz, sFor
ster száznegyvenöt ezer lakost talált, a téri tök- 1828-ban már csak hét 
ezret számítottak. 

Most az europai öltönyök és fegyverekben nagy gyönyörüket 
lelik, nem törődve vele, rongyosak, kopottak, egészek, igen nagyok 
vagy szükek, férfinak vagy nőnek, hivatalnoknak vagy bohócznak va
lók-e azok j minélfogva a tengerészek kiürítik a zsibárusok boJtjait, 11 

a tahitiak a képzelhető legkülönczebb öltönyökben jelennek meg. 
Nagyobb változást idézett elö a kereszténység bevitele. Az an

gol téri tök, kik 1799- ben Tahitiban telepedtek le, csekély eredményt 
vivtak ki, mignem 1807 -ben Pomaré védőjökként lépett fel, s meg
igérte, hogy kiküszöböli Oro istent, viszenzásul az iráshoz szüksége
seken kivül embereket, ruhákat, s főleg fegyvereket kérvén. Ekkor 
té hát megszüntettek az em ber-áldozatok, a tabú, a pettyegetés és 
meztelenül járás j nemesebb élvezetekhez azoktatták a népet, müYel
ték a nyelvet, s Ellis téritö főleg a kezdetleges értesítéseket igyeke
zett földeríteni, s értelmét kereste azon tényeknek, mellyek elbeszél
tettek, a nélkUl, hogy értettek volna. Most már sokan tudnak olvas
ni, s onnan, mint valami neveldéböl, sok téritö kerül ki, kik a belföldi 
nyelv és eszmék ismeretével birván, nagyobb sikert aratandnak. A 
téritök egy lovat is vittek oda, melly ujra fölkeltette a Cooké iránt 
már IP Utatott bámulatot; volt egy sajtójuk is1 s a király 1817- ben sa-
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játkczüleg nyomta le sz, Lukács nyelvökre forditott evangeliumának 
első lapjait. 

1822-ben Tahiti függetlennek nyilvánított& magát Angliától, s 
most egy királyné, Pomaré unokája által kormányoztatik. A téritök 
megőrizték befolyásuka.t, s évenként az egész népet parlamentbe hiv
ják össze, hol vitatkoznak a törvények és alkotmány fölött, mellyben 
a téritök az élet, a javak és szabadság legjobb biztosítékait adták j 

sőt a halálbüntetés is eltöröltetett. Mindazáltal átaljában tekintve a 
dolgot, a protestaus hitküldérségek gyümölcse csekélynek mondható. 

Uj-Seelandban a f'ónö kök erőszakos egyenetlenségei s a népek 
kevély természete miatt nehezebben ru~nt a térítés j de bátrak lévén, 
igen jó azoigálatot tesznek a hajókon, s építkezési fa és hires kender
kereskedést üznek j s a foglalkozás kielégíti vagy legalább mérsékli 
vad tevékenységöket. A Sandwich szigeteken könnyedén gyarapo
dott a kereszténység, s Hévaée király elfogadta azt 1830-ban. 

A téritők, legnagyobb részt angol methodisták, ezrenként oszt
ják a Bibliát ; dc ki mondhatja, hogy ez a legalkalmasabb könyv egy 
nép hitének megerősítésére? A katholikusok, bár csekély eszközök
kel rendelkezhettel,, szintén nem maradtak cl. A hitterjesztő Társa· 
ság 1833-ban keleti Oceánia hitküldérségeit Picpus papjaira bizta, 
kik megtéritették Gambier szigeteit, s 1837-ben már ezerhatszáz 
megkeresztelt hívök volt. 

Nagy-Britannia, melly nem lévén elégséges három pompás országa 
népségének fen tartására, gyarmatosítás által igyekszik a bajon segíteni, 
temérdek állomásokon kivül Uj-Seelandban s Polynesia főbb szigetein 
gyarmatokat alapított, s egész Uj-Hollandot magához aka1ja ragad nL E 
végböJ alakult a délaustraliai társaság, melly Port-Lincorn környé
kén müködési teréül egy négyszázhusz négyszög mérföldnyi (miglia) 
könnyen hozzáférhető földet szemelt ki. Hogy eleje vétessék a terü
letek et~zélytelen fölosztásából származott szerencsétlenségeknek, az 
egész föld közvagyonnak nyilváníttatott, ugy hogy senki sem kaphat 
ahból ingyen j miért is mindenki csak annyit vesz, mennyit megmun
kálhat, s az eladásból bejött pénzzel a költözölt szállítási költsége fe
deztetik. 

t'cgy-gyarlnutok. 
A helyett, hogy börtöneiket töltsék meg a bünösökkel, hol csak 

még inkább elromolnak, sok nemzet jobbnak látta azoknak távol 
partokrai átszállit{Lsát, hol, szakítva ama szerencsétlen bűn és gyalá
zat-hagyománynyal, mclly ujabb gonosz cselekedetekre vonz, gyal<
ran megjavulnak, s a kéjhölgy, a rabló és erőszakos becsületes csalá· 
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dok hasznos atyáivá válnak. E végre Oroszország Sibcriát, Spanyol
ország Afrika erödeit, Pc;>rtugalia és Holland Mozambiqueot és Indi
ákat használják. Angliában, hol a király koronáztatása alkalmával 
a z i g a z s á g n a k k ö n y ö r ü l e t e ss é g g e li ki s z o l g á l t a t á
s á r a e~>küszik, a büteté" mindig mcgváltoztathatik, s azért. ez or
szágra nézve igen fonto!i egy számüzési helylyel birni. Elvesztvén 
Amerikát, Af1·ikában akartak ollyat keresni, de Banks Botany-Baynak 
adatta az elsőséget. Tizenegy hajó nehúny szabad gyarmatoson, a ka
tonákon, hivatalnokokon és élelrniszereken kivül hétszázhatvan elitél
tet szállitott oda; Je a gyannat nem tdt ;;zert annyi eWnyre, mennyit 
a gazdag növényzet igért, miért is Panamatiba l.elyeztetett át ( 1784), 
sPort Jackson és Sidney váro~:~ csakhamar nagy virágzásnak indultak. 
A kormány saját költségén szállitja el a gonosztevőket, kiknek e tá· 
vol helyeken sem pirulniok nem kell az ismerösök eliítt, sem remé
nyök nem lehet a megszökésre. Oda érkezvén, a szabad gyarmatosok 
szolgálatába adatnak; n(;mellyek megjobbítják eJ·kölcsciket ; mások 
az erdöket járják (b u li h-r a n g e r), vagy pedig a vadak közöl-vesz
nek maguknak nöt, s egy különböz(i nemzedéket hoznak létre. 

A fegy-gyarmatok majd magasztaltattal(, majd gyaláztattak, a 
szerio t a mint küliinbözlí szempontból indultak ki azok megítélésében. 
A társadalom ott tiszták és tisztátalanokra, az11z gyarmatosok és fe· 
gyenczekre oszlile Ez utóbhiak az aristocratia egy nemét akarják 
képezni, s varmak cgyletek, mellyekhe csak ollyanok vétetnek Cel, 
kik elitélttöli szá•·rnaz{tsukat ki tudják mutatni; l! ki nem tesz le vét 
kes vakmeröségéröl, könnyen meggazdagszik azok kii~iitt, kik erköl
csös életre adták magukat. 

l<'linders Máté utazásai ( 17!:)g.} M03 ), mellyek hátorság és esemé
nyekben mindazt felülmultál{, mit a l<épzelem képes volt kitalálni, 
Van-Diemen földnek egész kö1·ületét uwgismertették, melly fljldet a 
fegyenczek lakják, kik fáradhatlan munkások lév<ln, negyven évnél 
kevesebb idő alatt meglehetösen előre vitték a polgárosodás müvét. 
Szint azt eszközölték hetven év alatt déli Uj- Walesbeu, olly munkákat 
vivén véghez, mellyck teljesitésé•·c kétannyi 1·endes munkás sem lett 
volna képes. E ta~·tomány gyorsahban emelkedik mint bá•·melly bi
rodalom. 1788-ban alapittatván. s rögtön müvelés alá vétetvén, 96-
ban az első szinielliadást rendezték, 1808-ban egy naplót inditottak 
meg, 1810-ben szám alá vették és nevekkel látták el a tizenhat ezer 
lakossal biró Sidney utczáit, hol hu~zonhat zene-akademia müködik, 
vásárok tartatnak, egy földipar-tá•·sulat alakult, s százezer szarvas és 
két annyi m1l.sféle marha, továbbá több eze1· ló, sörházak, glizmalmok 
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találtatnak, s élénk kereskedés üzetik; a gázvilágitás, mit még Euró
pa olly sok fővárosa nélkülöz, s mi Ázsia és Oceania egy városában 
sem divatos, oda már 1842-ben hevítetett; pedig még találtatnak élet· 
ben ollyanok, kik emlékeznek azon időre, midön az első lmnyhó épít
tetett. 

Az Angliával vetélkecW Üt"oHzorsz:íg Australia felső vidékein 
igyekszik szilárd allást foglalni, honnan az Egyesült-Államokkal, Ja. 
pánnal és Chinával közlekedik. · Az észak-amerikaiak is gyakran 
megjelennek az australiai tengerPken, gyöngyöt, cócusolajat, ebeket, 
sertést, szárnyas állatokat cserélvón be gyapot-szövetek, ékszerészi 
munkák és vas- eszköziikért. Francziaország, mellynek pedig olly 
nagy része volt e fii[fedezésekbeu, semmitsem tartott meg ott, mig 
végre einern foglalta a 1\farquise szigeteket. 

BUSZONNYOLCZADIK FEJEZET 

P r é mb ö r ö k. - U t o IH ú n t a z ás ok. 

Cook utazásai azonfelül hogy saját érdemmel bírtak, a tudósok 
J,egyét is szerencsé:lek voltak megnycmi, kik akkoriban igazgatták 
sőt teremtették a közvélcményt. Nem találjuk itt helyén ismételni 
mind azon bölcsészi, vallási és tudományos következtetéseket, mely
lyeket azokból vontak, tnindeu fél fegyvereket é,; anyagokat találván 
bennök; csak azt emeljük ki, milly elevenitiileg hatottak azok a föl
fedezési vállalatokra, mellyek ollykor nemes czélból, máskor nem ke
vesbbé aljas nyervágybúl haitattak végt·e, mint a XV. században. 

l.a .. erouse. 
A francziák, V<;I'S!myezni ohajtván Angliával, a Cook által meg· 

oldatlanul hagyott föladat megfejtésével az ügyes és nagylelkü La 
Peronse-t küldték cl, kinek részére a szeroncsétlen XVI. Lajos Fleu
rieuvcl egyetértve sajátkczüleg irt utasításokat, hogy tisztába hozas
sanak a tengeri földiratra vonatlwzólag még fenmaradt kételyek, s 
igy fejezte be: "Ha eliire nem látható parancsoló kör!llmények atTa 
kényszeri.tcnék La Perousc urat, hogy az élet fentartására szükségcfi 
dolgok végett eröszakhhz nyuJjon a br.nszülöttek ellenében, ezt csak 
a legnagyobb ovatossággal tegye, s kérlelhetlen szi~orral büntesse azon 
alattvalóit, kik rendelct~:it áthágnák. Minden más esetben, ha szép 
há.násmóddal nmn lceml kt'~pr.~ nJ Pg-nyerni a vnclak barátságát, félelem 
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és fenyegetésekkel igyekezzék azokat féken tartani, 8 csak végszük 
ség ben, ön védelme végett, vagy l1a különbe n a hajók biztonsága, s a 
rábízott francziák élete nszélyeztetnék, nyúljon eröhatalomhoz. Ő 
felsége az expcditio legjobb sikeréül azt fogja tekinteni, ha egyetlen 
ernber életébe sem kerül az". 

Tudósok és tengerészek vetélkedve siettek a B o us so l e és 
As t r o l a b e nev ü hajókon u tra kelni ( 1785) ; s a milly terjedel
mességben rajzoltatott a terv, ép olly gonddal vitetett az ki. Miután 
a Csendes-tenger sziget-tengercit kifiirkészték, s az angolok észlele
tcit hitelesitették vagy kiigazították volna, La Perouse Amerika észak
nyugati partjai felé vitorlázott; Tartaria partjain fölfedezte a szo
rost, melly nevét vi:ieli, s melly attól Saghalien szigetét elválasztja. 
Kamtschatkából a térképekkel és Icirással Lesseps-et küldte Franczia· 
országba (1788) 1 ki első utazta át egész hosszában a régi szárazföld et, 
dc e percztöl többé mitselll lehetett hallani a hajósokróL 

Jóllehet Francziaország ez idiíbcn az Oceanéinál is kegyetle
nebb zivataroknak volt szinhelye, mindazáltal Entrecasteaux admiral 
parancsnoksága alatt hajókat küldött keresésökre; de ezek sem vol
tak sokkal szercncsésebbek, mint mellyeknek nyomait fürkészték. Ez 
idötöl egy hajós sem fordult meg nz Oceánon, a nélkül, hogy La Pc
rouseról ne tudakozódott' volna, még mindig tartván magát azon kétes 
remény, melly a határozottan meg nem erősitett szerencsétlcnségeket 
szokta követni, mignem l 827 -b<>n Dillon angol knpitány mintegy biz. 
tosan állithatta, hogy a ket hajó a Vanik01·o szigetek egyikén veszett 
el, hol a lakók még akkor is bámulattal cmlékeztek bizonyos idege· 
nekröl, kiknek egy lábnyi hosszu orruk volt, a csillagokkal hosszu 
esövön át beszéltek, s öröket állitottak fel, kik kezökben vas rudat 
tartva, egy lábon álltak i illyeneknek tiinvén fel távolról a háromszögü 
kn.Íapok, a távcsövek és puskák. 

Spanyolország, megrettenve veYén észre, mint közelednek a ca
liforniai telepítvényeihez az idegenek, szintén föleszmélt hot~szas ál
má.ból i s Perez, Mexicoból indulván ki, első érkezett az europaiak 
köz ül az Arnerika észak-nyugati partján fekvő N otka révbe (177 4), 
mcllyet San-Lorenzo kikötönek nevezett cl ; kevéssel késöbb pedig 
(L 779) Quadra a 17°-tól a 60°-ig hatolt. E föld igen hideg, dc pom· 
pás kikötökkel bi1·, gazdag építkezési fákban éz sok europai tcrményt 
képes megérlelni ; föleg a vadakbau bővelkedik, mellyck börét Chi-
nában olly nagyra becsülik. . 

Tudni való, miszerint Cook társai az australiai tengereken jár
ván, inkább saját használatra, mint más czélból, sokat gyüjtöttek 



össze az ott bőven található pt·émbőrökből ; azután a Csendeij-tengerre 
menvén, igen kapósaknak tapasztalták azokat a chinaiak részéről; 
miért is eladták, s ép olly dus, mint nem várt nyereségre tettek szert. 
Észrevették tehát, milly hasznot lehetne huzni az észak-nyugati Ame
rika és China közti pt·émbőr kereskedésböl, hová e börök ezer meg 
ezer kézen keresztül jutottalt, kezdve az oroszok tól, kik azokat Kam
tschatkában szedték össze ; s ez uj czikk ép annyi hajót vonzott a 
Csendes-tengerre, mennyit a fűszerek. Notka kikötői átaJános áruhe
lyévé váltak e kereskedelemnelt, mi nem kevéssé csiklandozta Spa
nyolország féltékenységét, melly, mielött az angolok vagy oroszok 
csak gondoltak volna is arra, hogy ott lábukat megvessék, Martinez 
által egy telepitvényt rendelt alakittatui ( 1789). Ez két amerikai ha
jút foglalt le, mellyek a fold megkerülése végett voltak utban, továbbá 
egy portugal és egy angol hajót, mellyck kereskedés okáért érkeztek 
odn, s erőditesekhez fogott. De ime megjelenik az angol A r g o n a u
t a, melly neki tudtára adj n, miszerint rendeletc van Notkában ügy
vivőseget alapítani, a hajók és gyarmatosok részére szállásokat ren
dezni, s minden más nemzetet eltiltani az ottani kereskedéstőL Marti
nez hasztalan mutogatta a spanyolok birtokba vételének elsőségét 1); 

összeczivódván, elfogatta és Mexicóba szállittatta a kapitányt. Az al
kü·ály elégtételül ugyanazt tette Martinezzel, de egyszersmind három 
más hajót küldött el az uj telepitvény megszilárditása végett. 

Az angolok inkább hatalmaskodáshoz, mint annak eltüréséhcz 
lévén szokva, háborura készültek; s mitsem adva Spanyolország ér
veire az Egyesült-Államolttól segélyt kértek j s ez, Europa végrészén 
lakó két nemzet azon ponton állott, hogy háboruba keveredjék egy, 
hatezet· mérföldnyi (leghe) távolbau fekvő kopár part végett. Spa· 
nyolország kénytelen volt meghajolni s egészen· az angoloknak ked
vező egyességre lépni, mellynél fogva visszaadta az elfoglalt hajókat 
és kerületek et, s azonkivül nagy kárpótlási összeget fizetett j mindkét 
országbeli alattvalóknak megengedtetett a Csendes és Déli-tengeren 
s Amerika észak-nyugati partjain a hajózás és halászat j a notkai erőd 
leromboltatott, r. spanyollobogó angollal cseréltetett föl, s Angiiának biz
tositva !ön a gazdag prémbőr-kereskedés és Dél-tengerének halár.zata. 

A spanyolok által ezen partok kifürkészésében tapasztalt nehéz
--..,~.,-1-.-,.A-z eur6pai hatalmak nem jogositják fel az uj föl<lek fölfedezBit más né

l'eknek azok miivelésébeni akndályozásnro.; ez elv következtében emlitett hatal
mak az flgyszNÜ birtokba-vételt nem tartják elégségesnek a tulajdonjog megala
pítására s nem voltak tekintettel sem a lobog6ra. sem a felirásra, melylyel a 
partokat ellátták a hajósok, kik ezt a nemzetök javára eszközölt kizárólagos bir
tok jog jelvényeül kivánták tekintetni." Scbmaz, Nemzetközi jog. IV. könyv. I. fej, 
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ség mutatja, mennyire hanyaliottak; ellenben ép olly mérvben omcl
kedett Anglia, melly észrevette, miszcrint ez úton közvctlenül lehet 
üzni a prémbőr-kereskedést Chinával. 1784-ben Hanna kapitány Ja
pánból Notl{a szarosába hajózott, s onnan gazdag teherrel tért ~issza 
Chinába; azután nem csak Mae:~r, IÍs Indiából, hanrmJ a Themséröl is 
jártak oda. Vancouver kapitány Notka tcrületónek átvétele végett 
küldetvén el, a 30-ik szélesliégi foktól a 60-ig fürkészte ki nz észak
nyugati partot (l 791-94), minek eredménye igen sz ép, ki lenczezer
nél több mérföldnyi (miglia) partra kite1jeszkedrí ,·izirati rnunka Jön. 

Az idiítöl egész 1816-ig nem ~ym·apodtak az Amerika észak
nyugati par~jaira vonatkozó ismel'<'tek j ekkor azonbau a dnsgazdag 
orosz Romanzof saját költségéu Kotzebue-t lüildtc el, ki a Bchring
szoroson egy, igen jó hajó állomá,;i helyül szolgálú öblöt fedezett fel, 
melly tőle nyerte nevét i de nem ha~:~ználta a kedvezri időt, hogy 
előbbre nyomuljon a sark-tengereken. 

Most az észak-nyugati partok Omszm·sz:'tg, Anglia ós az Egye
sült-Államok közt vannak megosztva, melly utóbbiak alig hogy fü~
getlenitették magulmt, már is érezték a prémhUr kere~kedés font••fl
ságát, ez lévén az egyetlen czikk, mellyért a chiuaiak szivesen kicse 
rélik áruikat 1 ). Tervök kivitelét Louisiana BH;gszerzése is könnyeb· 
bitette, mellyet Napoleon anélkül hogy ÍHmerte volna fontosságát, hat 
millioért adott el neldk (1803). Ez ftllamuk kiismet·ték an nak terje
delmét és termékenységét a Mississipi nyugati partjain, ~ a lehet/í leg
nagyobb hasznot igyekeztek abból liUzni. Jeffer~un egy expedítiót 
hozott javaslatba, mellynek czélja leendett fölnHmni a Mis~uri forr:i.
saihoz, azután egy átjárást ket•tsvC.Il r.yugatra a hegyek kiizött, Uu
lumbia folyón a csendes t••ngene hajózni le j s Lavis és Ularke elsők , . 
voltak, kik Eszak-Amerikát az l:<~gyesült-Ailamnktól a Csendes-tenge-
rig keresztül utazták (1814). Mások fölmenvén a Mississipio, sok mel
lék folyóját megtalálták annak i mások ismét a Rocl{y hegységen ha
toltak át j azután 181U-bcn maga a kormány h:~tá1·ozta el e hegyek
től lieletre fekvő birtokainak kifürkészését, hogy megerősítse és gyar
matasitsa azokat. Az expeditiót idő~b Long vezette a hires füvész 
James társaságában, stemérdek ismeretekkel, s uj állat é,; növény
fajokkal tértek vissza. Cas~; tábornok egy másik expeditio vezetésé
vel bizatott meg azon föld kikutatása végett, melly a Mississipi for-

1) Philadelphiától Notkáig, a Hzolwtt llurn loki utut ]{Övetve, miutegy Öl

ezer tengeri mérföld a távolság; dc ha u két tcugcr Jüjzt, a Columbiában lll'r:t 

nézve alknhuHsn~tl{ hilt öt pont. Vllhllnellyil<~n, :tz észalcí szélt•sHég H" f.,. 1~ 11 l<ii?.t, 

iltj:\rl<s nyit•atil<, ILz ut h!Lrontezcr nu\rfi;]<]c],.J (rnigli11) l<•Hz riivitl<-hl•. 
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rásaikörül a britt birtokokkal határos; s illy módon sikerült kifürkészni 
az Egycsült-.{llamok összes roppant területeit. .Kevésbbé ismeretes 
a Felsöbb tótól, s a Mississipi forrásaitól északra elterülő vidék j de 
ott is mindinkább előbbre nyomulnak az angol prémbör-kereskedök, 
kik már megtalálták azon tavakat, mellyek a Rocky hegységről 

lerohanó vizeltet magukba fogadják. Találtak ott egy folyót is (1789), 
melly fölfedezőjéről Macitenzie-nak neveztetett. 

Sok földet a vadászok, ~okat a fiiggetlenségi harczok, máBokat a 
Morva Testvérek ismertettek meg, kik Grönlandban és Labradorban 
terjesztik a müveltséget. Beltrami olasz a Vörös folyó forrásait a Ju
lie tóban fedezte föl. Malaspina a mult sz~had végén, a legtökélete
sebb eszközökkel, s a legszabatot5abb •·endszerek szerint a La Plata 
folyótól egl>sz a Horn fokig, s onnan egész a Prince Walero bemene
téig folytatta fürkészeleit j s szerényen megvall ván, hogy hézagokat 
hagyott 11z északnyugati partokon, Galianot és Waldest küldette ki 
azok betöltése végett, kik nagyban segitették Vancouvert. 

Azonban még mind e kitartó kutatások daczára is eldöntetlen 
maradt azon kérdés, létezik-e átjárás észak-nyugaton? A forradalom 
elöl menekült Chateaubriand szárazföldi uton, olly módon vélt arról bi
zonyosságot szerezhetni, ha a Csendeli tenger partjaihoz me~~:y, az11tán 
követi azokat észak felé, 8 feljutván, nyugatról keletre nyomul az északi
tengerek hosszában ; mi természetesen csak költői álom maradt. A 
gyakorlatiabb angolok alig hogy megszabadultak a napoleoni báboruk
tól, Ross kapitányt bizták meg a Baffin öböl kifürkészésével (1818). 
Ez jobban megiHmerte a Grönlandon tul l~tkó, s a többieknél durvabb 
eszkimó kat, de nem nagy figyelmet forditott a földirati hitelesitésekre, 
s szeszély szerint folytatta utját vagy állomásozott, miért is kevés ered
inénynyel tért, vissza, bezártnak állitván a Baffin öblöt. Ti~ztjei nem 
hallgatták el otthon, mennyivel több haiiznut huzhattak, ha akartak 
volna, 8 hogy milly könnyen hitetbette e tengert öbölnek egy hegy
rok kiszökellése; az admirálság tehát P,tri'Y kapitányt küldte el uj 
kutatások végett. 

Parry övéivel veszélyesjégtömegekl(el boritott tengerre nyomult, 
hol egyetlen napon nyolczvannál több iszonyu bálnát láttak j s azon 
édes reményben, hogy végre megtaláljált a sark-tengert, minden má
soknál előbbre hatolván, a Greenwichtől számított 110-ik nyugati 
délvonaion is tulmentek ( 1819), mire jutalom volt kitüzve. Ott meg
lepetvén n tél által, húrom ·hónapot töltlittek el a napvilágtól meg
fosztva ;30--60 folmyi hidegben, sa holt természet gyászos csendében. 
Hogy al<adályozzák az nrkiiiesi leverr.ttetést, mi legl<iizelehhi oka a 
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sülynek, szindarabokat adtak elö, s heti értesitőt szerkesztettek, melly
ben följegyezték ez egyhangu élet gyér eseményeit, s a tudományos 
vagy fájdalmas gondolatokat, mellyek helyzetökben szülemlhettek. 
Febr. 7-én ismét látták a nap tányérját, melly nov. 6-án tünt el sze
mök elől j de a hideg még keményebb lett, ugy, hogy a higany is.meg
fagyott. V égre auguszt. l-én ismét ulra kelhettek, de csak a legna
gyobb éberséggel kikerülhetö veszélyek közt. Ök a szélesség 74° 
26'-ig, s a párizsitól számított nyugati hosszuság 113° 46'-ig jutottak, 
miközben nagyban gyarapították a földirati és természettani ismere
tek halmazá.t. Az eső e vidéken igen különös látványt nyujtott nekik, 
mert a nedvesség, melly a levegőben uszik, jég-tőr alakokat vesz fel j 

az ember lehelete hasonlit a kilőtt puska füstjéhez j s a ki szabad ég 
alatt áll, csakhamar köd ált~l látja magát körülvétetui j a kémények 
füstje nem emelkedik föl, hanem vizirányosan hullámzik; s az északi 
fény sem olly élénk és gyakori, mint jóval alábbi szélességben, pL a 
60 vagy 66-ik fok alatt. Irányt változtatui látván a delejtii.t, ebből azt 
következtették, miszerint a delejes sark a szélesség 72-ik s a párizsi
tól számított hosszuság 100-ik foka alatt találtatik. 

Parry tehát azon bizonyossággal tért vissza, hogy léteznek köz
tekedési utak a sark-tengerhez (Lancaster-Sund), mellyek, ha a jég 
elmenne, megnyilnának. Uj expeditio élére állittatván egy, a mult 
utban szükségeseknek tapasztalt védeszközökkel ellátott hajón indult 
ki ( 1821) a rég ohajtott észak- keleti átjárás fölkeresése végett, me ll y 
részről most sem tudtak többet, mint Bahrentz idejében. Oroszors:.~ág 

hasztalan küldte oda 1819-ben Lazareff hadnagyot, s 1820-ban Lit
ke-t, ki aztán a következő két évben kifürkészte a Mutochin szorust, 
melly Uj Semljat ketté metszi. Parry Davis szarosában és Baffin 
öblében roppant mennyiségü kövecset, homokot és kagylókat talált, 
mellyekről már a régi utazók is emlékeztek, kik nem tudni miként 
jutottak e jég-vidékekre. Nyert utasításai szerint a sark-körtől kezdte 
fürkészni az észak-keleti partokat és öblöket, s kétszáz mérföldnél 
(leghe) tovább folytatta azt, migncm beállotta tél, mellyct most nyolcz 
fokkal közelebb a sarkho:o~ 1 jobban védve a hideg ellen, s ugyanazon 
foglalkozások közt töltöttek, mellyekkel előbbi útjokban igyekeztek 
annak unalrnait eliizni. Itt nem csekély meglepetésökre ötven eszki
mót találtak, kik hóból szabályosan készitett kunyhókban laktak, s 
buták de jók voltak. Az ezektől kapott utasítások szerint folytatván 
utjokat járható bb jegeket remélettek talál hatni. Az ismét beállott te
let hó-falak közt töltötték el; 1823. aug. közepén fölengedvén a t~n-
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ger, visszafordultak, száz tizennyolczból csupán öt embert vesztvért a 
rendkivül szigoru két tél alatt. 

Behizonyitottnak hitték, miszerint az ameri·kai szárazföld nem 
terjed tul a 70-ik szélességi fokon, s hogy az Atlanti-tenger a Sark
tengerrel jéggel betömött csatornák által közlnkedik, mellyek nagyobb 
melrg, vagy más valameily esemény következtében járhatókká 
válhatnak ; de nem látszván illőnek az angol kitartáshoz fél uton meg
állapodni, Parry egy harmadik expeditio vezetésével bizatott meg 
(1827), melly azonban nagy akadályokba ütközött, s igy visszatért a 
nélkül, hogy előbbre nyomult volna, mint máskor; miudazáltal uj kí
sérletet szándékozott tenni, miért is a jégen utazásra kocsikat, s erős 
de könnyü csónakokat készittetett, mellyek iramszarvasok által voltak 
vonandók; azonkivül ruhák ról, s nagy mennyiségü borszeszr/H gon
doskodott, ezzel akarván pótolni a tüzelő anyagok hiányát. De a 
jégfelület nem volt sima, mint nálunk, hanem egészen rögös és egye
netlen, s minthogy az iramszarvasok nem használtathattak, emberek 
huzták fölváltva a csónakokat, vizre vetvén azokat, a hol olyat talál
tak. Fáradságos útjokat éjjelenként folytatták, ~ogy kikerüljék a hó
fény által okozni szakott szemgyuladást, s hogy kevésbbé r~deg lég
ruérséknek legyenek kitéve a nyugalom idején, jóllehet csupán csak 
az óra különböztette meg a nappalt az éjtől. Ruháik folytonosan ned
ves állapotban voltalt, s ez egyhangu ég és jég között rendkivülinek 
tünt fel valamell y magasabb hó- hegy, vagy annak furcsa alakja. Igy 
hatoltak a szélesség egész 82° 41' ig, hol kétségbeesve a tovább me
netel fölött, viHszafordultak. 

Ugyanazon időben (1819) Franklin kapitány Richardsan termé
szettudóssal az Ércz folyó kifürkészése végett küdetett el. Hudson 
öblébe hajózván szárazföldi utra kelte!{, s nyolczszáz ötvenhét mér
földet (miglia) jártak be, ollykor 50 fokot is elért hidegben. Miként 
mondtuk, a prémbőrökért oda járni azokott utazók ebekkel húzatják 
magukat, s éjjel ezek társaságában a szabad ég alatt alusznak, de 
ollykor hó forgatagok szórják szét és fosztják meg öket élelmi szere
iktöl, ugy, hogy ebeiket is kénytelenek megenni. 

Most már a prémbőrökért keresett vadak eltüntek ; s a kristc
nalok erős népe mindinkább fogy a szeszcs italokkal mértékletlen élés 
által okozott betegségek következtében. 

Egy második tél lepte meg ott a merész utazókat, melly alatt 
FrankJin a 68-ik egyenközüig s a Coppermine folyó környékére ha
tolt. Képzelje magának, a ki tudja, mennyit szenvedhettek e magas 
helyeken ; s habár ellátták magnkat iramszarvas és halkészlettel

1 
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e~ megfogyatkozott, s éhhalál fenyegette öket. A bátor 13ack utnak 
indult élelem keresés végett, s ezerszáznégy mérföldet ( miglia) járt be 
gyalog, folytonosan havon, 57° hidegben. E közben hátramaradt társai 
közül sokan éhen haltak el, s maga Franklin is egy hónapon át csak ugy 
tengette életét, hogy az előbbi é\tl"ÖI megma1·adt csontokat rágcsálta. 
De végre ez is elfogyott ; már a maradék bőröket is megették i má1· 
az utólsók is azon ponton állottak, hogy éhen haljanak, midön Baek 
megérkezvén az élelmiszerekkel mentö angyaluk lett. 

Ök ötezer ötszáz mérföldet (miglia) kutattak ki, s hosszasan tanul
mányozták az északi fény villanyos, delejes, légköri tüneményeit, s 
minden mozzanatait egy olly égaljnak, hol az úllat és növényélet rueg
szünik. El nem bátortalanitva a kiállott szenvedések által, FrankJin 
a Mackenzie folyótól nyugatra eső part kifürkészésére ajánllwzott a 
kormánynak (1823). Okulva az elsö vállalat szerencsétlenségein 
előre látóbbak voltak a második utjokban , s a Hudson öböl mellett 
éléstár~ól gondoskodtak. FrankJin övéivel a Jót·emény erődhöz ért, 
melly véglakhelye a polgárosult embereknek, kiket a nye1•vágy egész 
a 60-ik egyenközűig vonzott. A telet a nagy Medve-tó partján töiWttéki 
azután jól ellátván magukat a sziikségesekkel, a Mnckenzie két ágára 
oszoltak. FrankJin folytonosan jég által fenyegettetve, elérte az 
Oceánt, két hónap alatt kétezer negyvennyolcz mérföldet (miglia) já1·t 
be, s háromszáz hetvennégy mérföldnyi partot fürkészett ki ; Richard
son a folyó másik ágán kétszáznál Wbb mérföldnyit kémlett ki a Mac
kenzie és Copperminc között; s illymódon Amerikának majdnem 
egész é!'lzaki nyelvét kiismertéle 

FrankJin utazásai bizonyosságra hozták, miszednt az ezen vidéke
ken lakó eszkimók nyelvök és természetökre nézve megegyeznek a 
grönlandiakkal, s következésképen, hogy egyetlen faj lakja a sark· 
vidékeket i csakhogy ezek miiveltebbek lévén mint a Melville félszi
geten bolyongók, némi társadalmi J'Cndet és épületeket is lehetett ná· 
Iok ~alálni, s gyöngéd arczszinöhííl ítélve, minden angolt nőnek tart
ván bátrabbaknak mutatták magukat irányokban. 

Ross kapitány ujabb vállalatokkal vágyván jóvá b-nni előbb ta
nusitott tapasztalatlanságát, aláirás ntján a V i c t o r i a gőzöst sze
reJte föl (1829), mellyen Parry nyomain a Baflin übölbe hajózott. Négy 
évig mit sem lehetett felöle hallani, s már elveszettnek hitték, mi
dön visszatért, s elbeszélte, miként állotta ki a szigoru teleket, s az 
egyhangu föld egyhangu szenvedéseit, miközben tulmeot a Parry ál
tal elért ponton. "A Parry fokon tul (besz~li () maga) roppant jég-fa
lak közt nyomultunk eWre, mellyek meg(írizvén a tenger nyugodtsá-



gát, hajónknak folytouosan elégséges mélységü vizet látszottak bizto
sitani. Képzelhetni tehát a félelmet, midön egyszerre jegek közé 
zárva láttuk magunkat; miért is folytonosan résen álltunk, hogy a kii
l'ülmények Hzerint tovább nyomuljunk vagy horgonyt vessünk. Nyolcz 
hétig kiiszködtünk igy, miközben mindcn nnp uj zavarok merültek 
fiil, minden nap nj kiizd1dmek úllottak elő; majd partra szálltunk, hogy 
fiirkészszük a határos sikságokat, mellyek szemünkbe ötliittek; majd 
hullámzó hegyekre támaszkodva, mellyek ha_Jóuk és a tengerömléseit 
küzt emelkedtek, menekiiltünk meg a hullámok által ragadott jegek
keli iil!szeütközéstöl. A bömbölö vizforgatag kiizepett ittott folytono
san roppant cctek, tengeri bornyuk, bálnák, medvék mutatkoztak, 
mellycket a hullámok fiilforgattak, légbe rcpitettck, s végre az ör
vénybe sodorva elnyeltek: fenséges látvány, mellyet mélyen emlé
kembe vésve hordok. Ki az északi Oceant nem látta télen, a zivatar 
és rombolás eme perczei ben, annak képzeletében a jég sze) hallatára 
csak a csend, a nyugalom és hallgatagság képe merül fel; ellenben a 
sark-tengereken •'z a mozgás és zavar időszaka. Hogy fogalmunk le
gyen róla, iszonyu hegyeket kell képzelnünk, mellyek egy szo1·os 
úton sodortatván a sebes tengerár által, mennydörgéshez hasonló zaj
jal csapnak össze, roppant darabok válnak el tömegeikböl, t:\gymáshoz 
iitödve széttörnek, s végre elvesztvén az egyensúlyt, ropogva merül
nek alá, magasan fölcsapva a hullámokat; a tcngerömlések által ra· 
gadott jegek hegyekké halmozódnak, azután összeesnek, s növelik e 
rettenetes jelenetek zaját és zavnnit. S mind e borzasztó tünemények 
láttára, mind ez egymást átmet6zli vizforgatagok közepett, mellyek 
risszcfüzi)dnek, s minden perczben fölkaphatják a me1·ész hajós t, szük
ség, hogy ez szcnvtcll'n maradjon, s türelemmel fegyvere;-.ze föl ma
gát, mintba köziimhös és érdektelen szemlélö volna, s megadással kell 
vámia vegzctét, rnnllynt ~-;em m!lg nem változtathat, ~wm ki nem ke
rülhet. 

"Azonban a jegek mindinkább halmozódtak, a hideg minden 
nap növekedett, s Ichetetlenné vált továhb menni. Nem volt tehát 
egyéb hátra, mint hogy igyekezzünk hajónkat megvédeni a jegek el-, , 
len, közeledjünk a földhöz, s biztos kikötöt keressünk. E1·ett meg· 
fontol1í.s után kiizmegegy!.'zéssel mindnyájan erre határoztuk magun
kat; s hogy j o h ban mPggyözödjü11k a légkör· állapota s a téli idöszak 
eredményeiről, partm léptünk. Sehol egy csep folyadékot sem talál
tunk, s kivéve az ittott kiálló sziklák bama csúcsait, az egész l_átha
táron köröskörül csak végtelen jég te1·ült cl A hosszu tél által elön
tiitt vakit ö fény kiizcpett e j ég·- és hó-füld egy elhagyott és termék et-
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len sivatag képét nyujtja, mcllynek cgyhangu látványa megtolllpitja 
a szellemi tehetségeket, s képtelenekké teszi azokat arra, hogy számot 
adjanak a különböző érzeményekről, mellyeknek a szcrves ·lények 
alá. vannak vetve. A költő bármilly .termékeny képzelő tehetsége 
sem volna képes kellőleg kifejezni ez örökös magány iszonyafos vol
tát, holminden tárgy mindig és ugyanazon fokban hideg, szomoru, 
változatlan." 

Bezáratván a jegek által érintkezésbe lépett az ott talált eszki
mókkal, s azok segélyével folytatta gyalog kirándulásait a 69°-on tul. 
Majd jégkunyhók, majd a hóban vájt gödrök szalgáltak nekik nyng
helyül j ebek által szánokan huzatták magukat; s a Boothia és Felix 
nevek örökitendik ott azon derék férfiú nevét, ki e vállalatra a szük
séges eszközöket azoigáitatta (Booth Felix). Itt azon meggyőződésre 
jutottak, miszerint átjárás nem létezik észak-nyugatra, mert egy föld
nyelv nyúlik el a Regent szoros s az északi tenger közt; wivel azon
ban e földnyelv keskeny és tavakkal átmetszett, könnyen lehetne azon 
csatornát nyitni j de mit érne e vállalat ott, hol a hajózás veszélyei any
nyira tulhaladják az abból reménylett hasznokat? 

A következő nyár olly rövid volt, miszerint a V i c t o r i a alig 
haladhatott három mérföldet (miglia) a jég között. Akkor Ross a de
lejes sark keresésére indult, mi végből olly helyre igyekezett jutni, 
hol a tü tökéletes függöleges állást venne j s e pontot a szélesség 70° 
5' 17", s a párizsitól számított hosszuság 99°, 46' 45" alatt találta. 

Még 1831 nyara sem szabaditotta fP-1 a hajót, miért is tavaszazal 
arra határozták magukat, hogy ott hagyják, s kézen huzott szánokan 
mennek hátra maradt csónakjaikhoz, mellycken Baffin-öblébe remé
lettek juthatni. De ismét még zordabb és zivatarosabb tél által le
pettek meg j azonban a következő tavaszszal halászat végett egy hajó 
érkezett oda, melly fölvette és hazájokba vitte őket. Ross pontosab
ban megismertette Isabella és Sándor legészakibb földeit, s bizonyos· 
ságot szerzett az iránt, miszerint a Regent szaroson sem észak-nyu
gatra, sem délre a 7 4-ik szélességi fokig nem lehet jutni j azonkivül 
meghatározta a delejes sark valódi fekvését, igen érdekes légmérséki 
észleleteket t~tt, s az északi fény uj elméletét állapitotta meg 1). 

A már emlitett Back György, Franklio társa, szárazföldi úton 
Ross keresésére küldetett (1833) ; s bár ez visszatért, ö neki felsöbb 
meghagyás folytán tovább kellett folytatni utját a földh·ati tanulmány 

1) Duperrez ~zerint a déli deh•jes sark a sz~lesség· 75° 20'1 H K ){d~ti lw6z
slmRág 13011 l 0' alatt találtatnék. 



l~rd,·kében, mire nézve val(lban nem esekély credméuyckt:t vivult ki; 
azután hajón l(iildctett el (1R3i'>) HZ n~j1írás fiill(ercsése végett, mi azon
ban nem sikerült. Jobban kedvl'zctt a szercnc;;e William Péter, De
ase és Siroson 'l'11másnak. A Hndsrm öböli társulat által kitidetvén 
ki ( 1837) a Copperminc folyón az 1838-ban fölfedezett Richardsun 
folyóra jutottak, hol harmincz eszkimóval találkoztak, a nélkül azon
ban, hogy utasilásokat nye~·hettek volna tőlök. Folytatván útjokat a 
Barrow, Frank Jin, Sándor fokokat találták, miközben gyakran megál
littattak a sok földnyelv által, mellyek ott öblöket képeznek, s min
denütt eszkimókra bukkantak, kik iramszarvassal és tinnhallal élnek. 
A Back által látott utolsó Hay fokot is megkrrülvén egy másikhoz 
jutottak, mellyet Britanniának neveztek, s Back Hal folyójának nyu
gati oldaláról látták, miszerint Boothia tökéletesen el van különitve 
az amerikai ~záraztól. 

Azon meggyözl:ídéssel tértek teMt vissza, hogy Amerika el van 
szigetelve a régi szárnzföldtöl ; dc az átjárás nehézségei egyszersmind 
azon ábrándképeket is szétfoszlatták, mellyekct atyáink egy uj keres
kedelmi útnak e vidiSkeken ke1·esztiil a Csendes-tengerbezi nyithatá
sára nézve alkottak maguknak. .fl. z E r e bus és 'l' e r r o u r angol 
hajók 1845 ben ismét kisérletet tettek n átjárás fölkeresésére, de fi
gyelemre méltó, miszcrint azon tíz cxpcdirio, mellyek e végre Parry, 
RosR, Lion, Beechey, Buchan, Back és Franklio vezetése alatt küldet
tck ki, igen csekély eredményt rontathatott fel, s csak a három szá
mzfiildinek volt némi sikere. 

Szerencsésebbelc voltak Japan tengercit s a Kurili szigeteket il
letölcg; mellyek kifürkészéRc ugy a veszélyes lmjózás, minta japánok 
féltékenysége miatt, mindig nagy nehézséggel járt; La Perouse azon 
ban, miként m:lr emlitettiik, jól megismertette Tm·taria partjait, az
után pedig Brougthon kapitány szolgált azoluól kimerítő értesíté 
sek lee l. 

A prémbőr kereskedés ismét Japánra forditotta a figyelmet. Ez 
ors:dggal egyediil a hollandok voltak képesek némi összeköttetést 
tartani fenn, de lik is csnk ugy, hogy lealaesonyitották magukat s ás
kálódtak mások ellen, minél fogva kizárva maradtak az idegenek. A 
nPmet Kaempfer s a svéd Thunberg nagy nehezen kieszközölvén, 
hogy a holland kiivetet oda kisé1·hcssék, ismertetéssei szolgáltak ar
nil (087 lap). Lehet, hogy egykormáskor jutottak oda oroszok; az· 
ntán egy japán hajú az Aleuti szigetck egyikéhez vettetvén, az oro
szok megmcntcttf.k s tíz évig Siberiában tartották a legénységet, mig
ncm I l. Klltalin egy kiivf't kisére~élwn és ajándékokkal küldte iíket 

:Jt.:l\'. 37 
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vissza (1793), dc nem saját, hanem Siboria kormányzújának nevében, 
nehogy adózóvá látszaesék tenni a birodalmat. A követ udvariasan 
fogadtatott, de csak a Nagasaki kikiHöheni kereskedéarc eszközölhe
tett ki engedélyt. Oroszország tiz évig késett igénybe venni e jogát, 
mig végre (1803) követ czimmel Hesanofot menesztette oda k'ét hajó
val a Jóremény-foki úton j s ~z volt az elsö eset, hogy orosz lobogó 
lengett a déli félgömbön. Azonban Nagasakiba érkezvén, nem volt 
szabad partt·a lépniök, s nem engedtetett meg nekik közlekedni a ben
szülöttekkel és hollandokkal j a helyett hogy a császár fövárosá.ban 
fogadta volna öket, egy teljhatalmu követet küldött hozzájok, kinek 
szájából az orosz követ kard letéve, mezitláb, guggoló helyzetben 
volt kénytelen hallani az ajándékokat vi!'szautasitó s a bemenetet 
megtiltó választ. Az ügyes tengerész Krusenstern, ki e nagy reményü 
expeditiót vezette, Kamtschatka felé vette utját, kifürkészte Saghalien 
s Tartaria átellenes par~jait, és igen sok hasznos ismeretekkel tért 
vissza. 

Késöbb (1811) Gotowin kapitány küldetett el a kormány által 
ugyanazon partoknak s a Km·ili szigeteknek kifürkészése végett, de 
föltartóztatták s egész legénységével fogságra vetették öt a japánok. 
Sikerült ugyan nekik megszökni, de ismét elfogattak és visszavitet
tek, két év mulva azonban kicseréltettek. Szerintök a japánok igen 
müveltek, emberie" érzelműek, pártoljak az irodalmat, kényelmes la
kokkal bírnak, szeretnck tanulni j de az országot illetőleg semmi is
mereteket nem szereztek. 

Az angolok, növekedvén Europábani kereskcdelmök, Ázsiában 
sem akartak hátramaradni. A forradalmi háboru ldtörése alkalmával 
azon ürügy alatt, hogy megelőzzék a francziákat, elvették Hollandiá
tól a Jórcményfokot ( 1795 ), In diák utjának kulcsát j azután midőn a 
holland gyarmatok Francziaország kezére ke•·ültek, ök Malaccát, Ja
vat és a Moluccákat foglalták el. S jóllehet emezeket visszaadták ~tz 
1814-iki békében, megta1·tották a Mal11:i félszigetet, sa singapori gyar
matot, melly amannak végcsuesán feküvén uralg aszoros fölött, mely
lyen a China tengerére törekvő hajók közönségesen keresztül szoktak 
menni. Staropford Raffles, a hires orientalista által alapittatván olly 
gyorsan emelkedett, miszerint ott, hol 1819-ben még csak egy csoport 

. halász és malaj rabló fészkelt, most már mindenfelöl hajók kötnek ki, 
s J 836-ban 33 millio frank bevitel mellett 31 millio volt a kivitel; a 
Prince WaleRi Georgetownbai bevitel 37, a kivitel 33 milliora rúg; 
1825-ben Anglia Hollandiával osztotta meg Ázsia szigct-tengerének 
és félszigeteinek uralmát; és pedig úgy, hogy IIollanJi;inak a termé-
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kek ben leggazdaga hL SumaiJ';I, ,J a va (·~,., l\loluc<~a szigeteket adta, ma· 
gáuak pedig azou pontokat taJ'Iotta• meg, mellyek lcgall<almasabbak 
egy, keleti Ázsia, Inclia és Nyugat közti átahínos cseJ·ekcrcskedési 
rendszer megalapítására; s igy a Bingapol'CÍ és Prince Walesi gyar
matok központjaivá lettek a Nyugat és legtávolabbi Kelet közti ösz
szeköttetéseknek, mellyek nwst már Chinára is kiterjeszkednek. 

Egy idöben Europa mit sem adhatott cserébe az ázsiai gyarma
toknak j most azonban kézmü,•ei, különösen pedig a ~yapot igen ~a
pós czikk olly hcly,en, hol csupán csak gyapot ruhákat használnak 1). 

S ezért olly lényegeseit A n gliára nézve a gyarmatok, me rt csak azok 
által biztosithat kivitelt kézmüveinel<, s láthatja el a kenyérért kiált(! 
oirtoktalan tömeget. Csak Chi na nem szorul Anglia áruira; ez azou
han a birodalmi törvények daczám is szükségessé tudta tenni rá nézve 
a mákonyt, s Indiában rögtün elnyomta a gabna-termelést, hogy min
(len földet máltkal vessen be. Ennek részegítő magvával ellátja ühi
nát, s cserébe theát kap, mellyet nagy nycreségg·el ad el Em·opában, 
s aztán gabonát visz ki, mellyet l\l'l indiánok illy távolból kénytelenek 
beszerezni. Hosszu lánczolata tehát ez a kereskedelmi és kincstári 
müveleteknek, melly rögtön megszakad1111, mihelyt Chinának a má
konyt, e népbutító mérget, kizámi sikerülne. 

Anglia ügyessége nagyban fclülmulja az clöbbi gya1·matositókét 
akár a tenger fölötti uralom s az árúi eladására alkalmas helyek meg
választásában, akár az azok mcgszerzését igénylő állhatatosságban. 
Gersey és Guernesey a manicai átjárás nak, Hclgoland szigcte az Eibe 
és Weser torkolataimlk teszik öt úrnőjévé; Gibraltarból Spanyolor
sz~tg és Bm·beria fölött uralltodik, s elzárja a Földközi-tengert, mellyen 
Malta és Corfu Levantevali kcreskcdehnének szolgálnak állomáshe
lyeiül j most mindent elkövet, hogy Sueznek jusson birtokába, s meg
vethesse lábát a Nilus mellett, hogy innen is hatalmába kerítse :.. Vö
riis-tengert, ruellyet a másik oldalról Socotrával zár el, melly által 
Afrika partjaival és Abyssiniával közlekedik; Ormus, Chesmi, Buchi1· 
biztositják neki a Perzsa-öblöt, s mindazon folyókat, mellyek abba 
iimlenek; Pullo-Pinang a malaccai szaros, Singapore az Indiából Cbi
nába vezető átjárás kulcsát adják kezébe. Melville és Bathuratból 

1) A portugalok IndiáiHm rncg·isrnerkedtek az indián-nak nevezett fc .. tett 
vÍlszonnul, 'rnellyet aztfm a hollandok hozf.uk be. A nantesi edictnrn visszavétele 

után kirn~neltült fr1mczia protcstanst•k egész Eur.'>pll.han elterjesdették a:r.t. A-r. 
n11gololt ho10ták swkásba lillnak bengeneli nyornatáskt. Tudva VRn, miszerint 

a uyomott. gyapot. föréRzét teszi Franc?.iaors:.kg <ÍM Anglia kézrniiveinek. A z erre 

hu•znhlt nyomtató f('~tí·kPt 11 hollnn<lok hozthk he K"letröl 
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Malesia közepébe juthat, s kiragadhatja Hollandia kezei köziil a fii
szerkereskedést. A Jóreményfok eliiiirsül szolgál :~z Indiai- oceánon; 
S. Helena könnyiti a Brasiliábai átj4rást, 1> frissitö helyül szolgál az 
indiai utban, hol Isle de France és Seichclle teszik öt hatalmassá; 
Falkland, e második Gibraltar, elzárhatandja a Csendes-tengert i Ja
maikából az Antillákon uralkodik sAmerika többi részével üzérkedik, 
mig Guineából Afrika közepébe furja be magát, s csak nem rég (1841) 
javaslatot tett a spanyol kormánynak Annobon és Fernando Po szi
geteknek hatszáz ezer font sterlingérti áiengedé~;ére. Szóval, minde
nütt olly vásárokat keres, hol sok a fogyasztó és nincs más vetély
társ, és semmi sem kerüli ki e nemzet figyelmét, erejét, bátorságát és 
bámulatos kitartását. 

Hasonló erélyt fejt ki Anglia Australiában is, hol várva a jó 
alkalmat, mindenfelé bankokat alapit. 181'1-ben Smith Vilmos pa
rancsnok a déli szélesség 62-ik foka alatt egy partot talált, hol igen 
sok tengeri horny u volt, mellyek bőreért eleintén északra jártak i s 

Uj-Shetland néven csakh~tmar hirre kapott e part, hol 1821 és 22-ben 
háromszáz hus:r.ezer leölt bornynból kilenczszáz negyven tonna ola
jat kaptak. Ez állatok olly szelidek voltak, hogy meg sem mozdultak 
miközben szomszédaik leölettek; de nem kiméltetvén a nöstények, 
csakhamar mcgfo~ytak. Georgia, ml'!lyet Cook 1771-ben fedezett fel, 
szintén nagyban gazdagitotta az angol kereskedelmet; a számitáH 
szerint ugyanis onnan huszezer tonna olajat, s egy millió kétszázezer 
tengeri bomyu bőrt kaptak i ugyanannyit adtak a Kétségbeesés szi
getei is; ugy hogy e két helyen évenként háromszáz tengerésznél 
több foglalkozik. De most már ezek is kimeritvék. 

Eközben a déli földek fürkészését sem hanyagolták cl. Mát· 
érintettük Blig és Flinders utazásaitj fiHeg azonban az 1815-iki béke 
után folytattathattak nagyobb biztonsággal a kutatások. Parkcr
King Fülöp kapitány gyarapította az Australia naptéritök közti part
jaira v!lnatkozó ismereteket; Botwel 1820 ban megtalálta a déli Or
kneys szigeteket j Palmer és más töka-vadászok látták távolról azon 
földeket, mellyek Palmer és Trinity nevet kaptak. Bougainville és 
Du Camper 1823-ban bcjártl\k Oceániát, mint szintén Arago is, ki 
leit·ta azt V i l á g k ö r ü l i u t a z ás á ban j s a hajókon mindig ta
láltattak tudól!ok, kik becses ismereteket gyüjtöttek. Sokat köszö
nünk az olasz származás u Rienzinek is. ki F cs t ö i V i l á g e g y c
t em-ében (U n i v e r so p i t t o r es c o) tökélctes tiirténelmét és 
lt•in\sl\t adta e földek nek. 

IH l !J bl'll BellingshmtRen kapitány orosz h:~júkou a s;"élesség 
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70" 30'-i~ hatolv;Ín sok szigctet, nevezetesen az eddig ismertek kö
ziitt legdélibb I. Pétert, tovább:t az ehhez közel fekvő I. Sándort, s 
ez0k között egy tengert fedezett fel, melly száraz földet sejtető jele
ket mutatott. Az angol bálna-vadász W eddell 1824 ben 3° 5'-nyire 
nyomnit be a déli sark-körbe, azaz kétszáztizennégy mérfülddel (miglia) 
ment measzebb a többi hajósoknál, s jégtelennek találta a tengert, 
mellyet IV. Gyö•·gynek nevezett eL 

Dc hát a sark alatt valóban csak jég van? vagy létezik ott 
száraz föld? A hajósok közeledvén Délhez kétségtelen földjelensé
gckre bukkantak, s Biscoe kapitány 1830-ban sokáig látta azt, a 
nélkül, hogy elérhette volna az ellenl<ező szelek miatt. Az amerikai 
:Morrell ugyanezen évben, s Kemp 33-Lan megerősítették a tényt, s 
azt vélték, hogy keresztül hatolva az olsö jég gáton, déli földelu-e 
lehetne jutni. E közben mindinkább kedvet kaptak e fölfedezéshez, 
s Francziaorszag Dumont d' Urvillet, Anglia Ross-t, az Egyesült
Allamok pedig Wilkest küldték ki annak megkísérlése végett. 

Már dicsérőleg emlékeztünk Dumont d' Ut·ville kapitányról, ki 
az As t r o l a b hajón Uj-Seeland pa•·tjait négyszáz mérföldt~yirc 

(leghe), H Witi, Salamon, Louisiade és Uj Guinea sziget-tengcn-eit 
fürkészte ki ( 1826-28), me Ily utjából terjedelmes és változatos is
mertetéseket, s ismeretlen tet·mékeket hozott magával. Azután l 837-
ben Weddell rölfedezésének hitelesitése s a végett küldetvén ki, hogy 
megtudja, ha vajjon a széle~ség 60o es 701! közti szigetek hosszában 
egy folyó tengeren képződött jég-kerítésen belöl elönyomulhatni-e, a 
7 4° 15'-ig, a. legnagyobb déli szélességet érte el ; de igen nagy küz
delmébe került kimenekülni az (ít bezárt jegek közől; mindazáltal 
sikerült neki némelly, addig csak távolról látott szigetck fekvését 
meghatározni, s a földet, mellyet Adelaide-nak nevezett, a déli szé
lesség 66° 30'-ig s a keleti hosszuság 15811 21'-ig hajózta körül. 

Ugyanaz nap látta azt az amerikai Peacoek is, ki ezerhétszáz 
mérföldnyire (miglia) járta be ·annak partjait. D'Urville, kit az ango
lok minden érdemtől meg akarnának fosztani, ujabb ét·tesitések gyüj
tésc végett ismét u tra szándékozott kelni, azonban a V crsailles és 
Páris közti kellemcs uton a gőzkocsiban megégett, ki olly sok távoli 
veszélyből menekült meg épen t). 

1} A Voyagc ant o ur d n montle 1mMié sm~-~ la cli1·ection dc M. Dumont tl' 
[",·ville (Pfl 1·i~}, hitelnélkiíli férczmii, Auach11rsis féle ntleirá•, mellyben töhbel< 
Htazllsai egy eRzményi 1<'-nynek t.nlajilonittnt.n>lk. ])' Urvill<:! nev<' c~alt köksi>n 

van vévp, miként ez a franczia kiinyv:\nt<!tgi v!t!lalatnkn>'ll niv11t"'"· 
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E közben egy bálna-vadász hajó, melly Ballcny János kapitány 
vezénylete alatt Enderby kereskedő és társa i által küldetett ki 
(1839), uj tényekkel támogatta a föltevést, jóllehet a ()Ou-ig hatolván, 
ez is megállittatott a jegek által. Az amerikni Wilkes, állitása sze
rint, Jlagyon megküzelitette a déli széle::~ség 67u 4', s a keleti hosszu
ság 14 7o :30' alatti földet, mellyet Dé I i-s'/, <í 1· a z n n k nevezett el; 
de bizonyitékul csak sziklákat gyiijthctett. 

1839 szept. 29-én Hoss l<apitány a 'l'hemHéröl uj utra indult a 
déli sark felé E r e bus és 'l' e 1· 1·o u 1· ncvii hajúkon. Ő egy, az 
akkorig ismerteknél még délibb, a déli szélesség 70" 47', sa Green· 
wichtől számított hosszus1\.g 174° lő' alatt fekvií földnél kötött ki, 
sa szélesség 78U 4', sa ho:~szuság 1H7-ig nyomult. A száz ötven láb 
magas és harmincz mérfüldnyi (miglia) kitmjedé!iü jegek utj11. föl
függesztésére kényszeritették ; a' l<övetkezett évben azonban ujra 
folytatta azt, miután nagy terület.ü tengert bejárt ott, hová Wilkes és 
az amerikai térképek szárazföldet helyeztek. Azután deczemberben 
visszafordulván uj szigeteket és egy öblöt látott; s 1 R43 febr. 22-én 
áthala1lt azon vonalon, hol a tü 57° 40' hajlattal, változatlanul a déli 
szélesség 61 s a nyugati hosszuság 24-ik fokon áll; rniböl azt vélték 
következtethctni, hogy mig Északon két tetöviJnalas ( \'Crtical) delejes 
sark van, a déli félgömbön csak egy ollyan létezik. Ekként Anglia a 
sark legközelebbi szomszéds:igában látta lengeni lobogóját, s király
nőjének neve örökitve leend a Victoria föld által, mellynek hatá1·án 
az Erebus vulcán (dél. széL 77° 32', kel. hossz_ 167u) mitegy világító 
toronyként állott a jövő merész vállalatokra. 

Most Polynesia szigetei főleg a bálnavadászat, a szantál fa, s 
Amerika ét:zak-nyugati partjainak p1·émbő1·ei végett látogattatnak, 
mert a ke1·eskedtík ott szoktak telelni, hogy nyáron tegyék meg az 
amerikai utat. Kapósaknak tapasztalván a tűz-fegyvereket, elég 
meggondolatlanok voltak ellátni azokkal élelmi szcrekért a szigetie
ket, kik ekként félelmesekké lettek , s már is elfogtak néhány 
hajót. 

Minthogy azonban a fókahalászat nem mindig tizctné ki a válla
lat költségeit, az angol hajósmeaterek szerzé)dést köWttck a kormány
nyal az elitélteknek oda szállitása végett. Valameily puszta szigeten 
leteszik halászaikat, s átadják a száműzötteket, Londonra szóló utal
vány'Okban vévén fel a szállítási bért; azután némi iizletet csinálnak 
a szigetiekkel, s ismét fölvevén halászaikat Cantonba h9:j6znak áruik 



eladása végett, nyerél!zkednek a Londom·a ~zólb váltóval, s chinai 
~l.t·ukat szednek össze Európa részére 1

). 

Napjainkban a földkörüli hajózásokat sokan roszalják, mert már 
minden föl van fedezve, s legfeljebb is a csillagászoknak:oyujthatnak 
némi, a föld delejesség vagy a tenger alatti hömérséket érdeklő ész
leleteket j mások csak azért hiszik szükségeseknek, hogy olly hatal
mak is, mellyeknek nincsenek gyarmataik, tiszteltessék a lobogót e 
barbár, de szerencsétlenségre fölfegyverzett földek közt, mellyek 
nem sokára hatalmas Államokká növendik ki magukat. A tudomá
nyos utazók nem bibelödve az események elbeszélésével, a természeti 
világ kiismerését előmozdító okmányokat halmoztak össze, s a tudo
mány eszméi szeriot intézték fürkészeteiket, mellyet bővíteni akar
tak j s igy az él ö lények földrajza végtökélyéhez közelg, kimutattat ván, 
miszerint egyik földrész fajai és C'laládjai a másik hasonló alakjaiban 
tükröződnek vissza, mellyek pótolják egymást a ezervezet nagy ren
dében: melly találkozások az élettelen természetben is észlel
hetők. 

Z Á R SZ Ó. 
Látva az e~zelösségeket és iszonyatosságokat, mellyek a fiilfc

dczéseket kisérték, lehet, hogy olvasóírn közöl többen fogják ohaj-

1) Az Amerikából Európa részére 1854 szept. 1-tö\ 1855-ig Londonba ~:dtl

litolt prémbörök száma l<övetkezö: 
Hó-l 

Pézsma . 
Vidra 

NyeRt . 

Mink (ddra f~<j) 

Hiúz 
Eziist szinii n'•ka . 
Veres 
~.,ehér ,, 

Szürke " 
l<'ekete medve 

Barna 
Sziirke és fHhér medve . 
Pölií (11 roklwltl nagyobb mP.r!ve) 

Borz 
Görény . 
·V adrnitcskA 
OpoRsllm 

75,288 
1.616,305 

16,38ti 

lól,\17 
\92,371 

6,35fi 
731 

46,011 
2,311 

17,559 
10,608 

1,255 
\ló 6 

-l97,506 
15,4:!2 

1,174 
5,958 
8,074 

:!6, 374 



tani, vajha inkáLL ismeretlenek maradtak volna ama. fuldek, miutscm 
olly sok szcrencsétlenségeket kellett szenvedniök és okozniok. 

S valóban sokan vélekedtek igy nemcsak a fölfedezések ·korá
ban, midön a balesetek azon körülménynek tulajdoníttattak, hogy a 
fölfedezés pénteki napon kezdödött; hanem a míenket megelőzött 
században is, midön a társadalom zürzavaraiu ugy véltek segithetni, 
hogy nagyitották azokat, s a müveltségnek rótták föl az emberi nem 
tenger bajait 1 melly boldogul élne az ugy nenzett természeti ál
lapotban. 

l 

Es nem hianyzottak érv,ek a fölt't·de:t.é:s káru::; vultának kimuta-
tására. Szennyes nyervügy által sarkalt kalandurok, gonosztévök, 
bérenez katonák, szóval Europa salakja bizatván m•~g azzal, kikerül
hetienek voltak a kegyetlenkedések és gyalázatos tettek j a tudatlan' 
ságukban megelégedetten élt nemzetek kiragadtatván ősi vallásuk és 
családjult karjai kiizöl az európaiak gyilkos szeszélyeinek dobattak 
oda zsákmányul, s olly munka teljesitésére, olly hitágazatok elfogadá
sára kényszerittettek vérengző türelmetlenséggel, mellyek felüimulták 
erejöket és szegény értelmiségöket Azután a birvágy fészkelte be 
magát mindenhová a nélkül, hogy biztositott volna magának valamit j 
minél több volt az arany, annál inkább ~:;okasodtak n szükségek j nö
vekedvén a fényüzé:;, citiint a kényelem, megromlott az erkölcsiség j 
élvezeteket hajhászván, aláásták egétizségöket. 

Ide járultak a gyarmat-rendszer fonákságai. A régi gyarmatok 
a tulnépesedés levezető csatornáiul, vagy katonai jutalmakul szolgál
tak, s ki azokban telepedett le, nem részesült az anyaország politikai 
jogaiban: a közép korban a szabad munl(ának lettek uttörÖij az ujak 
leléptek e haladási ösvényről, s a régi személyes szolgaságra, azon 
rendszerre tértek visszn, melly a gyarmatokat csupán az anyaország 
javára zsákmányalja ki, egyedüli mestet·ségnek tartván érdemén alól 
fizetni a munkást, s kelleténél·drágábban adni és olcsóbban vásárolni 
az árukat. Ki hozzászokik Yalamelly kivételes eszméhez, nem késik 
azt átaJánosan alkalmazni, bármelly fonák és erkölcstelen legyen is 
az. A gyarmatok illy módon nem csak az Uj· Világ hanem a régit·c 
nézve is a bit·vágy, az igazságtalanságok és zsarnokság terévé lettek, 
hol békók ba verták a kereskedelmet, s az anyaország elönyétöl tették 
függökké a törvényeket és szabályzatokat Midön a figyelem az An
tillák és Molukkákra, némelly termékek eme kiváltságos birtoko~;aira, 
Ázsia és Afrika idegenek által termelt gyümölcseinek eme letétemó
uyeseire, irányult, az anyaországok minden módon nehezíteni igye
keztelt a kereskedelmet, hogy egyedül az ö hasznuk és kényclmökre 
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szolgáljon j melly önzés akadályozta a gyarmatok növekedését, 8 

szükségessé tette a rabszolgaságot. Akkor a bensziilöttek vagy eJ. 
\'esztek vagy megszöktek, s igy négerekkel kellett öket pótolni, 
kik .embertelen hódítók, pénz~óvár kercskecli.ik és türelmetlen i~e· 
hirdetök kegyetlen szaigajármába vettettek. 

Egy, hazájától elszakasztott, s azon féktöl, rucllyet rá nézve a 
rokonok látása, a gyermekkori helyek szomszédsága s a nevelök 
szava képez, megszabadult nép könnyen követ el kihágásokat, annál 
inkább ott, hol bővében vannak a biin·ingerek. Az Antillák s a Csen
destenger sziget-tengerén csoportosult sokféle nemzeleknek szükség
képen gyakori ~üsszeütközét~ekbe kellett jönniök, a honnan háboruk 
keletlteztek, mellyek összebonyolították a politikát, miért is a keret!
kedő nemzetek közt többé nem béke, hanem csak ideiglenes fegyver
szünetek voltak, mÍI1ek következtében az anya01·szágok kölcsönös bi
zalmatlansággal viseltettek egymás iránt, s a kereskedelmi érdekeket 
a politikaiakkal zavarták össze. 

Ah miért nem vesztek tehát el a Columbust és Diazt vivő hajók, 
hogy visszaijesztő például szolgálnának mindannak, ki egy ismeretlen 
vagy elkülönített világ nyugalmát merészelné még megzavarni 
akarni! 

És mégis egészen ellenkező véleményre jutand, ki más szem
pontból itéli meg a dolgot. Elöt~zör is tegyük félre a vadak közti bol
dogság hagyományos esr~.:méjét; mert a valóságban nem idylli éle
tet, nem a természet költői ártatlanságát, nem patriarchalis egysze
rüséget, hanem az erősebb kegyetlen jogát, a nö rabszolgaságát, a 
gyengék elnyomattatását, birvágyat, elörelátatlanságot, gyermek
gyilkosságot, gyakran emberevést, s mindig az iszonyatosságokkal 
körülvett és vértől csepegő babonát találjuk olt. 

Bizonyára senki Hem fogja magát az európaiak viseletének vé
delmezöjéül feltolni; de mi szeretnök, ha a fölfedezés megkülönböz
tetnék a hódítástól, s ha nem hinnék, hogy egyiknek sziikségképen a 
másikkal kellett járni. Ha az arany nem kecsegtette, nem rohantak 
volna Amerikára az európaiak, kik hazájokban elegendő földdel 
rendelkeztek. A két India hóditóit szintén azon vallási és bölcsészi 
türelmetlenség ihlette,. melly, miként láttuk, a XV. század végétől a 
XVII. közepéig egész Európát vérrel áztatta j ök ugy voltak meg
g-yőződve,· miszt:lrint a vadak a mienknél alacsonyabb faju emberek, 
kik sem önmaguk Hem ősi földeiknek nem uraik, s hogy lelkök üd
vére válnék, ha a kereszténységnek megnyeretnének, bármilly uton 
eszközöltetnék is az. Ha némcllyeknél c türelmetlenség becsületes 
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volt is indokaiban, millyenek a fennkölt érzemények, a legnagyobb 
n\sznél anyagi érdekek és társAdalmi vétkek által fertőztetett az meg; 
a hatalmasoknál pedig ama zavargó politika által teremtett szüksé
gek szülte telhetetlen nyervágygyal párosult az, melly politika a régi 
világban is egymás ellen us2itotta a nemzeteket, egyedül azért; hogy 
egyik a másikat megfoszsza jogaitól és javaitól. Tehát nem annyira a 
spanyolok kegyetlensége, mint inkább a kapzsi nagyravágyás, a 
gyanakvó f':tzély hideg Hzámitásai, s azon szigorn rendszabályok oko
zandók, mellyek a társadalmi épület megszilárditásának ürügye alatt 
másutt is igazoltaknak tartattak. 

De e tekintetben, melly nemzedék van bün nélkül "t Bizonyára 
a mienk sem, daczára annak, hogy kérkedve fitogtatja emberieégi 
tanait. Igaz, hogy Amerika eredeti népségei nagyon sok szenvedé~ 
seknek voltak kitéve; de hasonlitassanak csak össze a még alá nem 
vetettek azokkal, mellyeket Európa háromszázad óta tart m·alma 
alatt. E földrészt kiterjedéséhez képest kevés nép !akta; s az Ázsiá
val határos részeken, mellyek régtől fejlödö honi müveltségnek vol
tak székhelyei, csak elszórt vadász törzsek mutatkoztak, miért is 
minden más, akár Ázsia akár Afrikában valaha létezetteknél terjedel
mesebb és virágz6bb gyarmatok alakittathattak az európai gabona 
nemüeknek ez olly annyira kedvez<í földeken. Hol elöbb emberevök 
bolyongtak, Franklin, Vashington, Boiivar sziilettek i hol csak durva 
csónak kiv~jásához értettek, Fulton az első gözösöket inditotta meg; 
a vadászt földwüvellí népek, a rablást kereskedelem, a baromi erőt 
emberbaráti intézmények váltották fel. Európa, mint egy növendéke 
által tulszárnyalt mester, bámulta a Mississipi és Orinoco mallett 
megálapitott szabadságot; látta, wint négyszerezte meg félszázad 
alatt az angol-amerikai köztársaság népességét, B mint kötötte össze 
csatornák és vasutak által a folyókat, mellyek könnyítették az egy
mástól igen távol lakó, s akkorig áthághatlanul elkülönített törzsek 
közti közlekedéseket i New-York több tanonczot számit mint gyer
meket; szép-müvészeti és gyógyászati akademiák nyittatnak ott, 
Philadelphiában és Bostonban; s mindenfelé egyetemek, földmüvelési, 
emberbaráti társulatok, bankok és más intézetek keletkeznek, hogy 
eleget tegyenek a. munka, a tudomány és tökéletesítés iránti határta
lan vágynak. 

Szeriotem ez érv alkalmasabb, mintsem az embergyülölő álo
koskodások, az Uj. Világ fölfedezésének valódi becsében i föltünte· 
té~>ére, melly fölfedezés az európainak biztositotta a többi fajok fö
lötti felsőb bs éget. 
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A gyat·matokból származott sulyos bajokkal sok üdvös ered
mények állittathatnak szembe, millyenek pl. a föld és népirat hala
dása, a hajózás tökélyesedése. A régi kereskedés egészen szárazföldi 
volt, s a tengeren csnpán rnellékesen üzctett, hogy összeköttessenek 
a helyek, mellyek ez :í.ltal clkiilönitettel( ; s a hajúzás tökélyesbülései 
nem tulajdoníthatók a kereskedelmi haladásnak. A h~józás élénken 
tizetett a Földközi- tengeren, de nem volt egyéb mint a Rzáraz-földi 
kereskedés tovább folytatása, s az ámknak helyriil helyrei szállitása. 
Az Afrika körüli hajózás egymaga nem leendett elégséges az átala
kulás létrehozására, s Indilik kereskedelme még sokáig megtartotta 
volna pat·thajózási alakját. 

Egyedül Amerika fölfedeztetése következtében lelt nagygyá a 
a tengeri kereskedelem, s változott meg Kelet utja, melly egyes rész 
letes változtatások kivétel ével, a tiu·sadalom kezdetétől fogva mindig 
ugyanaz maradt. S még ha a Fok meg nem kerültetett volna is, elég
séges leendett Columbus fölfedezése e változás elöidézésére, nem le
hetvén oda part hosszában vagy szigettöl szigetig hajózni ; tehát a 
nagy olaszt illeti a szárazföldi kereskedés tengerivé lett átalakulá
sának érdeme. A Földközi-tenger kikötői elszegényedtek, midőn 
nyugati Európa megnyitotta övéit Indiák hajóinak, s az Oceán fő 
utja lett az átaJános közlekcdéseknek. A XVII. század végén Európa 
huszozkétezer teher.szállitó hajót számított, mellyekböl tizenegy ezer 
négyszáz Hollandiára, kétezerötszáz Angliára, ezerhát·omszáz Fran
cziaországra esett, a többi hat ezer pedig Spanyol, Olasz, Dán és 
Svéd országok közt oszlott meg. Hogy aztán milly mérvben szapot•od
tak, mindenki tudja. 

Gyarapodtak tehát Európában az élvezetek s a szükségek kic
légitésére megkivántató eszközök ; s most, a nélkül, hogy gazdagok
nak kellene lennünk, damaskusi anyagokkal bevont termekben, lá
bunk alatt perzsa szönycgekkel , India kelméibe öltözve, Virginia 
vagy Havanna dohányának füstjemellett szörpölhetjük japán i porczel
lánból az Antillák és Siam czukrával édesitett chinai theát, vagy 
Moka és Martinique kávéját, mig étkeinket a Molukkák füszereivol 
tüzeljUk, s kertjeinket a Fok és Uj-Holland növényeivel és füveivel 
ékesitjük. A gy:~pot, tengeri és burgonya pedig az éhség iszonyai 
ellen most már biztositott az egény nép szükségeit enyhíti. 

Az idegen árukra vetett vámok igen alkalmas aegélyfol'l'ásul 
szolgáltak a kormányoknak azon időben, midőn a hadseregek átala
kítása, s az ügykezelés központosítása uj jövedelmeket tettek szük
ségesekké. Európa kézmü gyárai roppant tevékenységet fejtettek ki, 
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hogy cllát>sák ruhákkal és eszközéikkel a sok, eleintén mcztelrn nrp· 
ségeket, vagy hogy utánozzák a Keleten látott fényüzést, vagy hogy 
hasznot huzzanak a nye1·s anyagok ból, mellyek ujonan vagy nagyobb 
bőségben érkezvén, lehetövé tették, hogy a nép is olly kényelmek és 
szépitgetésekre gondoljon, met1yel( eleintén c.~ak a nagyuraknak 
voltak fenntartva. 

A kávéházak, mtllyek összejöveteli, t; politikai ugymint keres
kedelmi eszmecserékre alkalmas helyek lettek, ciszoktatván az em
bereket a veszélyekkel összekötött korcsmai élettől, l<ét;;egtelenül 
hatálylyal voltak a miveliidésre. H az értelem nem kevéssé nyert 
e1·öbcn, midőn a teremtés müvei hirtelen mt'gkétszereztetve léptek 
eléje, midőn annyi ismeretlen népek fürkésztettek ki, annyi tévelyek 
czáfoltattak meg, annyi régi elöitéletek oszlattak !'lzét, annyi uj igaz· 
ságok merültek föl, s a tapasztalás olly tág mezeje nyilt meg a tekin· 
tely által addig szükkörben fogva tartott észnek.. 

Ekkor szokatlan pontossággal mérlegeltettek az uj tünemények, 
s ~zintolly szabatossággal hitelesittettek a régiek; minden dolognak 
múdját és okait fürkésztél<, s ez észtani gyakorlat ciszoktatta a tudó
sokat a meste~· szavára esküdni; a természetben észlelt váratlan kö
zeledések tudományos összevetésekre adtak alkalmat, s a mik elöbb 
szörnyetegeknek vagy esetlegességeknek neveztettek , a kibővitett 

osztályokba helyeztettek. Tökéletesittethettek, s némelly ujakkal 
gyarapíttathattak tehát a tudományok ; fölcsillámlottak az egész föld
golyóra kiterjesztett természettani földrajz első fénysugári; átalános
ság1·a törekedhetett a történelem, kikeit classikai szük köréből a ré
gészet, mcgszülemlett a földtan és népleirás, Az uj tárgyak egész 
halmaza kinálkozván az elmélkedö észnek olly idöben, mellynek 
ujjá alakitását az értelmiség alaki finomítások által vélte eszközöl
hetni, addigi eszmc-szegénységéből egyszerre váratlan "bőségbe ment 
át; s azon ismeretek, mellyek az anyagi világgali legbensöbb érint
kezésből szülemlenek, modositották a veleményeket' törvényeket, 
erkölcsöket és politikát. 

Növekedvén a részletes miivclödés, az átaJános is óriási alakot 
öltött, E< az ertelmiség, az érzemény, a remények, a kisérletek ós csa
lódások uj élete vette kezd~tét, minek folytán uj mcsterségek kelet
keztek, vagy átalakitattak a régiek. Az emberi szellem gazdagodult 
és erösödött; s ki a régi társadalomban nem érczte magát elé,;gé 
szabadnak, az Uj-Világban keresett mcnedéket. Fölvilágosodván az 
ész, még marészebb lett, s igy a tisztán anyagi fölfedezés végtelen és 
teljes erkölcsi átalakulást hozott létre. 



Ha az ész nwgalúztatva érezhette magát, midön látta, milly 
mélyen siilyedhct az elbarbárosnlt emberi faj, s milly szörnyüségekre 
ragadhatja azt az arany-szomj ; más részt nem kevésbbé magaszto
sulhatott föl, látva, mint daczol az ember törékeny hajóján az isme
retlen viharokkal, s mint teszi a miiveltség végtelen terjeszkedésének 
eszközévé azon elemet, melly épen annak akadályozása végett lát
szott közbevetve lenni. S valóban az utazás az, hol az ember legin
kább kitünteti hatalmát, midőn a megtörhetlen természettel küzdve, 
ismeretlen veszélyeknek megy eléje, s majd az egyenlítő forrázó bő
ségével, majd a sark dermesztő hidegével áll szembe, hogy széttépje 
a lepleket, mellyck bolygónit titkait rejtik. De egyszersmind nzon 
fennhatalom sulyát is érzi vállaira nehezedni, mellyet mi sorsnak 
szoktunk nevezni; s mig a legjobban tervezett expeditio sziklához 

_ .csapódva megy semmire, addig egy roszul fölszerelt hajó, valameily 
vakmerő kalandor, vagy szegény hajótörést szenvedett a legnagyobb 
fölfedezéseket teszi. 

Az elő nem készitett és mégis egy nagy czélra összeműködö 
események eme találkozása nagy szercpet játszott az első folfedezé
seknél, ugy hogy ezek nem csak rendkivüli gyorsasággal, hanem bá
mulatosan alkalmas rendben is követték egymást. A törökök elfog
lalván Konstantinápolyt uj betöréssei fenyegették Európát; s Selim, 
megdöntvén a mamelukok uralmát Egyiptomban, önkényesen rendel
kezhetett a kereskcdelemmel, kezében tartván India összes utjának 
kulcsait. ~ hogy fölismerjék azok fontosságát és megtartani igyekez
zenek azokat maguknak, mind Selim, mind Soliman elegendő belá
tással és nagyravágyással bit·tak, melly utóbbi egy kereskedelmi töt·
vénykönyvet is szet·kesztett, s hajóhadat kiildött a Vörös-tengerre a 
csak akkoriban ott megjelent portugalok eliizé!'e végett. Ezek tehát 
uj utat nyitván a Jórernény fok felé, megakadályozták a musulruan 
hatalom végtelen terjeszkedését, s megmentették Európát a törökök 
kereskedelmi fennhatalm:Hól, kiknek harczi fölényét már érezte. 

Megnyilván az nj ut, azon át Európából minden pénz olly or
szágokba volt vándorlandó, mellyek semmiben sem szorultak reánk, s 
igy kimeríttetvén nálunk, pangásnak indult volna a kereskedelem. 
De ime elüáll Amerika az ö bányáival, s kevé" idő alatt egész alak
jában megismertetik, mintha csak bizonyságul akarna szolgálni, mi
szerint a szerencse nem hagyja el a kitartó nemzeteket, s kedvez a 
merészeknek. Spanyolország csak közvetlen hasznát vévén figye
lembe, gyilkolja a bcnRziiliittckPt, zRnrnokoskodik a gyarmatosokon, 
s fonük t'«·rHlszalJúlyokk:d nyomj:. ngy Pzcket, mint az eurbpaialmt, 
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hogy mindcn arany saját kinet;lárában halmozútijék ü~Hze; ez azonLall 
em·ópai kézmüvek vagy indiai árukért mcntbetlenül az iparoll p01'tu
galok, francziák, hollandok, angolok zsebébe vándorol át; s a spa
nyolok tunya büszkesége egész Európ;Íl'a nézve az ipar élesztőjelll 
szolgál. · 

A portugalok müvelt és kereskedő orRzágokat, a spanyolok 
ellenben barbát· és meztclen népeket találta!{, hol a földmüvelésnek, 
kcreskedelemnl'k, vasnak, házi állatoknak hire sem volt. Amazok 
tehát közvetlen el önyökben részesültek, emezek pedig, csak mintán 
Potosi és Mexico bányáit miivelés alá vették, tettek szert nycreségrP. 
Amazoknak elég volt, ha kikötőket, kirnkodt',k:tt, fiók tűzsüket szr
reztek, a uélkül, hogy gyarmatokra, föld és bányamiivelésre kellett 
V(llna gondolniok, a benszülöttekre hagyva az általok szállitott ámk 
kiállítását; a spanyolok ellenben gya1·matokat alapítani, az Uj- Világ 
természeti kincseit ipar utján értékesíteni, s ezekd aztán európai 
kézmüvekért becserélui voltak kénytelenek j s illy módon Amerika 
liokkal élénkitöbben hatott J1~uröpa kézmiivészetcire, mintsem India 
ket·eskedelme. 

De vegyük más oldalrút a dolgot. Amerika egy olasz által fe
deztetett. fel, s Olaszország elveszett nliatta; a spanyolok által hódit
tatott rueg, s ezek szegények lettek. A mieink, kik olly nagy részt 
vettek az első fölfedezésekben, többé nem rnutatkoznak e földrészen, 
mert kitörültettek a nemzetek soráLól ; maguk a spanyolok is nem 
sokára megszünendnek ott közremiiködni; s azon világ, mellyet a 
pápai ujj Spanyolország és Portugalia között osztott föl, elvesz ezekre 
nl~zve, mi11.latt kitagadott uépek szerzik azt meg maguknak. 

Azon rendsze•·, mellynél fogva egyeseknek mások rovására l{i
váltságositásával, s magának a természetnek legbökczübben nyujtott 
ajándékaiban korlátozásával vélték a kereskedelmet és gyarmatokat 
fiilvirágoztatbatni, igen költséges tapasztalás által ítéltetett el. Minél 
nagyobb az egyedáruság föntartásá1·a irányzott szigor, annál inkább 
k ijátsza azt a csempészet j a fölszabadult gyarmatok bebizonyították, 
miszerint a gyarmatosok szabad kezekkel is beérik, csak akadályok 
ne gördíttessenek kereskedelmök utjába. 

Egy társulatnak szükségképen ellentétes érdekei vannak a 
gyarmatéival ; s minthogy annak áll jogában törvényeket hozni és 
föltételeket szabni, saját előnyét ennek kár:Í.vlll keresi, s azon nagyra
vágyással törekszik czélja felé, melly egyeseknél mérsékeltethctik a 
szeretet által, társulatoknál azonban nem ismer könyört. Igazolva lőn 
ez mindenlltt, a hol csak társulat kezdte kidrólago~mn a kt>r~Rkf'del-
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met; t> miuthogy a gazdászati hibák utóvégre is azok elkUvetüin Lw
szulják magukat, azt lehetett tapasztalni, miszerint a tá1·sulatok rövid 
virágzás után, mindnyájan meglankadtak, s bukással végzödtck. l\1{-g 
az is, melly mindenek föltitt kittintette magát, sa régi Rómánál na
gyobb birodalomban Ul'alkodott, kénytelen volt fölfedni sebeit, hogy 
!legélyt kérjen, melly késleltesse halá.lát. Mindazá.ltal sikerült ennek 
megoldani azon föladatot, mellyet a századok érintetlenül hagytak_ 
India a Fok fölfedeztetése előtt ugy mint annakutána miudig a világ 
i)sszes aranyának elnyelő ör,·ényét képezte. Oda folyt az be, mit a 
spanyolok Ame.-iká.ból, mit a hollandok Japanból hoztak ki; Hol
landia, Angolország-, Portugalia, India ha:jói Pegú, Siam, CP.y\on, 
Achem, Macassar, Mozambiqueba, a Maldivákra, sz<.val ama tenger 
minden részeire hordták a gangesi félsziget árúit, s pénzt vittek oda 
vissza. S jóllehet India szegfü borsot, fahéjat, muskatál diót, rezet 
a hollandoktól; a czin t Angliától, a lovakat Perzsia és Arabiátó\

1 
a 

pézsmát és edényeket Chinától, a gyümölcsöket Cabulból, a gyöngyöt 
Bahreinbó1 kényszerült megszerezni, mindezekért ne.m pénzt hanem 
hazai termékeket adott cserébe. 

Egyedül az angolok hódítása után változtak meg a viszonyok. 
Miután az ember szolgá.latába hajtotta a gőzt, Keletre többé nem csu
pán pénzt, hanem kezmüveket és finom szöveteket is kiildtünk, mely
lyeket egy kor Chinából és Indiából hordtunk. A z angolok már előb h 
is folytonosan zsebelték lndiát, alTa kénysze1·itvén a benszülötteket, 
hogy tölök vegyék élelmökct, mig földeiken egyedül mákot engedtek 
nekik termelni, mellynek álomhozó cseppjeit Chinában theaért cserél
ték ki, s ez által ismét uj jövedelmi forrást nyitottak Angliának. 

S miért e végtelen zsarnokság ? csak azért, hogy az angol ke
reskedelem ama vállalatok békóiban maradjon lenyügözve, mellyc
ket a magánbelátás előnyösebbekké tudott volna tcnui, s hogy a nem
zet drágábban fizesse meg India és Chi na áruit. S valóban, alig hogy az 
egyedáruság 1814- ben megsziintettetett, rögtön vállalkozó kere,;ke
dök lepték el ama tengereket, megkettőztetett a tevékenység és ha
szon, növekedett a fogyasztás, ötvenszer nagyobb lett az angol szöve
tekbeni kivitel, s emellett megkiméltettek az állam ama roppant 
költségei, mellyeket az egyedáruság fentartása vett igénybe. 

Ismerem az okokat, mellyek a gyarmatok hasznos volta mellett 
föl szoktak hozatni; illyen: a gyakorlat, mire azok által a tengerészct
nek tér nyittatik; a tisztelet, mellyet a különféle nemzetek lobogója 
i ránt keltenek ; végre a dicsi)ség. De Ázsia nem az többé, mi Vas eo 
,le Gama ?s Albnqn~'rque idPjéLen volt, s a félholdtúl n•·m lehet félni, 
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hogy ellw,nályol!itja Europa fénylií napját. Amerika bizonyosan nem 
gond0l Európa meghóditisára, hanem inkább nzon van, hogy megszi
lárditsa függctlenségét, s hogy követésre méltö szabadsági példákat 
adjon nekünk egyedüli boszu gy:mánt atyáink vétkeiért. 

Azonban az államok költségvetésci eléggé mntatják, rnennyibe 
kerülnek a gyarmatok, s Martinique és Guadelupe Francziaországnak 
sz~í.zharmincz millióval tartoznak, mig ingatlan javaik összes értéke 
nem becsültetik többre háromszáz milliónál. A gyarmatok által te
hát csak a fogyasztók és eladók száma szorittatik meg; a törvényho
zás eszélytelen rendszabályokhoz kénytelen nyulni, hogy fentartsa e 
természetellenes állapo tot; az erkiilesis ég pedig a rabf;zolgaságra, mint e 
rendszernél talán kikerülhetlen roszra mutat, melly rendszernek a rab
szolgák fölszabadításával buknia kellene. Az északiak fölszabadíthat
ták magukat, mert földmüvelök, s kövrtk<>zésképen önálló és honos 
nemzetté letteh: ; de másként áll a dolog Keleti Indiákban, s Portu
galia és Spanyolország birtokaiban. Rendkivüli események, millye
nek voltak a franczia forradalom és Spanyolország háborui, teremt 
hettek egy néger köztársaságat vagy birorlalmat Hajtiban, s alkot
mányt Columbiában; de egyébiránt semmi scm vezeti természetes uton 
a gyarmatokat függctlenségök elé, ha csak az európaiak maguk le nem 
mondanának r j Iok, hogy más közelebbi helyeket keressenek, honnan 
ugyanazon termékeket kapnák. 

És itt a gyakorlat azon kérdéssel áll elő: mire valók az olly 
roppant távol szigetckeni ültdvények, mcllyek szintugy sikerliinének 
Siciliában, Spanyolországban, s föleg Afrika partjain, hol a gyapot, 
méznád, kávé önként terem, s hol ugyszolván bensziilöttek a négerek, 
kik annyi költséggel szállíttatnak Amerikába? A tudomány pedig 
azt kérdi, mirevaló a czukrot Guadelupeban és Havannában keresni, 
mikor itthon is lehet azt kukoriczából és fehér ré pá ból Hsziteni? 

Ismerem a feleletek et, mellyek e kérdése he adatni szokl ak, de 
nem állják azok ki a bírálatot, s még hvésbbé fogják kiállani jövő
ben. A jövö !tor más hóditásokat, más dics/iségeket keresend a fölfe
dezésekben, tudniillik: a müvelödés te~jesztését, a termékek szabad 
kiizlekedését, a szükségek és élvezetek kölcsönös kielégítését, sa min
den égalju emberek egymáshozi közelebb hozását, hogy vállvetve 
igyekezzenek betölteni f<inséges rendeltetésöket. 

Ha a müveltség valóban keletről nyomult elö nyugatra, csodá
latos, milly hajlandó volt az mindig visszatérni eredeti forrásaihoz, s 
miként igyekeztek a birodalmak leg-virágzóbb perczeikben biztosita
ni magnknak az Ázsiába ntat nyitó helyeket. S:í.nrlrw odn helyr>zte 
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városát, hol Su ez földazorosa gátat vet a tengerek nek, mellyek egész 
vég-Keletig terjednek; Constantina Bosporuson választott a római sas
nak uj fészket, mellyért aztán a keresztesek, a mongolok, törökök, 
oroszok küzdöttek ; a honi félsziget kalifái Bagdadba vagy Basso
raba tették at birodalmuk székét és kereskedelmök nagy tőzsdéjét ; 
a francziák Palaestinában és Syria partjain igyekeztek föltüzni a ke
resztet; Colurubus és Vasco de Gama ellenkező irányban indultak ki 
ugyanazon föld fölkeresése végett, mellyhez hogy rövidebb utat ta
láljanak, az északi sark örök jegével dac~olna k az emberek. S most 
látjuk, mint terjeszkednek Keleten Orosz és Angolország, ez egyedüli 
hódító hatalmak, egyik a Caucasus mentén, a másik lndiák felől, mi 
közben sóvár pillantásokat vetnek Suez földszorosára és a Bosporusra. 
Angolország zsarnokként uralkodik azon lndiákban, mellyek ősrégi 
társadalma nehézzé tette az oda juthatást; s azon végtelen földön, 
melly az Indus folyótól Bramaputraig, s az Indiai-tengertől Tibet 
hegységeig terjed, nyolczvanhárommillió alattvalóval, s ötven hübér
nökkel és adófizetővel rendelkezik. Oroszország a régi szárazföld 
északi lejtőjét fogl11.lja el Kamtschatkáig s Behring tengeréig, s kóbor 
törzseket vetvén alá, mellyeket földmüveléshez szoktat, Chinát ké
szül elárasztani a majdan polgárosítandott csordákkal, mellyek más
kor már meghódították azt. A csempészek eközben daczolnak törvé
nyeivel, s megsértik falait és kikötöit; egy, nehány ezerből álló angol 
hadsereg pedig öt kikötöt nyittatott meg a hár<nnszázötven milliólelket 
számító birodalommal Európa ré~zére, a nankingi békekötésben 
(1842 aug.); s Hong-Kong szigete az angolok keze közt csakhamar 
egy második Gibraltárrá válik, melly uralkodni t'og Canton folyóján. 

Egyébiránt most már két év alatt mulatva körül lehet hajózni 
a földgolyót. Amerika nehezen sziveli, hogy a keskeny Panama 
földszoros ezer meg ezer mérföldet vet az oldalait mos6 tengerek közé; 
s Európa nemzetei állomásokat igyekeznek ott foglalni azon esetre, ha 
az Antillákat rövid átjárás kötendi össze a Marquesákkal. E közben 
gőzösök nyomulnak föl az Euphrates, Tigris, Indus, Niger folyókon; 
rendes közlekedés állapíttatott meg Anglia s Észak-Amerika és végső 
India közt; a Jórernény fok i nem egyedüli utja többé Keletnek, mert 
Mesopotamia nagy folyóin, s Alexandrián, Cairon, és Suezen keresztül 
is járnak oda, legalább levelekkel és kisebb tériméjü árukkal, mig majd 
e földnyelv át nem vágatik. ~~s akkor nem foghatna-e V eleneze ismét 
fölemelkedhetni? s mi sors ·vár azo n Földközi-tengerbe benyuló Sicili
ára, melly ujolag egész Európa kikötőjévé válnék? Egy olasz nem 
gondolhat erre anélkül, hogy szive örömében ne repesne. 

XIV. 38 
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Eleintén nagy valaminek látszott, ha óránként a postán tizenhat
ezer meternyi utat hagyhattak hátra j most em berek és áruk ötvennégy
ezernyit is befutnak j nyolcz, kilenczszáz mérföldnyire (leghe) men
vén föl a legsebesebb folyókon, államokat alakitanak olly vidékeken, 
mellyek a müveltektöli örök elkülönittetésre látszottak rendelteíve 
lenni. S ki számithatja ki a vaspályák eredményeit, midön egész föld
részünket behálózva a mozdonyok egé:oz a megváltott Konstantiná
polyig s Trabisondig fognak robogni, melly város visszanyerendi régi 
jelentöségét, s honnan már most is közlekedések nyittatnak Erzerum 
és Taurison keresztül a Perzsa öböl melletti Abukirral, s innen Bom
bayval? 

Örömest ismerjük tehát el a fölfedezéseket szent kötelességnek, 
mert jobban kielégítik a szükségeket, mert a teremtéstől kezdve mü
veletlenül hevert vidékekre terjesztik ki az ember uralmát, mert 
mindinkább szaporodó és müveltebb fajjal népesitik a világot, mert 
rendezett és barátságos családokat képeznek olly helyeken, hol előbb 
csak zürzavar és ellenségeskedések uralkodtak, !l mert végre összébb 
bozzák az embereket és nemzeteket, hogy közös erővel hasznositsák 
a természetet és uralkodjanak fölötte. 

Csak a módokat kell tökéletesiteni a müveltségnek. Columbus 
idejében lelkes\iltség által vezéreltettek a nemzetek, mi uralkodó jel
lege volt ama kornak j most minden a számításon nyugszik ; akkor 
erőszakosan akartak téríteni, most az angolok annyira viszik a türel
metindiai birtokaik ban, hogy az özvegyeknek férjeik máglyáin megéget
tetését is elnézik; akkor még a jóravaló ember is iszonyu kegyetlen
kedéseket engedett magának természete fensöbbségéröli gőgös meg
győzödésében; most a gaz is őrizkedik a kihágásoktól azon közvéle
mény iránti tis2!teletből, melly a gonoszságnak olly félelmes organu
mot nyert a azabad sajtóban. Moat a fölfedezések rúgóiul a tudomá
nyos vagy emberbaráti érdekek szolgálnak; s ha a régiek kérkedtek 
ama siciliai királylyal, ki a legyőzött earthagóiaknak egyedüli föltételül 
az ember-áldozatok megszüntetését szabta, most minden szerzödés, 
melly belső Afrika négerjeivel, vagy az európai fejedelmek közt köt
tetik, magában foglalja a gyalázatos rabszolgakereskedés eltörlését, 
mellyuek megszüntetésére irányzotttörekvéseikben még a visszaélések 
is megbocsáthatóknak látszanak. Most a gyarmatokra nem erőszak
kal, hanem rábeszéléssel, jó példájával, s a fensőbb müveltség befo
lyásával akarnak hatni j tisztelik a népek egyediségét, s meg vannak 
győződve, hogy eljövend az idő, midőn a gyermek fölszabadittatik, s az 
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atyának nem a szolgai karok segélyét nyujtja többé, hanern az értelmi
ség szabad versenyterére lép vele. 

Eléggé ki van rnutatva, rnennyire csalódnak a nemzetek, ha lé
töket önzés és kizáráara alapitják, s az emberi neméinek kárával haj
hászazák saját érdekeiket. A gőzösök egyébiránt lehetetlenné is tet
ték a gyarmatrendszari féltékenységet; a czukor, kávé és gyapottali 
szabad kereskedés, melly most már meg fog engedtetni a gyarmatok
nak, emelendi a szabad müvelés előnyeit, s szükségtelenné teendi a 
rabszolgaságot, miböl csak rosz, és pedig mindenkire csak rosz szár
mazhatik, rnert nincs olly szivjóság, gondos törvény, vagy uri kegyes
ség, melly elégséges volna ez állapot megjavítására. 

A kizárás politikáját tehát a testvéresülés, s a kölcsönös nagy
lelküség politikája fogja fölváltani; küzdelemre lévén teremtve az ern
ber, folytatand ja azt, de nem azért harczoland, hogy embertársát ves
se alá, hanem hogy a természetet hóditsa meg. S csak bolygónk fö. 
lületének tökéletes kiismerésa után remélhetandi rányomhatni a mü
veltségre a nagyság és átalánosság jellegét. 

Am jól, most még Ázsia, Afrika, China és Uj-Holland közép 
részei várnak kifürkészésre; s a fontolgató buzgalom, melly napja
inkban e földekre irányul, hasonló körülmények által látszik előhir
detettnek, s talán hasonló eredményekkel is fog koronáztatni a Co
lumbus idejebeliekhez. Akkor a lőpor és sajtó találmánya volt uj, 
most a gőz és villany-delejességé ollyan; akkor a musulman hatalom 
Spanyolországban bukott meg, most Konstantinápolyban málik azét 
vagy alakul át; akkor a classikus tanulmányok keltek uj életre, most 
a keletiek kezdenek virágozni; akkor szülemlett a hitujítás és szi
lárdultak meg az európai nemzetiségek; azt mi most készül, gyerme
keink fogják látni; de bizonyos, hogy a jövőnek sem Luther, sem V. 
Károly, sem (mint reméljük) Cortes és Pizarro nem lesznek hösei. 



FELVILÁGOSITÓ JEGYZETEK 

a XIV. könyvhez. 

A) 23- i k l a p h o z. 

Amerikának a scandlnávok általi r.Hfedeztetél'!e. 

Amerikának a X. században történt fölfedeztetése a világtör
ténelem egyik legnevezetesebb eseményeül tekinthető, mellynek di
csőségét az utókor nem vitázhatja el a scandinávoktól. Állitásunk 
bebizonyítására Amerika régi történelmének kivonatával, s az A n
t i q u i t a t es am e r i c a n a e czimü munkában foglalt következő 
földrajzi , vízirati és természettörténelmi ismertetésekkel szolgá· 
l unk. 

Grönland már igen tekintélyes európai népességgel birt, s ön
álló egyházi megyét képezett. A helyett azonban, hogy az e földre 
vonatkozó számos okmányok tartalmával foglalkoznánk, csak azt 
jegyezzük meg, miszerint Islandnak a IX. század közepén történt 
fölfedeztetése, s ugyanannak 868·ban Ingolf, egy század mulva pe
dig egy északi gazdag és hatalmas családokból alakult gyarmat ál
tali elfoglaltatása, megelőzte Amerika fölfedeztetését. A hajósoknak, 
kik minden irányban szeldelték az Islandot övező tengert, bizonyára 
csakhamar meg kellett ismerkedniök GrönlanddaL Ha Island kez· 
detleges történelmére, e sziget gyarmatositására, s az ott lefolyt ese
ményekre egy pillantást vetünk, Amerika fölfedeztetése e korszak 
kalandos kóborláBai és eseményei terméazetes következményeül fog 
feltünni. 
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Rövid foglalatja a scandinávok Észak-Ame

rikábani utazásainak 

Biörn Heriulfson utja 986-ban. 

Rőt-Eric számüzetvén Island ból, 986 tavaszán Grö nlandba ment, 
s az Encsfjordban fekvő Erattalidban telepedett le. Ez utjában töb
ben kisérték öt, s névszerint Eriulf, Bard fia is, ki rokona volt In· 
golfnak, Island első gyarmatosának. E:riulf Grönland déli részén, 
Heriulfsnesben ütötte föl tanyáját. Fia Biörn, ki ez időben Norvég
országban járt, midön visszatért Islandba, s meghallotta atyja eluta
zását, föltette magában követni, s azokása !lzerint, társaságában töl
teni el a telet. Északi széllel valóban utra is keltek; de mivel kö
dös időben bocsátkoztak az általok különben sem ismert grönlandi 
tengerre, több napi hajózás után nem tudták, hová jutottak. Midön 
az ég kitisztult, erdökkel fedett, sík- s csak csekély halmocskákkal 
váltakozó földet láttak, mellyet, minthogy nem felelt meg a Grön
landról nyert leirásnak, oda hagyván, még két napig hajóztak, mig 
végre egy más sík és erdős földet találtak. Délnyugati széllel tovább 
menvén a nyilt tengeren, három napi hajózás után emelkedett, he
gyes és jéggel boritott földet fedeztek föl. Partjai mellett hajózván 
szigetnek találták azt ; de a helyett, hogy kikötöttek volna, hátat for
ditván annak , ugyanazon széllel a mély tengerre bocsátkoztak, s 
négy napig haladván viharos de kedvező irányu szél segélyével, a 
Grönlandban fekvő Heriulfsnesben állapodtak meg. 

Leif Ericson fölfedezései és első telepitvény Vinlandban. 

Kevéssel a feljebb emlitett ut után, alkalmasint 994-ben, Biörn 
látogatást tett Ericnél, Norvégia jarljánál, kinek elbeszélte utazását, 
s leírta előtte az általa látott ismeretlen földeket. Eric gáncsolta öt 
a miért több figyelemmel nem vizsgálta meg e különbözö helyeket, 
s Grönlandba viszzatérte után egy fölfedezési utra tettek készülete
ket. Leif, Rőt-Eric fia, megvette Biörn hajóját, s harminczöt em
bert vett föl arra, kik közt egy Tyrker nevü német is volt, ki sokáig 
atyjánál' tartózkodott, s nagy vonzaimat tanusitott a gyermek Leif 
iránt. 1000-ben utra kelvén legelőször is azon földet érték, mellyet 
Biörn legutóbb látott, a boi is horgonyt vetvén, csónakokba ültek és 
partra szálltak. E földön egy szál füvet sem lehetett és7;revenni; 
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középrészeit mindenfelé jég boritotta; a tengertől a jég-határig ter
jedő része pedig sziklás fensil,thoz (h e ll a) hasonlított, miért is Hel
lulandnak nevezték azt el. Tovább folytatván utjakat a nyilt ten
geren, sik és erdős földhöz jutottak, mellynek partjai függölegesen 
meredekek voltak, s körűlettök fehér homok zátonyok terÜltek el; 
e földnek ök Markland (erdős föld) nevet adtak. Észak-keleti szél
lel ismét utra kelvén, két nap mulva egy, az imént emlitett földtől 
keletre fekvö szigetet födöztek fel. Behatolván a szorosba, melly e 
sziget s egy, a tengerbe kelet és északi irányban nyúló félsziget közt 
találtatott, nyugat felé fordultak, melly irányban az árapály idején 
sok sekély hely volt. A parthoz közeledvén, olly helyre jutottak, 
hol a tengerbe egy tóból származott folyó szakadt, mellyen föl a tóba 
mentek és_ horgonyt vetettek. E tó mellett ök néhány fa kllnyhót 
ütöttek össze j de aztán elhatározván ott tölteni a telet, tágas há,za
kat emeltek, mellyek késöbb Leifsbudir-nak (Leif házai) neveztettek. 
-Bevégezvén az építkezést Leif két részre osztotta embereit, kiknek 
fölváltva kellett honn maradni és kirándulásokat tenni a szomszéd
ságban. A kiküldötteknek azt ajánlotta, hogy ne menjenek nagyon 
messze, minden este térjenek vissza, és ne hftgyják el egymást; s ő 
maga is járt velök fürkészetek végett. Történt egyszer, hogy a né
met Tyrker eltünt j Leif tehát mintegy tizenkét embert vévén ma
gához, keresésére indult; de alig tettek néhány lépést, már vissza. 
térőben találták. Eltünése okát kérdezvén töle Leif, először néme
tül felelt, mit midön meg nem értettek, északi nyelven a következő 
választ adta: ,,Nem nagyon measze jártam, mégis egy fölfedezésről 
értesíthetlek titeket; szölö-vesszöket és gerezdeket találtam." S 
erösitésül fölhozta, hogy szölö termelő országban született. Leif 
emberei ekkor hajójukat építkezési fákkal, sajkájokat pedig szölö 
gerezdekkel rakták meg. Leif e földet Vinlandnak azaz bor-föld
nek nevezte, s tavaszszal indult el onnan, hogy Grönlandba menjen. 

Thorwald Ericson utja délibb földek felé. 

Leif utja gyakori beszéd tárgya lett. Testvére Thorwald ke
véssé kifürkészettnek tartván még e vidéket, Leiftöl hajót, embere· 
ket és utasításokat kért, s J 002-ben harmincz emberrel utra kelt.. A 
vinlandi Leifsbudirba jutván, ott töltötték a telet, mi közben halá
szatból éltek ; 1003 tavaszán Thorwald csónakba ültetvén emberei 
egy részét, délre küldte öket kutatás végatt. S valóban találtak is 
egy sok sziget és zátonyoktól környezett szép és erdős földet, mely-
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lyen csak egy kis szabad tér terült el az erdők, a tenger és fehér ho
mok között i emberi nyomot nem lehetett fölfedezni, és semmi sem 
volt ott található, mi arra mutatott vo,lna, hogy már eMbb látogatták 
azt meg emberek, kivéve egy, fából készült kunyhó-félét, mellyet 
nyugatra egy szigeten födöztek fel. Ez emberek Leifsbudirba csak 
öszsze! tértek vissza. 

A következő 1004-ik év nyarán Thorwald hajójával keleti, az
után északi irányban haladva, egy tekintélyes fokon ment túl, melly 
egy öblöt födött, s mellyet ö Kialarnes, azaz hajó-gerincz foknak 
nevezett el. A szárazföld keleti partjait követve a közeli öblök tor
kolatai meUett hajózott el, s egy, a tengerbe nyúló előhegyhez ért, 
melly egészen fákkal volt födve. Itt kikötött társaival, s körülte· 
kintvén, igy kiáltott fel : "Ah milly gyönyörü föld, itt fogok én lete
lepedni." A hajóra szállás perezében az előhegy lábánál három csó
nak ot vettek észre, mellyek mindenikében három skrelling azaz 
eszkimó volt. Nyolczat megöltek, de a kilenczedil{ elfutott csónak
jával. Néhány perezezel erre egy csapat eszkimó jött ki az öbölböl, 
s tartott feléjök, kik karózattai igyekeztek hajóikat védeni. Az esz
kimók ostromolták öket egy ideig, azután eltávoztak. Thorwald' 
egyik karját nyil érte, s látva, hogy a seb halálos, igy szólt társaihoz: 
nA lehető leggyorsabban távozzatok el innen, hanem engem előbb 
vigyetek az elöhegyre, hol ugy látszott nekem, jó lett volna lakni. 
Ama szavam látnoki volt, s talán szÜkséges lesz egy kis ideig ott 
maradni. Ott eltemetvén engem, sírom fölé, fejemhez és lábamhoz 
keresztet állitsatok, s e helyet ezután Krossanesnek nevezzétek." 
Ezt mondván meghalt i rendeleteit végrehajtották társai, azután pe
dig Leifsbudirba tértek vissza a többiekhez, s ott töltötték a telet i 
de a következő 1005 tavaszán Grönlandnak vették utjokat, hogy 
megvigyék a fontos hírt Leifnak. 

Tharstein Ericson sze1·encsétlen vállalata. 

Thorstein, Eric harmadik fia, elhatározta Vindlandba menni, 
hogy fölkeresse testvére holt tetemeit. Fölszerelvén · teUt Thorwald 
hajóját huszonöt erős és ügyes embert szedett össze, s tulajdon nejét 
Gudridát is magával vitte. Egész nyáron a tengeren bolyongván, a 
nélkü~ hogy tudnák hol vannak, a tél első hetének végén Lysufjordba 
vet6dtek, melly gyarmat Grönland nyugati részén feküdt. Ott azon
ban Thorstein meghalt a tél folytán, neje pedig tavaszszal Ericsfjordba 
tért vissza. 
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Thorfinn telepitvénye Vinlandban. 

1006 nyarán két isiandi hajó érkezett Grönlandba Tharfinn ve
zénylete alatt, ki Karlsefne melléknevet viselt, melly szó olly embert 
jelent, kinek rendeltetése nagygyá lenni. Ez jó családból való, gaz
dag, hatalmas ember volt, s ősei közé dánokat, norvégeket, islando
kat, skótokat számított, kik közöl egynémellyek királyok vagy ki
rályok ivadékai voltak. Kiséretében volt Snorro Thorbrandson, szin
tén kitünő család ivadéka. A másik hajót Breidefjordi Biörn Gri
molfson, és Austfirdiri Thorhall GamlaRon kormányozták. A kará
csont Erattalidban ünuepelték. Thorfinn beleszeretett Gudridába, s 
megkérvén öt Leiftöl, ugyanazon télen nöül vette. A vinlandi út, 
miként előbb ugy most ir~ közbeszéd tárgya volt, s Thorfinn, engedve 
neje és barátai kér&seinek, elhatározta magát arra. 

1007 tavaszán három hnjóval indultak el, mellyek egyikét 
Karlsefne és Snorro, másikát, sajátjokat, Biörn és Thorhall, a har
madikat pedig (ugyanazt, mellyen Thorbiörn, Gudrida atyja ment 
Grönlandba) Thorwald, Rőt-Eric természetes leányának, Freydisának 
férje, kormányozta. Ennek födélzetén egy Thorball nevü ember is 
volt, ki Ericnél nyáron vadászi, télen háznagyi minöségben sokáig 
szolgált, s igen jól ismerte Grönland benépesített részét. E három 
hajón százhatvan ember, a azonkivül mindenféle állatok találtattak, 
mert szándékuk volt, ha csak lehet, gyarmatot alapitani ott. Először 

Westerbydge, azután Biarncybe (Disko) érkeztek. E szigettöl dél
nek Heliuland felé vették utjokat, hol sok rókát találtak ; innen is
mét délnek tartva két nap alatt Marklandba jutottak, melly föld lepve 
volt erdökkel és vadakitaL Azután délnyugatra hajóztak és Kialar
nesbe érkeztek, hol nyomnélküli pusztákat, hosszu dfl keskeny f~lyó
kat, és Furdustrandirnak elnevezett homok halmokat találtak. Atha
tolván ezeken, a föld öblök által szakadozott kezdett lenni. Társa
ságukban két, Hake és Hekia nevü skót is találkozott, kiket Olaf 
Tryggvason, Norvégia királya adott Leifnek, s kik igen merész ka
landorok voltak. Ezek azon utasítással tétetvén partra, hogy dél
nyugatra menjenek és fürkészszék ki a földet, három nap mulva visz
szatértek, vad szölő- gerezdeket és kalászokat hozván magukkal. A 
hajósok egész addig folytatták utjokat, hol a tenger egy mély öblöt 
képeMtt. Ez öblön kivül egy sziget feküdt, melly mellett, mint 
szintén az öbölben is igen sebesek voltak a tengerömlések. E szi
geten olly nagy számmal tenyésztek a dunnaludak, miszerint egy lé
pést 11em lehetett tenni a nélkül, hogy tojásaikra ne hágott volna az 
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ember. Eszigetet ök Straumei-nek (tengerömlések földje), 
az öblöt pedig Straumfjordnak (t e n g e r öm l és ek ö b l e) nevez
ték. Itt ök partra szálltak, s megtették a szükséges intézkedéseket, 
hogy ott tölthessék a telet. E föld kimondhatlanul szép volt, miért 
is minden idejöket csak annak kifürkészJsére fordították. 

Thorhall innen Vinlandot fölkeresendö északra, Karlsefne el
lenben dél-nyugatra akat·t menni. Thorhall nyolcz emberrel külön
válván túlment Furdustrandiron és Kialarnesen j azonban erős nyu
gati szél által Iriand partjaira vettetett, hol, egynémaily kereskedlik 
elbeszélése szerint, összes embereivel együtt elfogatott, s rabszolgai 
munkákra kényszeríttetett. Karlsefne, Snorro, Biörn, s a személy
zet többi része (százötvenegy ember) nyugatnak tartottak, s olly 
helyre jutottak, hol egy tóból eredt folyó ömlik a tengerbe. Ők e 
folyón, mellynek torkolata mellett egy csoport nagy sziget volt, a 
tóba mentek föl, s a földet Hopnak nevezték. A síkon vad gabona 
mezöket, a halmokon szölöt találtak. Egy reggel több csónakot lát
tak, e békés jelek által közeledéere igyekeztek birni a benszülötte
ket, mit ezek meg is tettek, bámulattal szemiéivén öket. E benezü
löttek feketék, piszkosak, kuszált hajúak, nagyezemüek és lapos ar
czuak voltak. Miután keves ideig bámulták volna az idegeneket, 
délnyugatnak, a fokon tulra eveztek. Karlsefne és társai az öböl 
magaslatán épitették lakaikat, s ott töltötték, a telet. Hó nem esett, 
s a marhák kint legelhettek. 1008 elején egy reggel ismét sok csó
nakot láttak érkezni délnyugatról. Karlsefne egy magasra emelt fe
hér paizszsal béke jelt adott, mire a vadak rögtön kiszálltak, s meg
kezdték a cserét. Tetszésöket fóleg a veres posztó nyerte meg, 
miért cserébe bőröket, és szürke szücsárúkat adtak. Lándzsákat 
és kardokat is ezerettek volna vásárolni, de Karlsefne és Snorro nem 
engedték azokat eladni. Egy egészen szürke prémbőrért ezen skrel
lingek egy arasz szélességii posztó darabot kaptak, mellyet fejök kö
rül csavartak. A kereskedés illy módon folyt egy ideig ; de a scan
diaavok látván, hogy fogyatékán van posztójuk, egy ujjnyi szélességű 
darabokra szabdalták azt j s a skrellingek e darabkákat ép olly, söt 
még nagyobb áron is megvették mint az előbbieket. Karlsefne a 
nök által tejet és kenyeret adatott nekik, s a skrellingek annyira 
megkedvelték ez élelmi szereket, hogy többé nem törödve a posztó
val és~ egyéb árúkkal, csak étvágyuk kielégitésére gondoltak. E ke· 
reskedés közben történt, hogy egy bika, mellyet Karlsefne vitt oda, 
iszonyúan bőgve jött ki az erdöböl. Hallván ezt a skrellingek na
gyon megfélemlettek, s csónakjaikba vetvén magukat dél felé evez-
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tek. Ez idöben Gudrida, Karlsefne neje egy gyermeket szült, ki 
Snorro nevet kapott. 

A következő tél kezdetén a skrellingek nagyobb számmal és 
ellenséges szándékkal térteJt vissza, iszonyú kiáltozásokat hallatván. 
Karlsefne a veres paizst tüzette ki; a két csapat közeledett egymás
hoz, s megkezdődött a harcz. A skrellingek nyilzáporral fogadták 
elleneiket, s azonkivül bizonyos parittya féle eszközt is használtak; 
ugyanis súlyos, égszinü golyókat erősitvén rudak végére, azokat do
bálták Karslsefne emberei közé, melly golyók Ieeetökben igen nagy 
zajt okoztak. A scandinávok megfélemlettek, 8 a folyó mentében 
visszavonultak. Freydisa kilépett lakából, s futni látván öket, igy 
kiáltott utánok: "Hogyan futhattok ti bátor férfiak egy maroknyi 
nyomorult nép előtt, mellyet barmokként leölhetnétek? Ha uekem 
fegyvereim volnának, jobban tudnék nálatoknál harczolni!" Látva, 
hogy nem ballgatnak rá, utánok akart menni, de terhessége akadá
lyozta öt; mindazáltal elérte öket az erdőben, hol Tharbrand Snor
rason hulláját, ki fején egy lapos kövel sujtatott agyon, 8 mellette 
kivont kardját találta. Freydisa fölvette e kardot, s védelmi állásba 
tévén magát, meztelen mellel forgatta kardját az ellenséggel szem
ben. E fegyveres nö látása félelmet öntött a benszülöttekbe, miért 
is csónakjaikhoz térvén vissza hirtelen elfutottak. Karlsefne és társai 
nem győzték eléggé dicsérni :F'reydisa bá.torságát ; de belátvá.n1 hogy 
ha tovább is ott maradnának, ki lennének téve a benlakók támadása
inak, elhatá.rozták visszatérni saját földeikre. 

Keletnek hajózván, s megérkezvén Straumfjordba, Karlsefne 
egy hajóval Tharhall keresésére indult. Kialarnestöl északnak nyo
mulván elő, késöbb észak-nyugatra fordúlt, s balra hagyta a földet. 
Mindenfelé csak erdőket, s egy nyiit tért sem látott ; Hop magaslatai, 
s azok, mellyek onnan láthatók voltak, egyetlen hosszu lánczolatot 
képeztek. A hajósok Straumfjordban töltötték a telet j ekkor Snorro, 
Karlsefne fiacskája, három éves volt. Midön Vinlandból elindultak, 
déli szél fútt j Marklandba érkezv!Ín1 s öt skrellinggel találkozván, 
két fiút fogolylyá tettek közölök ; s elvivén magukkal az északi 
nyelvre tanitották, s megkeresztelték őket. E két gyermektöl meg
tudták, hogy atyjok Uvaege, anyjok Wethilldinek neveztetett, hogy 
a skrellingek király által kormányoztattak, s a királyok közöl egyik 
Avaldamon, egy másik Valdidida nevel viselt; hogy földjökön nin
csenek házak, hanem földalatti üregekben laknak. 

Biörn Grimolfson a nagy szelek által egészen Iriand tenge· 
rére sodortatott, s bizonyos férgektöl annyira meglepett helyre ju-



603 -

tott, miszerint hajója végkép haszonvehetlenné lett; a személyzet 
közöl csak nebányan menekültek meg egy bálna zsir kátránynyal 
bekent csónakon, melly kenllcs hathatós szer voli ama férgek ellen. 
Karlsefne folytatta utját Grönland felé, s Ericsfjordba érkezett. 

Freydisa, Elge és Finnboge utja. - Thorfinn telepitvénye lslandban. 

Ugyanazon 1011 nyarán egy norvég hajó érkezett Grönlandba 
Elge és Finnboge, austfirdiri isiand testvérek vezetése alatt, kik a 
következő telet Grönlandban töltötték. Freydisa azon ajá~latot tette 
nekik, hogy elvezeti öket Vinlandba, ha megfelezik vele az ut jöv.e
delmeit. Ezek beleegyeztek, s abban állapodtak meg, hogy mind 
két fél harmincz erős férfiuval járuljon a vállalathoz ; de Freydisa öt 
emberrel többet vitt magával, kiket rejtve tartott. 1012-ben Leifs
budirba érkezvén, ott töltötték a telet. Freydisa viselete egyenet
lenséget szült a vállalat főnökei közútt, s áskálódásaival rá birta fér
jét a két testvér és társaik legyilkolására. E gyalázatos gyilkosság 
után Grönland ba tért vissza, hol Tharfinn csak jó szélre várt, hogy 
Norvégiába menjen át. Hajója olly gazdagon meg volt rakva, mi
szerint azt mondták, hogy Grönlandból még soha sem szállittatott 
olly nagy teher. Mihelyt a szél kedvezően kezdett fúni, Tharfinn 
rögtön kifeszítette vitorláit s Norvégiába jutván, ott telelt, mi közben 
eladogatta árúit. A következő évben, épen midön Islandba utazandó, 
hajóra akart szállni, egy német érkezett oda Bremából, ki a ma u
ll u r-nak nevezett vinlandi fából vásárolt egy darabot, s fél ezüst 
márkával fizette azt. Karlsefne a legközelebbi évben (1015) Isla.ndba 
érkezvén, Skagefjordban, az Északi-kerületbeo megvette Glaumboe 
földét s ott töltötte élete hátralévő részét. Utána Snorro, Ameriká
ban született fia !akta azt. Midőn Snorro megnősült, anyja Rómába 
zarándokolt ; azután pedig fia házába tért vissza Glaumboeba, hol 
egy templomot épittetett , s még sokáig élt elvonulva a világtól. 
Karlsefne fiától számos és jeles tagokkal ékeskedő ág származott, 
mellyblll Thorlak Runolfsont, Scalhot püspökét emlitjük, ki 1085-ben 
született Alfridától Snorro leányától. Neki köszönhetjük Island leg
régibb egyháza codexét, melly 1123-ban tétetett közzé. Valószinü, 
hogy ez, általunk tárgyalt utra vonatkozó részleteket is ö szedte 
össze. 

Földleirás és Vizirat. 

Szerencsere e régi útJairásokban nem csak földirati hanem ba-
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józási és csilla.gászi értesítésekkel is találkozunk, mellyek segélyével 
könnyebben meghatározhatjuk a helyek fekvését. A hajózási tények, 
bár,eddig senki sem ügyelt azokra, különös fontossággal bírnak, mert 
tudatják a hajók gyorsaságának minémüségét, s napról napra meg
határozzák a részletes távolságokat. A L a n d n a m a s egynémelly 
más isiandi földirati munkákban lerakott ismertetésekből ki lehet 
számítani, miszerint egy napi hajózási út 27 -2fl földrajzi, dán vagy 
német mérfóldet tett, melly mérföldekböl tizentit megy egy fokra. A 
késöbb Lítia Hellulandnak (kis Helluland) nevezett Heliuland sziget- ' 
töl Biörn délnyugati széllel négy nap alatt ért a Grönlandban fekvő 
Heriulfsnes-hez (lkigeit). Az e fok és New-Foundland közti távolság 
mintegy 150 mérfóldnyi (miglia), melly szám meglehetösen egyezik a 
Biörn Itital megtett út hosszával, ha tekintetbe veszszük a szél heves
ségét, melly öt hajtotta. 

l 

Ujabb leírások úgy állitják elő e szigetet, mint egy, részben ko-
pár és lapos, kisebb nagyobb terjedelmü sziklákból álló földet, melly 
sziklákon sem fák sem cserjék nem nőnek, miért is b a r r e n s-eknek 
neveztetnek. Ez elnevezés egyértelmü a h e ll u T névvel, mellyet a 
régi scandinavok adtak e szigetnek. 

Markland Hellulandtól délnyugatra három hajózási napi távol
ságra (80-90 mfld, miglia) fekszik, s ugyan egy Uj-Skocziával, 
mellynek ujabb leírása egyezik azzal, mellyet a scandinavok Mark· 
landról adtak. E félsziget átalában alacsony; a tenger-part sik és 
csekély emelkedettségü; a partvidékeken fehér sziklák láthatók. "A 
föld alacsony és fehér homok sziklákkal födött, mellyek jól kivehetők 
a tengerről" mondja W. Norrie N e w Am e r i c a i n P i l o t czimü 
munkájában ; s egy más amerikai tengerészeti munkában azt olvassuk, 
hogy : 11 a partok mellett igen fehér homok zátonyok vannak." Uj
Skóczia, Uj-Braunschweig és Als6-Canada, melly beljebb esik , és 
melly a régi Marklandhoz tartozónak tekintethetik, majdnem egészen 
végtelen erdőségekkel vannak borítva. 

Vinland két hajózási nap távolságra (54-60 mtfld, miglia) esett 
Marklandtól délkeletre. Sabbia foknak Cod fokbozi távolsága a régi 
hajózási munkákban (W. b y S.) mintegy hetven league-re van téve 
(körülbelöl 52 mf. miglia). E partok leirása egyezik Biörnéval, s a 
keletre fekvCi szigetben, melly a kelet és északra nyuló félszigettel 
képezte a szorost, hová Leif befútott, Nantucketet ismertük fel. A 
scandinavok sok sekély helyet találtak ott, mit a napjainkbani hajósok 
is megerösitenek, kik szintén sok ott található homok zátonyról és se-
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kél y helyekről beszélnek, s azt mondják, hogy a azoros egy elmerül t 
föld képét nyujtja. 

Kialarnes neve a Ki o r l hajógerincz és n es fok szókból van 
összetéve; s igen valószinüleg azon hasonlatosságból vette eredetét, 
me ily e fok 8 a hajógerincz, különösen pedig a scandinavok által hasz
nált hosszu hajók gerinezének alakja közt vehető észre. E Cod fok 
bizonyosan az indianak Naus-etje volt, melly némelly ujabb földirók 
ezerint a kürthöz, mások ezerint a puskához hasonlít, A scandinavok 
nyomtalan pusztákat, hosszu, keskeny partokat, és különös kinézésü 
halmokat találtak ott, mellyeket Furdustrandirnak azaz csodálatos 
partoknak neveztek el (fu r d a csoda, bámulatos dolog, s t r a n d part). 
Hasonlitsuk össze e fok leírását azzal, mellyet Hitchcock a R e p o r t 
o n t h e G e o l o g y o f M a ss a c h u s e t t ujabb időbeli szerzöje 
adott: "A homok halmok, mellyek nagy részben vagy egészen nél
külözik a növényzetet, különös sajátosságuk által ragadják meg fi
gyelmünket (fo r c i b l y a t t r a c t t h e a t t e n t i o n o n a c c o u n t 
o f t h e i r p e c u li a r i t y). Midön a fok végrészéhez közeledtünk, 
még inkább növekedett a homok s a talaj terméketlensége, s némelly 
helyeken csak beduin csordakkal kellett volna találkozni, hogy Ara
bia vagy Libya sivatagain képzelje magát az ember." Egy különös 
tünemény, melly e fokon észlelhető, talán első okul szolgá.lt e földnek 
adott névre. Ugyanazon iró igy adja azt elő: "A fok sivatagain ke
resztüli utamban egy különös eredményét észleltem a délibábnak. 
Orleansban például ugy látszott, mintha három vagy négy foknyi szög
let alatt mentünk volna föl, s csak akkor győzödtem meg tévedésem
ről, midön hátra tekintvén hasonló emelkedettségben láttam a már 
megtett útat." Nem teszek kisérletet okát adni e láttani csalódásnak, 
csak azt jegyzem meg, hogy e tünemény talán egytermészetü azzal, 
melly Humboldtot Venezuela pampáin meglepte "Körülöttünk (mondja 
ö) minden sík az ég felé látszott emelkedni." Egyébiránt a név, 
mellyet a scandinavok ama három folyónak, Nauset Beach, Chatham 
Beach, Monomoy Beach, adtak, igen jól van eltalálva. 

A nagy Gulf8treamnek nevezett, melly a Mexicói-öbölböl jö ki, 
8 Florida, Cuba és a Bahama szigetek mellett megy el, tovább észak
nak veszi utját, s egyközü irányban halad Észak Amerika keleti part
jával; e tengerömlés, mellynek ágya, mint mondják, előbb közelebb 
volt a parthoz, több ágra szakad ép azon helyen, hol Barnstable fél
sziget megtöri azt délről jöttében. A régi scandinávok Straumfjordja 
alkalmasint Buzzard öblével, Straumey pedig Marta Vineyard-jával 
azonos, jóllehet az utóbbi, tekintve az ott talált tojások nagymennyi-
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ségét, inkább megegyezik a nevezett Vineyard szarosának bemeneté
néli szigettel, melly most ugyanazon okból Egg Islandnak azaz tojás
földnek neveztétik. 

Krossanes a.lkalmasint Gurnet végpontja lesz. Kétség kivül 
északra esett kissé a Karlsefne által akkoriban megközelített' földtől, 
midön látta a hegyek lánczolatát, mellyet ugyanegynek állitott lenni 
azzal, melly egészen ama földig nyult, mellyben mi a Hop (H o p e) 
nevfi helyet véljük fölismerni. 

A h o p szó isiand nyelven kis öblöt jelent, mellyet egy a ben
földről jövő folyó s a tenger öble, vagy maga azon föld képez, melly 

. ez öblöt övezi. E ténynek megfelel a. Mount-Hop vagy Mont-Haup 
öböl, miként az indianok nevezik; ez öblön keresztül ugyanis a Taun
ton folyó megy, melly a tengerből a Seaconnet azorosba ömlő vizek
kel a keskeny de hajózható Pocasset folyó által egyesül. Leifsbudir 
Hopban feküdt. Beljebb, s alkalmasint az indianok által Mont-Haup
nak nevezett szép emelkedésen épitette Thorfinn Karlsefne lakait. 

Égalj és talaj. 

A régi iratok némi, eléggé jellemző ism ertetesekkel azoigálnak 
az égaljat, a talaj minőségét s következésképen a termékeket illetőleg 
is. Az égalj olly szelid volt, misze ri nt nem látszott szükségesnek téli 
takarmányt gyűjteni barmaik részére, minthogy soha sem lévén ott 
fagy, a fű alig hervadt meg. Ugyanilly kifejezéseket használ e föld 
Jeirásában Warden is: "Légmérséklete (úgymond) olly szelid, hogy a 
növényzet ritkán szenved a hideg vagy szárazság miatt. Amerika pa
radicsomának neveztetik e föld, mert fekvését, talaját és égalját te
kintve minden más földeket felülmul." Tauutonból Newport ba menve 
a Taunton folyón, s a Mount-Hope öblön keresztül, az utazó, mondja 
Hitchcock "nagyszerű szinhelyeket, gyönyörű látpontokat, s mo
solygó kinezésli vidékeket talál ; az azokhoz füződő történelmi emlé
kek lekötik a figyelmet, s elbűvölik a lelket." Ez észrevétel régibb 
időkre alkalmazható, s nem azokra, mellyekre Hitchcock gondolt, mi
dön e sorokat írta. 

Illy természetű föld bizonyára méltán mondathatik jónak, mi
ként a régi scandinavok nevezték (l t g o d a). Ők ott nagyra becsült 
s olly termékeket találtak, mellyeket az ő hideg országuk majdnem 
egészen nélkülözött. 

Termékek. - Természettörténelem. 

A szőlö mivelés nélkül termett, mit Bremai Ádám is bizonyit 
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(quod vites ibisponte nascantur), kiugyanazonXI.szá
zadban élt. Ez idegen szerző azt beszéli el, amit hallott, azonban nem 
kósza hir, hanem a dánok hiteles . értesitése nyomán , s mint tekin
télyre Dánia királyára, Sveno Estritson, Nagy-Kanut unokájára hi
vatkozik. Ismeretes dolog, hogy most a szőlő igen közönséges e föl
dön. A gabona szintén magától termett. Midön az europaiak meg
érkeztek, kukoriczát is találtak, mi ott indiai buzának neveztetett 
(I n d i a n c o r n); az indianok ezt, a nélkül, hogy vetették volna, 
begyüjtvén, földalatti üregekben tartották, s egyike volt fóbb tápsze
reiknek. A Kialarnessel szemközt fekvő sziget növényzetén méz har
matot lehetett s lehet még most is szedni. A ma u z u r ritka szép
ségü fa, s alkalmasint egy faja az a c e r r u b r um vagy a c e r sa c
c h a r i n u mnak, melly ott tenyészik, s madár szemnek (b i r d 's 
e y e) vagy fodros acernek (c u r l e d ma b l e) neveztetik. Épület
fának használták, 

Az erdőségben mindenféle állatok nagy számmal voltak képvi
selve, miért is a vadászni szerető indiánok legtöbbre becsülték e vi
déket ; most az erdők nagy részt ki vannak vágva, s a vadak más ré
szekre vonultak vissza. A scandinavok czoboly bőröket (sa f v a l i) 
s más mindenféle szücsárúkat szereztek csere utján a benszülöttektöl, 
mellyek még mo11t is igen fontos kereskedelmi czikkül szolgálnak. A 
szomszéd szigetek gazdagok voltak madarakban, s különösen dunna 
ludakban (e i d o r), mellyek még most is találhatók ott j miért is e szi
getek legtöbbjei Egg Island (tojás sziget) nevet kaptak. A tenger és 
folyók hővelkedtek halakban j és ugyan a folyókban főleg a kitünő 

lazaezra (l a x) a tenger partjai körül pedig bálnákra, nevezetesen a 
r e i d r- re (b a l e n a p h y sa l u s) halásztak j továbbá árkokat ástak 
azon földek végén, mellyeket a tenger magasabb állásában öntözött, 
s midőn aztán a viz visszahuzódott , csukáka t (h e l g i r fis k a r) 
fogtak. E föld ujabb leírásai is azt mondják, hogy minden folyó bő
velkedik halakban, s hogy a teng~rpartok körül mindenféle faj gaz
dagon van képviselve. Többek közt a folyókban a lazaczot 1 a ten
gerben a csukát emlitik. A bálna-halászat még nem régiben is fő 
iparág volt, különösen a szomszéd szigetekre nézve. HihetB, hogy 
Whale Rock (bálna szirt), miként egy a partokhoz közel fekvő szirt 
nev~ztetik, e körülménynek köszönheti nevét. 

Csillagászat. 

A régi iratokban megőrzött földirati és hajózási okmányokon ki
vül, e kéziratok egyikében, egy csillagászati mutató táblát is találunk, 
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mellyben az mondatik, hogy a nap és éj még egyenlőbbek ott, mint 
Grönland vagy Islandban, s hogy a legrövidebb napon a nap hét óra 
harmincz perczkor kelt föl, s négy és fél órakor nyugodott le. Ez 
észrevétel szerio t az érintett föld a szélesség 41 o 24' l 0" alá esik. 
Seaconnet Point, s Connecticut Island déli foka a szélesség 41 o 26', 
Point Judith pedig a 41° 23' alatt van. E három fok környezi a most 
Mount-Hop-Bay, s a régiek által Hopavatn-nak nevezett öböl bemene
tét. E csillagászati észlelet tehát szintén ugyanazon vidékre mutat, 
mellyet az általunk előbb mondottak jelzettek. 

Délibb foldek fölfedeztetese. 

A Thorwald Ericsan által 1003· ban Leifsbudirból Dél partjai 
megvizsgálása végett kiküldött expeditio hihetőleg látta Connecticut 
és New-York, mint szintén Uj Jersey, Delaware és Maryland partjait 
is. E partoknak a régiek által adott leírása egyezik az ujabb utazó-
kévat . 

Are Marson tart6zkodása Nagy lrlandban. 

Az eszkimók egy időben sokkal délibb vidékeken laktak, mint 
jelenleg, miként ez régi okmányokból kitünik-, s a délen talált régi 
csontvázak is megerősítik. E különös körülmény megérdemli, hogy 
figyelmesebb vizsgálat alá vétessék. Az eszkimók által Vinland kö
zelében lakott földdel átellenben egy másik föld volt, hol, elbeszélésölt 
szerint, egy nép lakott, melly fehér ruhát viselt, kiáltozott, s rudakkal 
járt, mellyek végérc posztó darabok voltak aggatva. A régi szerző 

azon véleményben van, hogy itt H vitramann aland (fehér emberek 
földe) máskép Iriand it mikla azaz Nagy-Irlandról van szó. Észak
Amerika e része hihetőleg azon földnek felel meg, melly a Chesapeak 
öböltől délre terül cl, s északi és déli Carolinát, Georgiát és Floridát 
foglalja magában. A saYan (Shawannos)-indiánok közt, kik körül
belől egy századdal ezelőtt költöztek ki Floridából, s kik most Ohio 
államban vannak letelepedve, azon igen fontos hagyomány élt, misze
rint Floridát már előbb fehér nép !akta, melly vas eszközöket hasz
nált. A régi okmányokból ítélve, e népnek iriandi keresztény gyar
matosoknak kellett lennie, kik az 1000-ik év elött telepedtek ott meg. 
Are Marson, a reykianok hatalmas főnöke Islandban, 983· ban egy zi
vatar által e partokra vettetett, és ott megkereszteltetett. E tényt 
Rafn, Are kortársa, beszéli, ki Limerik hajósa melléknevet viselt, 
melly város Iriandban van, hol sokáig tartózkodott. Are Frode, jeles 
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isiandi tudós, a Landnama szerzője s Are Marstm negyed fokú utóda 
beszéli, miszerint Are ismeretes volt Hvitramannalandban, honnan 
nem engedték eltávozni, de nagy tiszteletben tartották. E tényt ö 
nagyb_átyjától Thorkel Gellersontól hallotta (kinek bizonysága, mondja 
il, teljes hitelt érdemel), ez pedig egynémelly islandiak által jutott 
annak tudomására, kiknek Thorfinn Sigurdson, az Orcádok jarlja be
szélte. Ez elbeszélésből kitünik, miszerint amaz időkben a nyugati 
földek ( Orcadok vagy lrland) összeköttetésben állottak Amerika ezen 
részeivel. 

Biörn Asbrandson és G-udleif G-udlögson utja. 

Nincs kétség benne, hogy Biörn Asbrandson, ki Breidvikinga
kappe előnevet viselt, élete ulolsó részét ugyanezen vidékeken töl
tötte. Ő a Palnatoke által vezényelt jomsbourgi harczosok hires csa
patába vétetett fel, s mint illyen részt vett a jomsvikingek ellen Svéd
országban vivott fyrisvalli ütközetben. Thurida Frodo, Soorro Gode 
nővéréveli viszonya megnyerte részére e hatalmas ember barátságát, 
s egyszersmind hazája végképi elhagyására birta őt. 999-ben a Snio
felsnesben fekvő Hraunhoefenblíl indult el észak-keleti széllel. Gudleif 
Gudlögson, Thorfinn testvére s a hires történész, Snorro Sturleson 
őse, egy kereskedelmi utat tett Dublinba; oda hagyván e várost ls
landba szándékozott menni, s nyugatnak tartott ; azonban e sziget kö
rül észak-keleti szelek általlepetett meg, mellyek a nyilt tengeren 
dél-nyugatra hajtották öt, s a nyár derekán egy igen nagy kiterjedésü, • 
de neki ismeretlen földhöz jutott. Kiszállása perezében több siázra 
meoö benszülöttek jöttek eléje, kik megrohanták, embereivel együtt 
elfogták és megkötözték. Egybegyülvén, hogy határozzanak az ide
genek sorsa fölött, azon tanácskoztak, megöljék-e őket, vagy rabszol
gákként eladják. A tanácskozás közben egy csapat ember jelent meg 
zászlóval, melly csapatot tisztes külsejü öreg és ősz férfiú követte. Az 
értekezés félbe sznkittatott, s abban állapodtak meg, hogy az érkezett 
öreg döntse el az ügyet, ki nem volt más, mint Biörn Asbrandson. Ez 
magához szólitotta Gudleifet, s észak nyelvén intézvén hozzá szavait, 
kérdezte honnan jött. Mire midön Gudleif islandinak mondta volna 
magát, Biörn régi isiandi ismeröseiröl, különösen pedig kedvelt Frodo 
Thuridája- s annak fiáról, Kiartonról kezdett kérdezősködni, kit tulaj
don fia gyanánt tekintett, s ki akkor Frodo birtokosa volt. A türel
metlEm benszülöttek sürgetvén a határozatot, Biörn kisérői közöl ti
zenkettőt választott ki tanácsosokul, kikkel miután okoskodott volna, 
Gudleifhez közeledvén azt ruondta, hogy a benszülöttek rá bizták 

XIV. 39 
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ügyének eldöntését. Élve hatalmával, szabad lábra állitotta a foglyo· 
kat, de, jóllehet az év már nagyon előhaladt, rögtöni clutazásra sür· 
gölte öket, mert, hozta fel okul, a benszülöttek gonoszak és féltéke
nyek lévén, könnyen megsértetteknek hihették volna magukr-t jt>gaik
ban. Gudleífnek 'l'hurida 1·észére egy arany gyürüt, Kiarton számára 
pedig egy kardot adott át, s megkérte öt, tanácsoln:i barátainak, Dl' 

ji"ijjenek többé e föld1·e, mert B öreg lévén, nem élhet már sokáig. E 
fiild nagy kiterjedéssel, de kevés kikötlíkkel birt, s a hajósok azon 
veszélynek voltak kitéve, hogy mint ellenségek fogadtatnak a Len
szölöttek által. Elutazván Gudleif, Dublinba tért vissza, s ott tiiltvén 
n telet, a következ/) évben lslandba ment, hol átadta a rábízott aján
dékokat, és senki sem kételkedett a fölött, hogy a feljebb emlitett 
iireg ember valóhan Biörn Asbrandson volt. 

Erik püspök utja Vinlandba. 

Bizonyosnak tekinthető, miszerint Island és Vinland sokáig érint
kezésben álltak egymással ez idöszak után, j61lehet a régi leírások, 
mellyekben Grönlandról van sz6, semmi határozott értesítést nem nyuj· 
tanak arról. Ismeretes dolog, miszerint a grönlandi Erik püspök, azon 
vágytól ösztiinöztetve, hogy megtérítse a gyarmatosokat, vagy meg
Prősitse öket a keresztény hitben, 1121-ben Vinlandba utazott. Nincs 
tudomásunk ez ut kimenetelérŐl, de az elbeszélésben használt kifeje
zésekből látjuk, hogy valóban megérkezett Vinlandba, hol, mint hi-

.hetil, le is telepedett. Az ö utja egygyel több bizonyiték arra, hogy 
a két föld folytatta egymássali összeköttetéseit. 

Amerika északi vidékein tö1·tént fölfedezések. 

Az időrend szerinti első eseményt, mellyről a régi iratok emlé
keznek, egy, a Grönlandban lévö Gardar egyházmegye néhány papja 
által Észak-Amerika vidékein 1266-ban tett fiilfedezési ut képezi. Ez 
értesítés bizonyos Halldor nevü pap által egy másik, Arnaid nevezetil 
höz irt levélben található, melly utóbbi eleintén Grönlandban lakott, 
azután pedig Nagy-Lagabaeter norveg király káplánja lett. Ez idöbPn 
majd minden tekintélyesebb grönlandinak voltak hajói, mellyeken 
északra szoktak járni vadászat vagy halászat végett. Az általok l:í
togatott északi vidékek No1·drsetur-nak, a főbb állomások pedig Grei- . 
par és Kroksfjardarheidi-nek neveztettek. E helyek elsiijének Disco
tól délre kellett feküdnie ; de egy, Kingiktorsoak nevü, az északi szé
lesség 72o 55' alatt fekvii szigeten 1824-ben talált run kií mutatja, 
hogy a griinlandok még messzcbb is hatoltak északra. A má~ik ál 
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lomá.s északra esett a:J: elöbbitöl. Az emlitett papok czélja a legésza
kibb, következésképen Kroksfjardarheidiní~l is távolabbi vidékek meg
látogatása volt, melly nevezett helyen a grönlandiak téli szállásukat 
tartották, s hazájokból egyenesen oda szoktak hajózl'i. Elutazván 
Kroksfjardarheidiból déli szél kapta meg, s olly nagy sötétség fogta 
ldiJ·iil öket, hogy kénytelenek voltak magukat a hullámok kényére 
bízni j midön világos lett, nem nagy távolban sok szigetet, fókát, med
vét és báln:l.t vettek é!>zre. Délről menvén az öbölbe, amennyire csak 
a szem hatott, windenfelé jeget láttak, s a talált nyomokról fölismer
t.ék, hogy a Akrellingek már laktált e földet, ~ellyhez azonban ök a 
medvék miatt nem közelithettek. Három napi utat tettek tehát vis7.
szafelé, s ismét skrellingek nyomaira akadtak egy Snioffel (hóhegy) 
ne.vü hegytől délre fekvő nehány szigeten. Sz. Jakab napján délre 
fordultak, s egész napon át Kroksfjardarheidi partjai hosszában evez
tek j e vidéken éjjel fagyott, de a nap éjjelnappal a láthatáron volt, s 
délben olly alant állott, hogy ha az ember egy hat evezős csónakban 
a lapos part felé nyujtázva keresztben feküdt, a partnak napellenes 
árnya arczára vetődött j éjfél tájban azonban ép olly magasságra 
emelkedett, minőt nálok a grönlandi gyarmatban szokott elérni észak 
nyugati legfentebb állásában. Innen Gardarba tértek vissza. 

Kroksfjardaheidit, miként mondottuk, rendesen látogatták a grön
landiak. E név mutatja, miszerint az öböl kopár magaslatok által 
környeztetett, s az utleirásokból ítélve, föl kell tennünk, hogy igen 
nagy terjedelemmel birt az, és több napot vett igénybe áthajózása. 
Tudva van, miszerint a hajósok ez öbölböJ vagy azorosból egy másik 
tengerbe és egy belső öbölbe mentek át, honnan a visszatérés nehány 
napba került. Ami a szent Jakab napon tett észleletet illeti, az egyik 
ből semmit sem lehet következtetni : mert nem határozhatván meg a 
csónak mélységét, vagy jobban mondva az ember által elfoglalt hely
zetet, s a lapos part emelkedetségét, nem határozhatjuk meg a csónak 
felső része által az ember arczával képezett szögletet sem, melly szög
let a sz.-Jakabi, vagyis jnl. 25-iki nap déli magasságát adná. Ha 
megengedjük, ami igen valószinü, hogy e szöglet 33° volt, a helynek, 
mellyről itt szó van, a 75-ik északi szélességi fok alatt kell lennie. 
Nem lehet föltenni, hogy a szöglet szélesebb volt, s következésképen 
nem jelez délibb földet. A második észrevétel kielégítöbb eredmény
re vezet. A XIII. században jul. 25-én a nap elhajlás + 17° 54', a 
nappálya ferdesége pedig 23° 3~' volt. Megengedve, miszerint a gyar
mat; s különösen a gardari püspöki sz.ékhely az Igaliko öböltől északra, 
- hol P-gy tága!l egyház éR sol{ máf! épületek romjai még most ill mu-
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tatják egy gyarmat főszékhelyét, - s következésképen az északi 
szélesség 60° 55' alá esett, e szigeten a napnak magassága észak-nyu
gatra a nyári nap-állás (solstitium aestivum) idején 3° 40' volt, ·mi ösz
szeüt a napnak sz. Jakabkori éjféli magasságával a 7 50 46' egyen
közü vonal alatt, melly egy kevéssé északra, vagy igen köze1 esik a 
Wellington csatorna szélessége alntt fekvő Barrow szoroshoz. A grön
landi papok fölfedezési utja tehát tökéletesen megfelel annak, melly 
napjainkban nagyobb gonddal hajtatott végre, s mellynek távolságait 
Parry Vilmos, Ross János, Ross Clark Jakab és sok más angol utazók 
hatál'ozták meg, ép olly merész a rnilly veszélyes vállalataik közben. 

New- Foundland már az is landok által fölfedeztetett. 

E fölfedezés Adaibrand és Thorwol Helgason isiandi papok ál
tal tétetett, kiknek nevei eléggé isme~etesek hazájok történelmében 
azon állásról , mellyet az Eric Praestehader (papok ellensége) 
norvég király, s a papság közti vi~:<zályok alkalmával elfoglaltak, rnely
lyek különösen Islandban Rafn Oddson kormányzó s Arne Thorlsk
son scalholti püspök közt folytak. A kortársak elbeszélései csak ke
vés szavakkal adják tudtunkra, rniszerint 1285-ben az emlitett papok 
Islandtól nyugatra egy uj földet födöztek feL Nehány evvel később 
Eric meghagyásából Landa Rolf Norvégiából Islandba ment át, hogy 
egy utat tegyen e földre, melly kétségkivül ·azonos általunk New
Foundlandnak vagy Uj-Földnek nevezett tartománynyaL 

Utazás Marklandba. 

Az utólsó okmány, melly Arnerikáról a kézira tokban találtatik, 
egy Grönlandból Marklandba 1347-ben tizenhét ernber által egyetlen 
hajón tett utra vonatkozik. Ez utazók kétségkivül olly szándékkal 
indultak el, hogy építkezési fát, s más szükséges czikkeket szállitsa
nak hazájokba. Visszatértökben a hajócska zivatar által tévutra ve
zettetett, s elvesztvén horgonyait, az lslandtÖI kelt>tre fekv<l Straum
fjord öbölbe jutott. Az ez utra vonatkozó igen rövid leirásból, melly 
kilencz hónappal azután készült, elég világosan kitünik, miszerint az 
Amerika és Grönland közti viszony még fennállt ez időben, határo
zottan ki lévén ott rnondva, hogy a hajócska Marklandba ment, melly 
föld ugy van említve, mint ez időben ismeretes és igen látogatott. 

Keresztül futván e régi okrnányokon, rnindenki történeti tény
nek fogja elismerni, hogy a régi scandinávok a X-ik és XI-ik század-
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ban fölfedeztek és látogatták Észak-Amerika keleti partjainak nagy 
részét, és hogy a két föld közt összeköttetés volt a következett száza
dokban. A dolog lényege bizonyos és kétségbevonhatlan. De ez 
okmányok is a minden régi kéziratok közös bajában szenvednek, t. i. 
sok homályos helyek fordulnak elö bennök, mellyek azonban ujabb 
vizsgálat és értelmezés á.l.tal talán fölvilágosittathatnak. E végre az 
eredeti okmányokat a régi nyelven szükséges közzétenni, hogy igy 
mindenki hozzájok fordulhasson, s önmaga itélhesse meg, miként ér
telmeztettek azok. 

Ami a Massachusett és Rho<ie-Islandban (melly helyek róczélját 
képezték az Amerikába való utazásoknak) fölfedezett, sa acandinavok 
e földöni tartózkodásának és telepítvényének tulajdonitott nyomokat 
illeti, megelégszünk azzal, hogy az A n t i q u i t a t es am e r i c an a e 
czimü munkában foglalt értesitések1·e utalunk. 

Rafn Karoly Keresztélynek Észak l'égéazelí Tdrsaadgához tett jelenté8e. 

B.) 5 8- i k I a p h o z. 

Bankok. 

A bankok, mint clömozditói a kereskedelmi hitelnek, egyike 
lévén korunk legbámulatosabb és legjótékonyabb intézményeinek, 
méltó hogy a gazdászok azokat, s azoknak különféle szarkezeteit leg· 
behatóbb tanulmányozásuk tárgyává tegyék. Mi, a helyett, hogy mé
lyebbcn ereszkednénk a dologba, csak némi, munkánk megértésére 
szükséges ismertetéssei szolgálunk azok természetét és történeimét 
illetúleg. 

A bankok olly eszközök, mellyek által roppant tökék vétetvén 
ki a tisztán kereskedelmi forgalomból, beváltható s szünteleni forga
lomba tett bankjegyek által helyettesittetnek, melly forgalomban a 
termékek, mikkel ama jegyek kicscréltetnek, közbe jött idő és tér 
nélk9l szülemlenek és fogyasztatnak el. Szóval a bankok czélja az, 
hogy kivévén a pusztán kereskedelmi utak meddő forgalmából a pénzt, 
azon termékeny forgalomnak adják át, melly a termelö és fogyasztó 
által hozatik létre. A bankok ezen bölcsészi indoka nem volt tényező 
azok eredeténél s csak lassan lassan vált azzá. 



614 -

1\Iostanában a bankok föl d h i t e l i és k c r cske d e l m i ek r e 
oszolnak, melly utóbbiak l e t é t j, l cs zá m o l ás i ( djsconto), fo r 
g a t v á n y j (giro) és k ö l cs ö n bankok le hetnck. 

Az elsők a földbirtokot illetik, s czéljok elöleget eszközölni a 
birtokosok részére. Sok van illyen Svéd, Lengyel, Poroszhonban, , 
Belgiumban, s Eszak egyéb országaiban i e bankok a f'óldbirtokra ki-
állított záloglevelek egy neme által biztositott jegyeket bocsátaoak 
ki, mellyek a föld évi terméséből bej1itt kamatot hoznak. Pénzt min· 
den birtokos kaphat a banktól, melly egy, a kölcsön vevő ingatlan ja
vainak teljes értékére fektetett záloglevél közvetítéBe utján, a birtok
érték egész két harmada vagy három negyedének erejéig előlegez 

annak. Az el8legek nem tizettetnek vissza bizonyos kitüzött idöre, 
hanem évenkénti, p. o. öt száztóli kamatot hajtanak. Hogy lassanként 
lcfaragtassék az adósság, a birtokos a karnatokon kivül évenkénti há
rom, négy, öt száztoli járulék fizetésre kötelezi magát. A bank ugy 
szcrzi meg magának a szükséges alapokat, hogy a pénz ellenében je
gyeket bocsát ki, mellyek a. bemutatótól készpénzért váltatnak be, s 
kézről kézre járnak; azonban az e jegyeken utalványozott összeg nem 
fizettetik látra (a vista), mert a bank nem volna arra képes, miután 
csak lassanként szerzi vissza kiosztott segélypénzeit i hanem évi öt 
száztóli kamatot hajtanak birtokosuknalt, minélfog' a inkább hasonli
ta~ak állampapirokhoz, mint a szokásos bankjegyekhez. A bank tc
hát kiadott pénzeitöl minden évben kamatot kap a földbirtokosoktól, 
s e kamatot jegyei bemutatói közt osztja szét. 

Láthatni tehát, miszerint egészben véve a zálogos kölcsönök, s 
magának a zálognak összpontositásában áll, mellynél fogva a sok 
kölcsönző helyét a bank foglalja el, s az gyüjti össze magában a rész
letes biztosítékok egész összegét, hogy egy átaJános és közös biztosi
tékká egyesitsa azokat. Szerenesés eszme, melly könnyen kivihető, 
s nagy eredményeket szülhet, mert elejét veszi a zálog fölaprózásából 
szülemlö zavarnak i növeli a kölcsönzök biztonságát, miután nem va
lamelly rész-birtok, hanem a:z. összes lekötött javakkal áll jót pénzö 
kért i a birtokosoknak pedig a legváltozhatlanabb, igen biztos és mér
sékelt áru kölcsön köthetési módot szolgáltat, temérdek költség és 
alakiságtól megkimélvén öket ; azután mozgositván a zálogos hiteleket 
a bemutatási jegyek által, igen sok, különben meddőn maradandott 
értéket hoz forgalomba, s illy m6don növeli a társadalmi gazdagságot, 
s szaporitja az ipar eszközeit. 

Sokkal tágasabb körben mozognak és változatosabbak a kerEis
kedelmi bankok müveletei, melly bankok Wbb OllZtályra volnának 
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különböztethetök. Mellözve ezt, s nem érintve a viszonyt, mellybeu 
gyakran állottak az azokat megalapitott kormányokkal, scm a másod
rendü müveleteket, mellycket a magán bankok módjára üztck , mi 
csak főbb foglalkozásait akarjuk itt körvonalazni, mellyek a kövct
kezök: 

1-ször Leszámolják a kereskedelmi papirokat, a lejárási határ
időhöz mért kamatot vévén azoktól. 

2-szor Látra (a vista) és bemutatásra (al presentatore) kelt je
gyeket bocsátanak ki a nekik átengedett kereskedelmi papirokért 
cserében, vagy bármelly más adósság törlesztése végett ; s e jegyek 
mindaddig foroghatnak, mig csak birtokosaik be nem mutatják azo
kat a pénztárnál, hogy készpénzzé fordítsák ; 

3-szor Előlegezéseket tesznek egyesek részére bankjegyekben 
vagy készpénzben, a mikért árúk, s l{ülönösen arany, ezüst letétek
kel, állam értékpapirokkal, s ingatlan javakrasz616 záloglevelekkel 
biztositják magukat. 

4-szer Egyesek vagy közintézetek részére hitelt nyitnak egy 
bizonyos meghatározott összeg erejéig, és pedig vagy biztosíték mel
lett, vagy pusztán bizalomra; Sk6czia bankjai főleg illynemű műve
letckkel foglalkoznak. 

5-ször Letétképen péuzt fogadnak el egyesektöl, .a letevő tet
szése szerinti visszatérítésre kötelezvén magukat j és pedig vagy ka
matot fizetnek a letett összegektöl, miként Skócziában történik; vagy 
cRak arra kötelezik magukat, hogy visszatérítés nélkül, a letevők nt'l
vében minden fizetést végeznek, miként a franczia banknál van gya
korlatban j vagy végre egyedül a fizetéseket teljesitik az összegek nel< 
bankkönyvekbeni forgatványozása által, miként ezt már Velenczc, 
Genua, Amsterdam, Rotterdam, Hamburg bankjai gyakorolták. 

Az első bank, mellyröl említés történik, a velenezei volt j ez 
egy, szabályozott évjáradéki részletekben kiállitott kölcsönből szülem
lett, mellynck törlesztésére a köztársaság négy száztólit kamatozó 
jövcdelmei köttettek le. Milly természetüek voltak eleintén e bank 
müveletei, nem tudni j annyi bizonyos, hogy késöbb f01·gatványi bank
ká nőtte ki magát , melly pénzt fogadott cl egyesektől letétképen, 
egész a letét értékét megiitö hiteleket nyitván számukra j c hitelek 
aztán az összegek forgatványozása által tétettek át, s igy bát·melly 
fizetés teljesíttethetett a nélkül, hogy a készpénzt át kellett volna szál
litani. 

A genuai, 14ml-ben megalapitott sz. György bank is e mintára 
volt szervezve j de a köztársaság bekövetl{ezett eseményei következ· 
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tében inkább köz kölcsön-pénztár , mint kereskedelmi intezet 
lett az. 

Az amstardami hasonló eredetü, 1609-ben alapitott bank egye
dül a kereskedelemre szoritkozott, s az akkori időben legtekintélye
sebb volt j ez nem bocsátott ki több értékről szóló papírt, mint a meny
nyivel valóban rendelkezett j s midön XIV. Lajos 1672-ben betört 
Német-Alfoldre, a bank visszaadta a tökéket birtokosRiknak. De mi
dön 1794-ben a francziák hatalmába esett, kénytelen volt megvalla
ni, miszerint lndiák-Társaságának, s Holland és nyugati Fricsiand 
tartományoknak 10,624,793 forintjáv~l adott kölcsönt, me Ily összeget 
amaz nem volt képes visszatériteni, Most elég kedvezö helyzetben 
van, sa kezdetleges öt millio forint, melly összeget ezer forintos rész
vények utján szedett össze, 1819-ben megkétszereztetett j e bank két 
száztólival számol le ( discontiroz ). 

Hasonló volt a hamburgi is, melly 1619-ben olly ezéiból alakult, 
hogy véget vessen a tallér meghamisításának; azután nagyobb terje· 
delmet vett, ugy, hogy most mint letéti és f01 gatványi müködik. Köl
csönt csak arany-, ezüst· vagy réz-rudiikra, s havonként egy negyed 
száztólira ad j e bank a legjobban kezeltek egyikének tartatik. 

Több más bankok is alapittattak, és ugyan 1621-ben Nürnberg
ben j 1635 ben Rotterdam ban. 

E szük körben a bankok nem gondoltak a hitel növelésére, nem 
számoltak le kereskedelmi papírokat, nem adtak segélypénzeket, s 
nem bocsátottak ki forgalmi jegyeket; hanem csak könnyítették az 
egyesek fizetéseit, egyszerü átirások utján 1 pénz áthelyezés nélkül 
eszközölvén azokat. Mindazáltal a jegyforgalom nem volt ismeretlen, 
s ugy látszik, hogy a XV. században V eleneze használatba vette j ké
sőbb azonban, aggodalomba ejtetven a készpénz eltünése által, melly 
tüneménynek okát most nem nehéz megfejteni, beállitotta azt. 

Bámulni lehet, hogy az annyira élénk iparu Velencze, Amster
dam, Hamburg elöbbre nem vitték ez intézményeket 1 s nem fejlesz
tették a hitelt, belátván, miszerint a letett roppant összegek, a helyett 
hogy heverni hagyták, gyümölcsözökké t.étethettek, ha más uton for
galomnak adták volna azokat. S nem is volt ebben semmi veszély, 
föltéve, hogy bizonyos összeget benntartanak, mert a tapasztalás bi
zonysága szerint a letétek sokáig maradnak a pénztárakban, s csak 
kisszerü, rögtön mások által. helyreütött összegekben szedetnek ki; 
miért is elég az esetleges követeléseknek megfelelő tartalék alapot 
hagyni benn, a többit pedig forgalomnak lehet átadni, tulajdon papir
jaik leszámolására hasznliiván f'Zt föl. Ha a bankok illy rondon nö-
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velik a kereskedelem eszközeit a hitel útján, azon eszmére jutandot
tak, hogy forgó jegyeket bocsássanak ki, mi által a mostani magas
ságra emelkedtek volna. 

Ha ök mint előrelátó és ügyes kereskedök nem tették ezt, 
nem következik belőle, hogy nem is jutott eszökbe, s én azt hiszem, 
politikai ok ok által tartóztattak vissza, A letétek m indenütt a kormá
ny i tekintély védelme alá. fogadtattak, melly kezességet vállalt éret
tök, s igy azoknak, bár elegendő biztosíték melletti használata is egy 
neme lett volna a közhitel megsértésének. A törvény tekintélye alatt 
müködö magán társulatok tehették azt, de nem a kormányok, mellyek 
ellen kevésbbé könnyü a kereset, Zavar idején, midön mindnyájan 
vissza akarták volna venni letéteiket, a közhatalmak nem akartak jót 
állani az ebből származhatott kárért. 

Hozzá adhatjuk még, miszerint ·a letéti bankok nem csupán 
azért alapittat tak·, hogy a kereskedő minden adósságainak fizetését tel
jesítsék az összegek forgetványozá.sa által, hanem azon czéljok is volt, 
hogy egy hamisithatlan, eszményi pénzt teremtsenek a bank-pénz 
neve alatt, A pénznemek botrányos rneghamisitásai akkoriban min
den lépten nyomon zavart szültek a kereskedelmi viszonyokban, mi
ért is a kereskedő köztársaságok e visszaélés káros következmé
nyeit azzal akarták elhárítani, hogy a meghamisítható folyó pénzt 
meghamisíthatlan eszményi pénzzel pótolták. Innét származtak a 
közletéti intézetek, hol a pénz belbecse vagyis a tartalmazott arany 
és ezüst mennyiség szarint fogadtatott el; innen a szabály 1 mellynél 
fogva a fizetések a birtok czimek . átengedése, vagy egyszerű iratok 
által teljesittettek, kikerülvén ekként a készpénz veszélyes használa
tát. Ha a bankok kölcsön és segély minöségben közvetlenül forga· 
lomha hozzák a letétképen rájok bizott pénzt, el lett volna tévesztve 

· fennállásuk lényeges czélja. 
Egyébiránt bármilly szük körben forogtak is müködéseik, a ré

gi bankok mindazáltal igen nagy szolgálatokat tettek; mert mig a pénz
hamisitások sulyos csapásokat mértek a kereskedelemre, azok vál
tozhatlan értékü pénzt alapítottak, mellyel nem csak a hamisításból 
F.zármazott valódi veszteségektől kimélték meg a kereskedöket, ba
nem biztonságot és bizalmat is szült<.~k, s ekként olly hitelt teremtet
tek, melly jóval feljebb állott az addig létezettnél. Maga a :fizetési 
könnyüség szaporitotta az ügyeket, s a bankokkal biró városokban 
ös1:1zpontositotta a kereskedelmet; azonban PJindez elönyök elenyész
tek, midön az európai kormányok megszüntek a pénzhamisítás ve
szélyes eszközével növeini jövedelmeiket 
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1668 ban egy más természetü bank alapittatott Stockholmban, 
melly mintája lett a földhitel-bankoknak j de a mostani bankok az 
11ngolországit utánozzák, mellynek eszméjét Patterson Vilmos adta. 
E bank létrejöttére nézve az clsö lökést a III. Vilmos néven királylyá. 
lett hollandi helytartó adta, s bár a régiek mintájára alakíttatott, de 
eltért azok alapszabályaitól, vagy inkább mint én hiszem, szabálysze
rüekké tette azon eszközöket, mellyek előbb csak Ideérletek és kivé
telek voltak. Egy parlamenti határozat 1,200,000 font sterlingnyi 
(30,000,000 frank) aláh·ásra adott fölhatalmazást, melly összeg tíz nap 
alatt födözve Jön i egy másik, 1694jul. 27 -röl kelt okmány által a parla
ment rögtön megalapitotta a testületté emelte a bankot,a testületi czimmel 
járó kiváltságokkal ruházván azt fel. Ennélfogva a bank mindenféle je
gyek, vagy kereskedelmi papirokkal, mint pl. váltó levelekkel, továbbá 
vert vagy rúd arany és ezüsttel üzérkedhetik i letétképen mindenféle 
árúkat bevehet s elölegeket adhat; földekre sz616 zálogleveleket fogad
hat el, kivéve a koronáéit, s eladhatja azok termékét i elölegezhet a 
kormánynak a parlament beleegyezesével j az illetök kivánatára ércz
pénzért beváltandó s bemutatásra fizetendő jegyeket bocsáthat ki, de 
csak tökéje erejP-ig ; azontulra a parlament uj határozata szükségel
tetnék. 

Az angol bank tehát egyesitette magábau a kereskedelmiek 
főbb feltételeit : csakhogy alapja változást ezenvedett az alapítványi 
végzés zá.radéka által, mellynélfogva a kiváltság dijául arra kötelezte 
magát, hogy tökéje egész értéket a kormánynak adja át kölcsönké
pen. Igy tehát misem maradt neki, mivel üzérkedhetett volna, ki
véve a kormány ellenében nem érvényesithetö hitel czimet, s egy bi
zonyos évi jövedelmet, melly a kölcsön adott tökétöl, nyolcz száztóli
jával számitva, kamatként járuló kilenczvenhatezer font sterlingböl, 
s azonkivül a közcserekereskedésre vonatkozó ügyek kezelési költsé
geinek födözése végett részére kiszabott négyezer font sterlingböJ 
állott. Tehát egyedül e százezer font sterlinggel, s mozg6sitható alap 
nélkül kezdett a jegyek kibocsátásához, P. vetette meg alapját ama 
roppant hiteinek, mellyet aztán nyert. 

Jóllehet az eredmény legfényesebben igazolta a kísérletet, nlind
azáltal meg kell vallanunk, hogy vakmerő volt az; s a banknak vagy 
megkellett bukni, vagy ama másodrendii müveletekre adni magát, mely
lyekre akkorig a bankok szoritkoztak. Nagy veszélylyel járt rá néz
ve a forgalmi jegyek kibocsátása, midön nélkülözte a tartalék alapot, 
melly megnyugtathatta volna a közönséget azok szilárd állása iránt i 
miért is el einten lassan és fáradságosan haladt, s tizenhét éven át a kö-
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zönség igazságos előitéleteivel kellett küzdcnie; s jóllehet a törvény kény
szer folyamot biztositott papirjainak, a jegyek a pénz ellenében husz 
száztólira estek. Ritka állhatatossága, s a parlament folytonos pár
tolása mindamellett fentartotta azt: de minthogy továbbra is a kor
mánynak kölcsönözte oda az uj aláirások utján bejött összes tökét, 
s daczára a névleges gazdagság növekedésének mindig nélkülöztea 
hathatós eszközöket, kikerülhetlenül bukásához közeledett , s csak 
egy ellire nem látott körülmény által mentetett meg attól. 

1708-ban a parlament eltiltotta Angliában s Wales tartomány
ban a bank-kereskedést s a jegyek kibocsátását bármelly hat
nál több részvényesből álló társulatnak, kivéve az angol bankot. E 
különös rendeletnek azon váratlan eredménye lett, hogy Angliában 
egy egészen sajátos hitelrendszert hozott létre , melly bizonyára hi
bás, de azért nem nélkülözi az összhangot és állandóságot. Az ország 
el volt árasztva apró bankokkal, mellyek a nagyok jogaival éltek, de 
legfeljebb csak hat társból állottak, sp r i v a t e b a nk s vagyis magán 
bankoknak neveztettek ; egy faját képezték ezek a bankároknak, s 
törvényszerüleg föl voltak hatalmazva látra (a vista) és bemutatásra 
(al presentatore) kelt jegyek kibocsátására; azonban e jog a valóság
ban nem érvényesittethetett, mert nem igen nyerhettek hitelt e kis
szerü intézetek jegyei. Hogy tehát elégtelenségökön segitsenek, a ki
váltság~s bankkalléptek szoroA ügyközösségbe, sa kereskedelmi javak 
leezámolását gy a korolták; a helyett azonban, hogy saját forgalmijegye
ikkel fizették volna azokat, a nagy banktól kölcsönöztek jegyeket, s 
ezekért cserébe a leszámolt összes jegyeket, vagy azok egy részét ad
ták át annak. 

Ebböl egy vegyes és összetett rendszer keletkezett, mellyben 
clkülönitve maradtak a természetöknél fogva együve tartozó foglal
kozások, olly módon, hogy a magán bankok a leszámolást gyakorol
ták, a nagy pedig jegyeket bocsátott ki; de amazok ennek kézbesitették 
a pénzeket, mellyek egyesitve nagy tökévé nőtték ki magukat, s igy 
olly szilárd állást biztositottak neki, melylyel önmagától nem birt, a 
miért cserébe a magánbankok jegykibocsáthatási képességet nyertek, 
melylyel tényleg nem birtak. Kénytelenek lévén a nagy bank je
gyeit használni leszámolásaikban, érdekökben állott fentartani azok 
forgalmát az illető kerületekben, ép ugy mintba sajátjaik lettek volna, 
s mindig fizették az anya-bank jegyeit, söt kevésbbé biztos körül
mények közt alakilag is kötelezték magukat arra. Tehát önkényt 
fiókjai lettek a kiváltságos banknak, melly e váratlan segély által 
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föntartotta fényét daczára eredeti szel·vczete hibás voltának s eszkö
zei elégtelenségének. 

E bank rendkivüli szereneséja vetélkedést, óriásilag eszelös 
terveket és képtelen elméleteket keltett; mert látva, hogy érvénye
sithetlen tőkék, s az évi jövedelmet kivéve minden tulajdon 'nélkül, 
a jegyek legterjedtebb forgalma mellett is fentartja az állam hitelét, 
volt, ki arra a gondolatra jött, miszerint minden ország elárasztható 
pénzjegyek kel, s igy végtelenűl meg lehet gazdagitani a népet j má
sok egyedül a kormányra szoritották a jogot,; melly bizonyos körűl
mények között begyógyithatná illy módon a kinestáron ütött sebe
ket ; mások ellenben az angol bank bukását jósolgatták. De mindez 
elméletek nem kis zavarba jöttek, midön 1793-ban a bank fölfüggesz
tette papírjai fizetését, és mégis huszonkét éven át tetemes veszteség 
nélkül fenntarthatta e bámulatos fölfüggesztést. A bámulat alább 
szállandott, ha a bank nem elszigetelten, hanem temérdek fiókjaival 
egyetemben, s nem egyedül saját, hanem azon eszközei is tekintetbe 
vétettek volna, mellyeket az a magán bankok ban talált. 

Mindez azonban még nem képezi a hitel szabályos kifejlését j 
s daczára a sok segedelemnek a bank nem állhatott volna fenn ke
vésbbé nyugodt, s betöréseknek kitett országban. Azonkivül a hi
telintézetek ne továbhja nem általa, hanem a skót bankok által ére
tett el. 

1695-ben, egy évvel az angol bank megalapíttatása után, Edim
burgban nagy zaj nélkül egy hasonnemű szerényebb de alaposabb és 
tökéletesebb intézet jött létre, melly B a nk of Sc o t l a n d-nak ne
veztetik. A skót parlament megerősítette s testületté emelte e ban
kot, me Ily, bár csupán nyolczvanhárom font sterling, hat shilling és 
nyolcz denároyi részvények utján begyült ezer font sterling kezdet
leges tökével rendelkezett, mindazáltal képes volt megfelelni az ál
tala kitűzött czélnak, mellytöl soha el nem tért. Jól folyván kezdet
ben dolgai, az ügyek nagyobb kiterjedésével növelte a tökét, de azért 
mindig szük határok közt maradt, miként a többi ottani illynrn:ü in
tézetek is. 

1727 -ben a R o y a l b a n k o f S c o t l a n d jött létre 246,550 
font sterling tökével, melly összeget Angolország utalványozta Skó
cziának egyesülése kártalanítása fejében. Eleintén azonban csak 
111,000 tétetett be, melly összeg 1738-ban 150,000-re egészittetett 
ki. Ez is sikerült, miként az elöbbi, a nélkül, hogy egyik a másik
nak ártott volna. 

1746-ban egy harmadik, British linen compauy-nak 
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nevezett társulat keletkezett j ez eleintén a len ipar élénkitését tüzte 
ki czélul, melly akkoriban igen csekély volt, később pedig olly vi
rágzóvá lőn j de aztán mindenféle iparra kiterjesztette figyelmét, és 
~emmiben sem különbözött a többi bankoktóL Kezdetleges 100,000 
font sterling tőkéjét késöbb 500,000-re emelte, s ez összegnél álla
podott meg, a nélkül, hogy e miatt akadályozva lett volna amaz igen 
magas állás elérésében, mellyet most elfoglalva tart. 

Az első bankok Edimburgban állíttattak, melly várost aztán 
Glasgow s több mások utánoztak ; de egyedül a három elsőnél lépett 
közbe a kormány, s csak azok emeltettek testületekké, mig a többiek 
ünkéntesen keletkeztek , s egyesitett alap társulatokká alakultak 
(J o i n t st o ck b a nk s); e társulási modor igen szokásos Nagy
Britani)iában, nem szükségel előleges jóváhagyást, s megfelel a név
telemtársulatoknak, kivéve, hogy teljességgel nincs meghatározva a 
társultak felelőssége. 

A skót bankok jobb alapokra vannak fektetve mint a londo
niak, mert távolabb esnek a kormány székhelyétől, melylyel szeren· 
cséjökre soha sem voltak közvetlen érintkezésben. Mert a bankok 
bukását mindig az idézte elő, hogy a kormányok vették párfogásuk 
alá, és saját előnyükre kölcsönző pénztárakká tették azokat. Ma
gukra hagyatva tartózkodás és eszélyességgel vezettetnének, nem 
egyezvén meg a kereskedelem szellemével, fóleg a nagy s azért ki
mértebb társulatok által alapitott bankokéval, a túlzott vállalatok. , 
A hiba majd mindig az azokat alapító hatalmaktól eredt, miként ezt a 
Law bank' túlhajtásai, s az angol, s méginkább az amerikaiak me
részségei is bizonyítják, melly bankok kezdetben szintén az azokat 
megerösítő kormányok szándéklatainak megfelelőleg szerveztettek. 
Kevesebb kiváltság és több szabadság mellett zöld ágra jutottak 

· volna azok, s egy helyen sem növekedett a bankok általi hitel na
gyobb szabadság és önkéntességgel mint Skócziában. Ez ország 
hihetőleg Angliától kölcsönözte a bankok szervezésének eszméjét, 
de csakhamar felülmulta azt j 1696 ban az első fiók bankokat alapi
totta j 1704 ben egy font sterlingnyi, bemutatásra kelt jegyeket bo
csátott ki, kamatra letéteket fogadott el, s már l 729 től ko n tó bite
leket nyitott; olly műveletek, mellyeket az angol bank nem ismert, 
s mellyek jellemzöi a skót hankoknak. 

· Ezek egész országban elterjedvén , növelték befolyásukat és 
jótéteményeiket, s a kereskedelem előnyére könnyü és biztos közle
kedést teremtettek, mi által nyereségessé tették az üzérkedést. A 
kontó hitelek, mellyeket azok a kereskedelmi papirok leszámolásával 
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együttesen gyakorolb~k, kiilönböznek emettől, alnpjában tekintve a 
dolgot, mert egy más m6dját képezik az clölegezésnr.k, s a kereskP
döknek a hitel jótéteményeibeni részeltetésének. 

Legüdvösebb· ujitásként mindenesetre a letétek kamatodatá
sának szokásba vétele tekintendő. Ugyanis mig Velencze, Amster
dam és Hamburgban a letevők fizett1•k a banknak valamit pénzük 
(irzése és áthelyezéseért, mint szintén n töke kivétele alkalmával is, 
Skócziában ~llenkezőleg a bankok fizetnek kamatot a letevéíknek. 
Innen gyökeres külöubségek keletkeznek. Elöször is e kamat a 
bankok pénztáraiba gyüjti a magán pénztárakban őrzött összegeket, 
növelvén a letétek tömegét; s ekként a szokás: bankokba tenni le 
a nélkülözhető pénzt, nem csupán a kereskedük osztályának sajá~jn 
többé, hanem átalánossá lett. Következesképen nagyobb mérvet 
vévén az áthelyezési szokás, s mellöztetvén a készpénz használata, 
mi a régi bankok föczélja volt, a letétek a rend és gazdászat eszkii
zeivé lettek 1 mindenki gyümölcsöztethetvén nélkülözhetii pénzét, 
mig be nem áll annak használati szüksége. Ime tehát meg lőn taka
rítva a társadalmi gazdagság, s növekedett az ennek elömozditásá
bani tevékenység, ugy minden, bármilly csekély öss:t:eg napról napra 
jövedelmez tulajdonosának. 

A legalsóbb osztályoknál is otthonossá válván a letevési szokás, 
a skót bankok magasabb és előre nem látott tevékenységi kört lát
tak maguk előtt megnyilni j mert mig a gazdagra nézve örzési tar
talék, és elöregondoskodási pénztárakul szolgáltak, a szegényt ille
Wleg takarékpénztárakká váltak, és hosszu időn át teljeeitették tl 

tisztet, még mielött a takarékpénztárak neve ismeretes lett volna j 
siít jobban vannak szervezve mint emezek, mert hiteleik és leszámo
lásaikban mindig találnak alkalmat a letétek gyümülcsöztetésére, a 
nélkül, hogy jótéteményeiket szűkebb határok közé kénytelenittetné
nek szoritani. 

Miként mindenki láthatja, a bankokban elhelyezett s azok által 
ismét a kereskedelemnek átadott letétek tömege annyira emelte ez 
intézeteknek, mint leszámolási é3 hitel házaknak tehetöségét, misze
rint ha saját tökéikhez nem nyultak volna is, a legterjedtebb hitele
zést és leszámolásokat eszköz;ölhették a rájok bizott letétek összegé
nek segélyével. 

A kereskedelem zavarai, s a skót bankok behizonyitott hasz
nossága 1826-ban arra birták a parlamentet, hogy i11mét érvényre 
emelje az 1708-iki végzést, mdly eltiltott.a Angliában a hatnál tiibb 
részvény<>~'~ tngot számláló bankok kereskedelmét; azonbau e Wrv1''ny 
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alkalmazása csak London körüli hatvan mérfiildre (miglia) szoritta· 
tott. E percztől kezdve Angliában a skócziaiak mintájára j o i n t 
st o ck b a n k-ok keletkeztek, mellyek eleintén lassan haladtak, ugy 
hogy 1833-ban még alig ütötte meg számuk a harminczat, de aztán 
annyira megszaporodtak, hogy 1836-ban nyolczvannál is tiibbet szá
mítottak j ezek egyesülvén Skóczia bankjával, Nagy-Brittanniáb::m a 
valaha létezett legter:jedtebb hitelrendszert képezik. 

Az angol bank a parlament által engedélyezett kiváltság alap
ján állván fenn, kénytelen volt meghajolni annak követelései előtt. 
Midiín szabadalma lejárt, nagy összeg követelése, volt az állam elle
nében, miért is ez a kiváltság meghosszabbításának fejében azt ki 
vánta tőle, hogy kétszáztólival vegye alább, azaz nyolczról hatra 
szállitsa le az általa fizetett kamatokat, s 400,000 font sterlinget kiil
csönözzön kamat nélkül. 1733-ban ismét lejárván szabadalma, a 
parlament harmincz évre hosszabbitotta meg, de azon kikötéssel, hogy 
több éven át 1.600,000 font sterlinget szolgáltasson az állam kincstá
rába. 1764-ben ujolag egy millio font sterlinget kellett előlegeznie 
a cserekereskedés jegyeire j a azonkivül 110,000 font sterlinget, 
hogy kiváltsága 1786-ig meghos~;zabbitassék. 1786-ban ötöd izben 
ujittatott meg a szabad alom, a miért a bank három éven át öt száztóti 
kamatra két millió font sterlioget, hatod izben pedig három száztólira 
három milliót kénytelenittelett előlegezni. 

1833 augustusban, midőn a szabadalom végét érte, a kormány 
14,686,800 font sterlinggel tartozott a banknak, melly összPgtől éven
ként három száztóli kamatot fizetett. Akkor 1853 augustusig hosz
szabbitatott meg szabadalma a következő föltételek alatt: a bank 
toYábbra is egymaga müködendik hatvanöt médöldnyi (miglia) ke.
rületen, s jegyei törvényes nem pedig csupán fölhatalmazott folyam
mal birandnak, mint előbb; a bank viszont beleegyezik, hogy az 
állam által részére fizetett járadékok felényire, az államadósság pedig 
11.150,000 font sterlingre szállittasaanak alá. 

1789-ig a jegyek legkisebb értéke husz font sterling volt, azu
tán t iz, késöbb l 793-ban öt, 1797-ben pedig hat és fél fontosakat bo
csátott ki j most a legkisebbek öt fontosak. 

A magán váltó levelek leszámolási dija egész 1824-ig mindig 
öt sz~ztóli volt, a mikor négy re szállittatoU Ie j de csak legalább is 
husz font sterling értéküek, H legfeljobb három havi folyamnak szá
moltattak le. 

A philadelphiai banlt 1790-ben az amerikai congressus egy 
végzése :Utal alapittatott meg, de mindnddi~. rsckély eredménynyel 
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rnüködött, mig egy másik, 1816 apr. 10-iki végzés ujra nem szervezte 
azt. E bank Philadelphiában székel, de az Egyesiiit-Államokban hu
szonöt fiók-intézettel bir. Ezeken kivül még négyszáz ötven bank 
számittatik az Egyesült-Államokban, mellyek tőkéje 150.000,000 
dollárra becs ültetik. Mindczekre a philadelphiai ügyel föl, m;lly, ha 
látja, hogy tulhajtják az üzérkedést, készpénzben követeli tőlök a 
fizetést. Napjainkban látható volt, milly romlásra vezet a bankokkali 
visszaélés. 

A franczia bank 1800-ban kezdte meg müködését a folyó szám
lák pénztárának leszámolása után: a XI-ik év germinál havának 
24-én hozott törvény módositotta alapszabályait, s kiváltsággal ru
házta azt fel a l á t r a kelt jegyek tizenöt éven át kizárólagos kibo
csátására. E bank, melly eszélyesen ki tudta kerülni a politikai ráz
kódtatások veszélyeit, alapszabályai szerint leszámolja a három hóra 
kiállitott kereskedelmi papirokat, ha legalább három aláirással van
nak biztositva, vagy ha csak kettövel is, midőn bank részvény, állam 
jövedelmek, vagy más közjavakra szóló forgatvány csatoltatik hoz
zájok j évenkint egy száztóli kamat mellett elölegeket ad a megha
tározott időben lejárandó állam papirokra, s a ná_la letett idegen arany 
és ezüst összegekre, akár rudban akár pénzzé verve legyenek azok; 
letétképen elfogadja az idegen ércz rudakat vagy pénzeket egy nyol
czad száztólit vévén azoktól őrizet fejében minden hatodik hónapban, 
magára vállalja a papiroknak egyesek vagy közintézetek nevébeni ki
váltását; egyesek vagy közintézetektől készpénzt fogad el kamatra, 
s teljesiti a letett tőke erejéig megrendelt fizetéseket A bank rész
vények birtokosai átengedhetik azok évi gyümölcsét, s mind a wel
lett rendelkezhetnek a tulajdonróL Leszámolásokban évenként nem 
kevesebb mint 3600 millio tétetik forgalomba. 

C) 7 5-dik l a p h o z. 

A foldabroszokról, s a fölfedezisek els8bbségé1·8l. 

A földirat legfontosabb okmányaiúl mindenesetre a foldabro
szak szolgálnak, s ezekhez szükség folyamodnunk, ha szabatosan 
meg akarjuk határozni az uj fölfedezéseket. A régi kor keveset, a kö · 
zép néhánynyal többet hagyott ránk , de ezek egymástól igen távoli 
helyeken voltak elszórva, ugy hogy egy egy tudós nagyon kevéssel 



ismerkedhetett me;; azok közöl. Hecren Göttingában egy XIV dik 
századbeli gömbképet tévén közzé , sajnálatát fejezte ki, hogy nem 
hasonlithatta azt össze a Borgia tudomány-tárévaL Azóta Párisban 
egy, e tudomány körébe vágó okmányok tára nyittatott, mellyröl e 
könyv 510 lapján beszéltünk. Kimondhatlan hasznot fog e gyüjte
mény jövőre hajtani1 de még most csak Páris tudósainak, s azon nem 
akarom mundani, keveseknek áll rendelkezésére, kik szerencsések 
oda bejuthatni ; mert ott ismeretlen a féltékenység, mellynél fogva 
Olaszországban a könyvtárookuk sárkányokként kincseire borulva 
senkit sem engednek közeliteni; és pedig nem azért, hogy egyediil 
maguk vegyék hasznát, hanem hogy föl ne tünjék tudatlanságuk a 
hallgatagság és visszatartás titkának és bűbájának megszüntével. 

A földiratot illetőleg az összes tudósok hálájára tette magát ér
demessé a portugal Visconde de Santarem, ki nem kevésl!é segitette 
elö e tudományt Gomes Jannes de AzUl·ara Guinea meghóditását 
tárgyazó kronikájának közzété~~lével s Amerigo V es puccira vonat
kozó történelmi kutatásaival. O most egy gyüjteményét bocsátja 
közre a XV. század végén történt nagyszerü fölfedezéseket megelő

zött földabroszok, kikötő leirások, és térképeknek, mellyeket külön
féle könyvtárakból másolt le, s időrend szerint osztott be. S már ez 
ideig huszonkét földirati emléket, s harminczket földabroszt adott ki, 
mellyek jegyzéke itten következik : 

A Vl. századtóllX-ig Cosmas Indico-pleustes földabrosza. 
IX. Az Aragoniában lévő rudai könyvtár egy kéziratának 

földabrosza. 
X. A britt tudománytár angol-szász földabrosza. 
S egy más, a florenczi könyvtárban található kéziraté. 
XI. Marciano Capella egy kéziratának gömbképe (planisphac-

rium), melly kézirat a lipcsei könyvtárban őriztetik. 
Azaf világiratának földabrosza. 
XII. A turini királyi könyvtár egy kéziratának gömbképe. 
SalJustius egy, a Lörincz könyvtárban található kéziratának föld-

abrosza. 
Honoré d' Autun két gömbképe. 
XIII. Sallustius egy görög kéziratának gömbképe, melly a flo 

renczi,Medici könyvtárban öriztetik. 
Cecco d' Ascoli gömbképe. 
Négy más, Me tzi W alter által irt I m a g o m u n d i ltézimthoz 

mellékelt földabrosz. 
A britt tudománytár egy kez iratának világabrosza. 
xo. w 
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Páris Mátyás évkönyveinek M a p p a t e r r a e h a b i t a

b i l i s-a. 

V égre a britt tudománytár egy világabrosza, melly a középkor 
földiratára nézve nem kevésbbé fontos mint a herefordí széke,segyház 
birtokában levő Haldingham térképe. 

XIV. Ore~me Miklós, V. Károly franczia király neveliijének 
világab ro sza. 

Marin Sanuto földabrosza a párizsi királyi könyvtárnak egy 
1320-bóli kézirata után. 

Sz. Dénes évkönyveinek földabrosza. 
Tripolisi Vilmos egy kéziratához csatolt foldabrosz. 
Egy, 1350 böli földabrosz, melly Marco Polonak a stockholmi 

királyi könyvtárban lévő kéziratához van mellékelve. 
A XV. században fontosabbak kezdenek lenni a térképek, mcrt 

tudatják, melly fokon állottak az ismeretek, midön a nagy folfedezök 
fölléptek. Santarem közli Pierre d' Ailly Im a g o m u n d i-jának 
földabroszát; ezen, Afrika szivében találjuk följegyezve Arina várost, 
mellyen az arabok keresztül vezették délvonalukat 

Filastro bíbornok földabrosza, Pomponius Mela kézirata a reimsi 
könyvtárban. 

Andrea Bia.ncónak 1436-bóli földabrosza. 
Egy gömbkép, melly egy XV. századbeli földrajzi költemény 

nyomán készült. 
Egy földabrosz a most emlitett század végéröl, melly Lasalle 

ritka müvéhez van mellékelve, s egy gömbkép, melly egy, a párisi 
kir. könyvtárban lévő latin kézirat elején található. 

A többi okmányok vagy részletes térképek, vagy nagyobbak 
kivonatai, s az eddig közzetettek a következök: a XIV. századból 
Afrika egy töredéke Pizzigani 136 7· ben kiadott térképe után. 

Nyugati Afrika töredéke egy cataloniai térkép szerint. 
A Pinelli könyvtár egy, hat tengeri térképből álló gyiijteménye, 

melly térképek az akkori világot ábrázolják. 
A XV. századból: Afrika, a weimari könyvtár egy 1424-biíl 

való térképe után. 
Andrea Bianc o 1436· ból i földabroszának egy töredéke. 
Afrika, Valaequa 1439-böli térképérőL 
Nyugati Afrika töredéke fra Mauro földabrosza után, melly 

legnagyobb a régiek közt, s egészen és utánozva tétetett kiizzé. 
Nyugati Afrika Ht rajza Benincasatól 1467 és 71 bal. 
Afrikn Behaim Márton 1492· biili fiildgolytíja után. 



6~7 

A XVI. századból: Juan de la Cosa térképének Afrikáj:.; 
ugyanaz Ruyck 1508, Ptolomaeus 1513, a weimari 1527, Vaulx Jakab 
15331 Diego Rib6iro 1529-böli térképeik után, végre Testuto Vilmos 
és Juan Martinezé nyomán. 

A következő századra nézve, Afrika Levasseur Vilmos 1601, 
Dupont de Dieppe 1625, és Jean Gerard de Dieppe 1634-böli térké
peik ezerint van adva. 

A földabroszok a földgolyónak körvonalas alakjai, mellyek ren
deltetése azt tüntetni föl, mit szerzö a földek viezonlagos fekvésére 
vonatkozólag nagyából tudott, tekintet nélkül az egyközü körök és 
délvonala.kra, vagy a földgolyó valódi alakjára. E földabroszokon 
Afrika végrészei oda esnek, hová mi a déli sarkot helyezzük; Európa 
végtoldei közelednek az északi sarkhoz; Európa nyugati s Afrika 
keleti végrészei a félgömb átmérőjének két végpontját érintik. Igy 
ábrázolták a lakható földet, Horner ot.xovttitJo,;-át. A tenger körülvette 
e szá.razföldet. Itt ott föl vannak jegyezve a nevezetesebb helyek, 
mint p. o. Trója, Jerusalem, Babylon, Róma; nem hiányzik azokon a 
földi paradicsom sem. A nagy fölosztások egyenes vonalak által esz
közöltetnek, mellyek azonban a XV. századhoz közeledve meggör
bülnek, miként Marin Sanuto térképén látható; de még mindig sze
szél y szerint történik ez, s egy helynek tovább tétele mindenikét 
maga után vonja. 

A gömbképek már jobb müvészetröl tanuskodnak, 8 arra lát
szanak törekedni, hogy némi arányban ábrázolják a földeket, tekin
tettel lévén az egyközü- és délvonalak viszonylagos fekvésére. Igy 
p. o. Cecoo d' Ascoli gömbképe meglehetős 8zabatossággal, 8 olly 
módon tünteti elö Európát, Ázsiát ée Afrikát, hogy nem töltik be az 
egész golyót, hanem, miként egy sik felületté kiterjesztett félgömb, 
északra esnek az egyenlitötöL Illy térképekről tehát annyira amen
nyire megtudhatjuk, milly előhaladást tett a földleirás. 

E haladás szembetünöbb a részletes, s különösen a tengeri tér
képeken, m1lllyek mind a hajósok használatára lévén készítve, na
gyobb pontosságot igényeltek, s minden hibájok szembetünt. Mikor 
hozattak be, nem tudni, de az bizonyos, hogy a hires arab történész 
lbn-Kalidun, ki 1332-töll406 ig élt, ugy emliti azokat, mint közön
ségesen haszná.ltakat, midön a Canari szigetekröl beszélvén igy szól : 
"E szigefek véletlenül födöztettek fel, mert a hajók nem járnak e 
tengeren, ha csak a szelek által nem· hajtatnak erre. A Földközi
tengert övezö két föld tökéletesen ismeretes, s valódi alakjokban 
vannak abroszokra és ivekre lerajzolva, sőt már a szélirányok is je-

40* 
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laztetnek; e térképek Aixarnbas oknak JJcveztetnek, s ezek ezerint 
irányozzák a hajósok utjokat. De mind ez hiányzik az Atlanti ten
gert illetőleg, miért is a hajósok nem bátorkodnak kisérletet tenni 
azon, mert elvesztvén szem elöl a partokat 1 nem tudnák, milly utat 
kövessenek, hogy vissza térjenek." · 

A Santarem által adott legrégibb Portolano Pizzignanitól van 
1313 7-ből, s ha hiányzott is még akkor a tudományos alap, legalább a 
tengeri térképek haszálatha vétele után minden utazó följegyezte saját 
utja irányát és távolságait. 

Azon nagy fontosságon kivül, mit az ad e térképeknek, hogy 
segélyökkel lépésrőllépésre követhetjük a föld-golyó növekvö isme
retét, érdekesek még a rajzok, ékitmények, s főképen a bőven talál
ható föliratok is, mellyek tudatják velünk azon század eszméit és is
mereteit, mellyben készültek. Ott láthatók p. o. e térképeken a sze· 
mélyesitett szelek körben, tömlökkel ; ott Ádám és Éva; ott a földi 
paradicsom "a föld legemelkedettebb részén egy lombokkal födött 
fal által keritve" j ott a Canal'i szigeteken egy óriási szobor, melly 
egy torony magaslatáról rázza buzogányát, hogy akadályozza a hajó
sokat az előbbre meneteltöl j ott Abyesinia János pappal s drága
köves fövegével ; ott Afrika egyéb országai arany, ezüsttől tündökl ö 
királyokkal, fekete népekkel, giraff, elefánt, s más egyéb soha nem 
látott állatok csoportjaival : a tengeren pedig fényesen fölszerelt ca
ravelak vehetök észre, mellyek a világot kerülik meg. 

E té1·képek legnagyobb része a derék Bouffard által van metsz
ve, kinek árrvésöjét Orbigny , Berthelot, s Ramon de la Sagra 
munkái is olly nagy mártékben igénybe vették. Fájlalni lehet, hogy 
az általunk dicsért könyv sajátlagos tárgya iránti tekintetből szerzö 
némelly térképeknek csak töredékét adta, mellyeket pedig kivánatos 
volna egészben közzé téve látni. 

Santarem Visecode a leíróinak nevezhető részszel vitás részt is 
egyesit, melly Columbus s a portugalok elsöbbségét védi ama folfe
dezéseket illetőleg, mellyeket most némellyek a korunkban divatos 
ellenmondási viszketegből , vagy mások dicsősége iránti nemtelen 
irigységből ennek vagy amannak ezeretnének tulajdonítani. Melly 
eljáráera vonatkozólag a Fo r e i g n a n d c o l o n i a l Q u a r t e r l y 
R e w i e w 1843 okto b. jól jegyezte meg, mint "követi a sikert nyom
ban az irigység j s vannak, kik képtelenek lévén fölemelkedni, egész 
erejöket megfeszítik, hogy saját szinvonalukra törpitsék le mindazt, 
mi nagy és nemes; s abban lelik legnagyobb öriimüket, ha pl. egy 
erényes nö becsületét beszennyezettnek, egy jámbor egyházi férfiu 
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ajta.tosságát szinlettnek, egy bátor katonát szivében gyávának, vagy 
valamelly hadját szerető államférfit aljas indokok által vezérelt
nek sikerül másokkal elhitetniök. Nincs nagy ember, ki meg ne tá
madtatnék, nincs nagyszerü tény, melly kétségbe nem vonatnék." 

Columbus eszelösnek látszott, midőn Európát annak lehetőségé
ről igyekezett meggyőzni, hogy nyugatnak tartva keletre juthat az 
ember; de mikor sikert aratott, találkoztak ravasz hajósok, kik meg
kisérlették titkon telepedni le az általa fölfedezett földeken; Európa 
szörszálhasogatói pedig tanukat szereztek, hogy be bizonyítsák, mi
szerint mások már előbb ismerték e szárazföldet Azután az ujabb 
tudomány majd okmányokat, majd föltevéseket hozott napfényre a 
levéltárakból annak bebizonyítása végett, miszerint Columbus meg
előztetett az Uj- Világban, hol csak hálátlanságra talált. A dieppeiek 
rögtön egy Consinnal állottak elő, ki polgártársa, a vizirati tudomány 
atyjául tekintett Dechalier vélelme i által ösztönöztetve, hosszú tengeri 
utat tett meg, s 1488-ban fölfedezte az Amazon folyó torkolatát, hon
nan Congo és Angola partjainak hosszában a következő évben tért 
vissza hazájába. De mindez csak egy 1667-iki iró tekintélyén alap
szik, s ha azt kérdjük, miért nem örizték meg a hazai levéltárak ez 
ut emlékét, azt felelik, hogy megégtek 1694-ben. A derék lengyel 
Lelewel honfiát Szcolny Jánost adja ki ollyanul, ki 1476-ban a dán 
király szolgálatában állván, érintette Labrador partjait, hová Norve
gia, Grönland s a Zenok Frieslandja me ll ett ha józva jutott el. Hum
boldt fontos ellenvetéseket tett, s különösen azt, hogy Gomara, bár 
volt tudomása e lengyel utjáról, nem tett arról emlitést, pedig ő min
den áron kisebbiteni törekedett Columbus érdemeit. E tekintetben 
minden esetre alaposabb czimekkel birnak az islandok, kik 1000-dik 
évben Grönlandból Vinlandba és Droceba mentek át, melly helyek 
New-Foundlandnak vagy Uj-Skóczia szárazföldének felelnének meg, 
s ugy látszik, egészen CaroHnába hatoltak; de ez utazások elbeszé
lése rnesés alakban történik (miként Bancroft, az Egyesült-Államok 
legjobb történésze észreveszi), mellyet nehéz érteni ; a régi, de nem 
azon időbeli Sturleson nehezen hanyagolta volna el e nemzeti dicső
ségökre szolgáló eseményt: és mégis az értesités, mellyet arról ad, 
a melly a legrégibb okm:\.ny, hamisat tartalmaz; a földrajzi részletek 
igen határozatlanok, s New Yorktól a Farewell fokig bármelly !'zé
lességre afkalmazhatók; a mint hogy Vinland csakugyan Grönlandtól 
s a Szent-Lörincz folyótól egész Afrikáig kerestetett. 

Ugyanazon sorsban részesült Diaz és Vasco is; eleinte bámul
tatván, hogy megkerülték a Jórernény fok0t, rni :\Ital uj merélyek él'! 



630 -

üzelmekre nyitottak utat a müvészeteknek és kereskedelemnek, csak
hamar akadt ollyan, ki meg akarta tizedeini dicsőségöket, azt vitat
ván, hogy mások már a portugalok előtt tulmentek a Bojador fokon. 
Santarem emezek részére akarja biztositani a dicsőséget, s kimutatni 
igyekszik, hogy elöbb, mi.D<tsem Gil Eannes 1443-ban megkerülte a 
rettenetes fokot, semmi biztos tudomás nem létezett e partokról, sem 
e föld fóldrajzi alakjáról, sőt annak létéről sem. A legerősebb érvet 
erre nézvé az általunk tárgyalt térképek szolgáltatják, mellyekböl 
világosan kitűnik, miszerint a földirók mitse.m tudtak e fóldekröl, s 
csak, a mint a portugalok lassanként fölfedezgették, ismerkedtek meg 
azokkal. A régiek egyedül meaékkel népesitették e barátságtalan 
partokat, mellyek a fQrró homok, a mérge:~ csuszó mászók, a halálos 
simlllm s a macsárolt miatt megközelíthetleneknek látszottak. Meg
lehet, s én részemről hiszem, hogy a earthagóisk egy vagy más alka
lommalnem kevéssé nyomultak elő e partvid6keken, :de azért nem 
ismertették meg azokat, s még kevesbbé jelöltek ki állandó utakat; 
s a földirók egész Ptolomaeusig azon véleményben voltak, hogy Afrika 
az éjnap-egyenliW vona.lon innen végzlHiik, mellynek hősége hitök 
ezerint akadályozta a vég fok megkerülését. 

Az arabok alaposabb ismeretekre tehettek volna szert, mert 
hozzá voltak szokva a meleg égaljakhoz, B tevéken utaztak a sivat&
gokon keresztUl ; mindazáltal földíróik egészen tudatlanok e tekin
tetben. Edrisi1 ki minden szaktársait fólülmulja, .csak az északi fél
gömböt hiszi benépesitettnek, mig a délin, véleménye szerint, sem 
állatok, sem növények, sem vizek nem létezhetnek a hl:lség miatt· 
Késöbb az arabok némi helyesebb ismereteket sze:rezhettek maguk
nak e partokról és folyamokról, de ezeket is szárazföldi uton és min
den rend nélkül. Brunelto Latini, Sacrobosco, Skót Mihály, Baco 
Roger, Marin Sanuto csak határozatlan vagy hamis eszmékkel birtak 
azok1·ól. Mandeville János azt állitja, hogy Aethiopia tengerében nin
csenek halak j Fazio degli Uberti ezerint a népek ott szén fek, ték j 
Boccaccio, ki pedig And&lQn del Nero tanítványa volt, azt mondja, 
hogy az Atlas hegy lejtl:ljén villa módra két ágra oszló lábu és satyr 
emberek laknak. 

E téves eszmék eléggé bizonyitják e földnek addigi ismeretlen 
voltát; mindazáltal Dieppe hajósai, Bethencourt, a cataloniai Ferrer 
Jakab, sa genuai Doria és Vivaldi aikra kelnek, hogy megtámadják 
a portugalok elsőbbségét. Santarem Visconde ezeket igyekszik czá
folni, s különösen a normandoknál állapodik meg, mint kik legmaka
csabban küzdenek e vélemény mellett. Ismeretes olvasóink elölt a 
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normandoknak Európa folyói s a tengerek bejárásában tanusitott ret
tenthetlen merészsége. Ebből egy szerzö azt akarta kihozni, hogy 
érintkezésben kellett lenniök Spanyolország, s következésképen Afrika 
mórjaival is, s ugyanazért be kellett járniok Maoritania partvidékeit 
egés111 a Non fokig, honnan bizonyosan a Canari-szigetekig is elönyo
multak. A Notice historique sur leSenegal et ses de
p e n d a n c es (Páris 1839) szerzöje szarint 1365-ben néhány roueni 
kereskedő dieppei tengerészekkel állott társaságba, hogy Senegal 
torkolatától egész a Guineai öböl véghatáráig kereskedelmi ügyvivö
ségeket alapítsanak, s igy jött létre Petit Dieppe, Petit Paris, és más 
telepitvények ; de mindez csal{ bizonyos Villaut di Bellefond tekin
télyére támaszkodik, ki 1667-ben hozta azt tudomásra egy ertesités
ben, mellyet Guinea partvidékériH Colberthez intézett. Lemásoltat
ván a későbbiek, s elfogadtatván a tudatlan kérkedékenység e azok 
által, kik a tekintélyeket nem mérlegelik hanem számítják, nem vet
ték figyelembe, hogy Francziaország ez időben igen el volt foglalva 
saját függetlenségének az angolok elleni védelmével, kik uralkodtak 
a csatornán, mellyen Dieppe fekszik; s hogy egy évkönyv-író vagy 
Viliautnál elöbbi történész sem emlékezik arról. 

Mi a H i s t o i r e d e l a p r e ru i e r e d e s c o u v e r t e e t 
conqueste des Canaries faiste dé:> l'an 1402 par 
messire Jean de Bethencourt, escrite du temps 
m e s m e p a r F. P i e r r e B o u t i e r e t J e a n V e r i e r , p r e
st re domestique dudit sieur deBethencourt,et mise 
e n Ium i é r e p a r M. G a I i e n d e B e t h e n c o u r t c o n e e i I· 
l e r d u R o y e n I a c h a m b r e d u p a r l e m e n t d e R o u e n, 
czimü müvet illeti, ez Párisban l 630~ ban tétetett közzé, s azt mondja, 
hogy eljutottak Guineába; de Santarem kimutatja, miszerint e néven 
akkoriban egy a Bojador fokon inneni tartomány értetett. 

A cataloniai Ferrer Jakab 1346 aug. 16-kán elindulván Major
cából, az Ar~ny folyó felé vette utját. Azon föltevés, hogy ez Arany
folyó ugyanegy a guineai Rio d' Ouroval, egészen önkényes, mert 
inkább ugy látszik, hogy egy a Bojador foktól északra eső folyó volt 
az; azonkivül, bármerre vette is utját, nem tért arról vissza. 

A Bojador fokontuli egyetlen bizonyos ut lbn-Fathimaé volna, 
ki Noulban, a Bojador fokon innen ülvén hajóra, anélkül, hogy szán
dékozott volna e fokot megkerülni, vihar által azon tul egész a Capo 
Biancóig sodortatott j azután a téritötöl délre eső Arnim öbölbefutván 
be, · szárazföldi uton tért vissza. Annyira esetleges volt ez ut, hogy 
sem Bakoui, sem lbn-Kalidun, sem Abulfeda nem tesznek arról em-
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litést; l:l az sem bizonyos, ha vajjon ez utolsó látta-e a kéziratot, 
mellyben ez elbeszélés foglaltatott. 

Santarem a genuaiaknak honfiaik érdekében fölállitott követe
léseit is visszautasítja. Mint tudva van ugyanis nem régiben azon 
állitással léptek fel, miszerint 1281-ben V adin o és Guido Vivaldi két 
gályán indultak el Genuából, hogy Afrikát megkerülve Indiába jus
sanak ; de e~yik gálya Guíneában zátonyra akadt, a másik pedig 
Aethiopiában kötött ki, hol a legénység fogságra vettetett, s csak 
egyetlen tengerész menekült meg. Ez eseményről Antoniotto Usodi
mare I t i n e r a r i u m á- ban történik emlités ; azután Pietro d' Abano 
s Cecco d' Ascoliban olvassuk, miszerint kedvet kapva, Teodisio 
Doria és Ugolino Vivaldi l ~92- ben két ferenczi szarzetessel ugyan
azon utra keltek, s többé mit sem lehetett felölök hallani. Sebastiano 
Ciampi 1827 ·ben egy R e l a z i o n e d e ll a sc o r p e r t a d e ll e 
Canarie e d' a ltre is ole dell Oceano novameute 
r i t r o v a t e n e l 1341. czimii értesítést adott ki, mellyet Boccaccio 
készitett egyni~melly fl.orenczj kereskedők elbeszélése nyomán, kik azt 
t-levillában Nico l ú d i Recco· tól hallották, ki egyike volt e vállalat fónö
keinek. Canale ügyvéd pedig Caffaro folytatójának egy helyet idézte, 
ki 1291-ben a feljebb emlitett Teodisio Doria és Ugolino Vivaldiról 
beszél. Hogy igazságosan itélhessük meg e jelentéseket, szükség a 
bi:~onyBágtétel hitelességét világosságba helyezni, mire nézve ugyan
azon Canale ut· eszközöket szolgáltatott nekünk. A történelem ép 
olly kedves a dicsőséges nemzeteknek, a milly félelmes a tunyák és 
zsarnokoknak. Ugyanazért Genua egész sorával birt a történészek
nek, kik szemtanui voltak a tényeknek, mellyeket elbeszéltek. Caffaro 
visszatérvén az llOliki keresztes hadjáratból, föltette magában meg
irni azon eseményeket, mellyekben nagy része volt; s egész 1152-ig 
füzvén azokat, bemutatta kötetét a köztársaHág consulainak, kik ki
kérvén az iránt a tanácsosok véleményét a "genuaiak győzelmeinek 
örök bizonyságául a levéltárba tétették azt le" t). Ugyanazon C;1ff:1ro 
ismét fölvette a történelem fonalát, s 1163-ig nyujtotta azt, melly iJö
től három évr:e, nyolczvanhat éves korában halt meg. Most a consu
lok által egy másik Caffaro bizatott meg annak folytatásával, ki egye
dül a tortosai hadjáratot be~zélte el; azután 1166-73-ig Oberto 

1) Conaules, audilo consitio conail-iatorunt palam, c01·am Conailiatoribua Gulli
elmo de Columba publ;co acl'ibano pmecepe·runt ut Wwum a Caffaro contpoaitum no
ta/um in Communis ca!·tula1·io pone1·et, ul. deincepa cunelo tempore futuris lwminibua 
Januenaium t~icto1·iae cognoacantur. Oaffaro. p. I, 
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Cancellierc, iunen 96-ig Ottohono Scriba, 1224-ig Ogerio Pane, 1264-ig 
Bartolomeo Scriba folytatták azt; melly évtől kezdve felsöbb rendelet 
folytán négy évkönyvíró azok elbeszélésével foglalkozott, mik hiá
nyoztak az emlitett 1264-ig; azután négy m:ís a következő két éven 
át, négy más 67-69-ig, négy más 80-ig szőtte. Ez évben a négyek 
egyike Doria Jakab volt, ki 1293 ig vitte előbbre; sa következő évben 
munkáját a podestának és tanácsnak mutatta be, kik mélt6nak találták, 
hogy kiegészitö részét képezze az egykoru genuai krónikának 1). 

Genua hitel es történeimét tehát husz írótól bírjuk, melly egész 
1808-ig a köztársaság titkos levéltárában maradt rejtve. A hóditás 
joga, m.elly baromilag gyakoroltatott ez id~ben, arra kárhoztatta Ge
nuát, hogy a belügyi miniszteriumhoz huszonöt láda irományt küld
jön Párizsba e levéltárbóL A bekövetkezett béke, melly az elkövetett 
igazságtalanságoknak csak néhányát tette júvá, Genuának még csak 
emlékei kincRét sem adta vissza, s ez irományok maig is a páriszi ki
rályi könyvtárban a Colbert által alapitottat megelőző teremben öriz
tetnek. A hazában csak másolatok vannak, mellyek majd csonkák, 
majd egyezök a párizsi szöveggel, söt némellyek hitelesittettek is; 
illyenek a polgárok, az egyetemes és városi téritök könyvtárának 
egyegy példánya, továbbá a Gambino uré, és Durazzo marcheseé. 
Mind e másolatok, miként Canale ur kérelmemre igazolni szives
kedett) a következő szabatos kifejezésekben tartalmazzák az· 
idézett helyet: Eodem anno (1292) Theodoeius Auriae, 
Ugolinus de Vivaido et eius frater cum quibusdam 
aliis civibus Januae coeperunt facere qnoddam 
viagium, quod aliquis usque tunc facere minime 
attemptavit. Nam armavit optime duas galeas, et 
d e v i c t u a l i b us a q u a e t a l i is n e c e ss a r i i s i n e i s im
positis, miserunt ens de mense madii de versus 
s t r i c t um S e p t e (Setta sz o res), u t p e r m a r e o c e a n um 
irent ad partem lndiae, mercimonia utilia inde 

1) Anno a. N. Dni MCCLXXXXIV, die XVI julii, egregiua vir multa. ho
nestate et scientia praeelectus Jacobua Auriae huiua operiB laudabile consequuJurn, 
coram nobilibus viris DD. Jacobo de Careana potestate c011t1mi8 Januae et Simone 
de Grimelio capitanea populi, abbali populi et anciania huiVB civitatis continuatio
nem operia cronice ab eodem felicite1· ordinatam praeaentavit. Qui videntes dictum 
Opus optime jo1·e compasitum , co118'Ulueront, laudaverunt et decreveront p•·aefatum 
opus in praeaenti cronica ventilari, dictumque vinun multipliciter de lanto opere et 
sic bene composita vere collauda'/Uea. Ego Guillelmua de Caponibus notariua prae
senJalinni praedielo consilio et de~P-to praedicl.o interfui et ar:rip.•i . 
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d e fe r e n t es. I n q u i b u s i v e r u n t d i c t i d u o fr a t r e~ d c 

V i v a l d o p e r so n a l j t e r, e t d u o fr a t r e s M i n o r es. 
Q.uod quidem mirabilis fuit non solum videntibus, 
s e d e t i a m a u d i e n t i b u s. E t p o B t q u a m l o c u m q u o d 
d j c i t u r G o z o r a ( Azorra ?) t r a n si e r u n t, a l i q u a e e r t a 
D o v a n o n h a b u i m u B d e e i s. D o m i D u s a u t e m e o s c u· 
s t o d i a t , e t s a n o B e t i n c o l u m e s r e d u c a t a d p r o
p da. 

Illy határozott tanuBkodás ellenében, ugy látszik nekem, hát
rálni kell Santarem Visconde itészetének. Még több merész genuai 
hajósokra vonatkozó emlékek is volnának összeszedhetők, s különösen 
azt akarom emliteni, miszerint Dénes portugal király szolgálatába 
1317-ben mint örököB,admirál a genuai Pezagno Emmanuel lépett, 
kinek mindig husz genuai tisztből álló törzskart kellett tartani a gá
lyák parancsnokolása és vezetése végett. 

Az azonban a portugalok mellett harczol, hogy a :·ómai udvar 
megerősítette ez országnak az uj foldekre formált igényeit, mit nem 
teendett, ha más hatalmasság állott volna elő követelésekkel; s hogy 
biztos okmányaink vannak, mellyek tanusága ~;zerint hivatalosan is 
elismertetett Portugalia elsőbbsége különféle hatalmak s nevezetesen 
Francziaország által. A XVI. századig minden nemzetbeli hajósok 
portugal kormányosokat használtak e vizeken, s mióta San Giorgio 
da Mina alapíttatott, nincs rá okmány, hogy azt a portugalokon kivül 
mások meglátogatták volna, mind az ideig, midőn az V. Károly és 
I. Ferencz közti háboruk alkalmával nehány franczia kalóz-hajó indult 
Guinea ellen azon ürügy alatt, mintha a portugalok port és pénzt 
szolgáltattak volna a császárnak. A Santa1·em Visconde által nap
fényre hozott térképek bonczolása meggyőz a felől, hogy vég Afrika 
alakja teljesen ismeretlen volt Gil Eannes 1443-ban véghez vitt utja 
előtt; hogy szabatosságot a térképeken azon mérvben nyert, a mint a 
portugal fölfedezések elöbbre vitettek, e hogy a XV. és XVI. században 
a part minden elnevezései portugal nyelven fordulnak elő. 

Mi nem irjuk alá Santarem azon állítását, miszerint senkinek 
sem volt ismerete az ellenlábasokról, s hogy lakhatlannak tartatott 
a foiTÓ földöv. A tanultság bizonyára legkevésbbé volt tulajdonuk a 
régieknek, s bámulni lehet, hogy még ollyanok is nélkülözik azt, kik 
annak köszönik fB dicsöségöket, mint pl. az idősebb Plinius és Varro. 
Csak a foldiratra szoritkozva, későbbi irók mit sem tudnak arról, mit 
az előbbiek bebizonyitottak, s ismét már máskor leküzdött tévelyek
kel állanak elő. Tacitus pl. azt mondja, hogy Mat·cus Agricola volt 
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elsö, ki Angliát szigetnek ismerte fól; holl)tt Caesar már mint ollyat 
írta le, és pedig amaz időben kivánható legnagyobb pontossággal, 
Britanniától keletre Germaniát, délre Galliát, nyugatra Spanyolorszá
got, s középen Irlandot emlitvén. Horner hősei bámulnak az Afri· 
kából Siciliabai áthajózás felett ; pedig a phoeniciek már daczoltak 
az Oceánnal. Herodot, ki a földiratbim is olly já.rtas volt, nem is
meri a earthagóisk fölfedezéseit j Strabo, ki a régi földirat legna
gyobbszcrü emlékét hagyta ránk, mitsem tud Britanniáról, melly pe
dig már római tartomány volt ; azt hiszi, hogy a Ca spi- tenger köz
lekedik a:r. Északi-Oceánnal, jóllehet Herodut ugy állitotta azt elő, 
mint egy nagy tavat, s Poropejus katonái bejárták annak környékét. 
Plinius Scandináviát szigetnek adja ki. 

A mi az ellenlábasokat illeti, már a régiek közt Geminus, Ci
cero ltortársa, állitotta, hogy "nem kell a forró földövet lakhatlannak 
hinni; sőt némellyek oda jutván, népeket találtak ott j s akad, ki azt 
vitatja, hogy ez övnek közép földei jobban be vannak népesitve, 
mint annak szélei." Dante (Divina Comedia, dell Inferno, canto 
XXXIV) fejtegette azok lehetőségét, világosan jelezvén a föld köze
pében a nehézkedési központot, azon pontot "mellyhez mindenfelől 
vonzatnak a súlyok," mellyen tul menvén f'dvel fordúl, 

Megengedjük tehát, hogy valameily kalandor véletlenségből 

vagy merész önelhatározásból előbb túl mehetett a Bojador fakon 
mintsem a portugalok; de ez sem a kereskedelmi viszonyokra nem 
volt befolyással, sem a tudományra nézve nem hagyott maga után 
nyomot. Hasonlóan megtörténhetett, hogy három századdal Colum
bus előtt az islandok kikötöttek Amerika szárazföldén, de ez teljes
séggel nem árt a Genuai dicsőségének, ki nem azért kelt utra, hogy 
uj világot keressen, hanem hogy uj átjárást nyisson Kelet-Indiákba. 
A portugalok Afrika partjai mellett haladva, s délnek, azután kelet
nek tartva jutottak Indiába: Columbus pedig nyugat felé akart oda 
jutni. S ajánlatát minden kigondolható érvekkel támogatta, de soha 
sem hozta föl azt, mi legmeggyőzöbb lett volna, hogy t. i. már má
sok is eljutottak oda. Viszont ellenségei, kik előbb a vállalat Lehe
tetlenségével álltak elő, azután pedig mindenképen kisebbiteni igye
k43ztek dicsőségét, soha sem hozták föl azt az érvet, melly döntő leen . 

. · rlett, hogy t. i. már más-ok által megeHíztetett. Spanyolország kirá
lyai, bár minden módon ürügyet kerestek, hogy megtagadhassák há
látlansá.gból, mit meggondolatlanul igértek, soha sem tették Colum
busnak ez ellenvetést ; husz tanút állitottak, kik azt bizonyították, 
hogy Columbus az Uj.Világról egy, Rómában a VIII. Incze pápa 
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könyvtárában létező könyvből, és Salamon egy énekéből vett tudo
mást, melly j elezte az ln diák felé való utat; de, miként az irigység
gel történni szokott, ez érvek csak arra szolgáltak, hogy kitüntessék, 
milly igazságtalanul akarják tőle az utódok elvitatni a fölfedezések 
dicsőségét. 

D) 83-ik l a p h o z. 

Columbus bizalmáról lndiák fölfedezésének lehetőségét illetőleg. 

Fia Fernando igy adja elö az okokat, mellyek Columbm;sal ln
diák fölfedezésének lehetöségét elhitették (H i 8 t o r i e d e l 8 i g n o r 
don Fernando Colombo. Milano 1614): 

- Az admirl\lt három rendbeli okok inditották lndiák fölfe
dezésére, ugymint: természeti alapok, irói tekintélyek, s a hajósok 
jelentései. Az elsöket illetőleg, tekintetbe vette, miszerint a minden
ség összes vizei és földei egy gömböt alkotnak, melly keletről nyu
gatra körüljárható, mindaddig eliibbre nyomulván azon az ember, 
mig lábellenes helyzetbe jut az ellentétes oldali bármelly részen lévő 
emberekkel. 

Másodszor, föl tételezte, söt elismert hitel ü irók bizonyságai nyo
mán tudta, hogy e gömb nagy része már behajóztatott, s hogy annak 
tökéletes megismerésére most még csak azon tér volt kifürkészendö, 
melly lndiák keleti végbatáraitól terül el, s mellyröl Ptolomaeus és 
Marinus tudomással birtak, ugy hogy keletnek tartva az ember a mi 
nyugati irányunkban térne vissza, s az Azori-szigetekhez és a Zöld
fokéihoz jutna, mellyek az akkoriban fölfedezett földek legnyugoti
abbjai voltak. 

Harmadszor, tekintetbe vette, miszerint azon tér, melly a Ma
rinus által iBmert keleti véghatár s a nevezett zöldfoki szigetek közt 
van, nem lehet nagyobb a földgömb nagyobb körének egyharmadá
nál, tovább bá, hogy már az emlitett Marin us ·keletnek haladva tizenöt 
órát vagy részt járt be azon huszonnégyböl, mellyek az egész föld
körületet képezik, s körülbelől már csak nyolcz volt hátra, hogy a 
Zöldfok-szigeteihez jusson; mert a mondott Marinus sem kezdte föl
fedezési utját annyira nyugatra, a mint számította ; már ha Marinus 
az ö V i l á g r a j z a szerint, a gömb tizeniit óráját vagy részét jár
ván be, sem ért a keleti föld véghatárához, e v~ghatárnak okvetlenül 



637 

előbbre kellett esni, s következésképen annyival közelebb a Zöld
fok szigeteihez nyugatra j és, hogy ha e tér tenger, keves napok alatt 
könnyen be volna hajózható j ha pedig föld, hamarabb fölfedeztet
hetnék nyugatnak haladva, mcrt közelebb esnék a mondott szige 
tekhez. 

Ide járul, mit Strabo V i l á g r a j z á n a k 15-ik könyvében ir, 
hogy t. i. még senki sem érkezett hadsereggel India kelet véghatárá
hoz, melly föld Ktesias ezerint olly nagy, mint Ázsiának többi része 
együttvéve; Onesíkrates a foldgömb egyharmadrészének. állitja azt 
lenni j Nearchus ezerint négy hó ig lehet ott folytonosan sikeágon 
utazni j Plinius T e r m és z e t t ö r t é n e lm e 15-ik könyvének 
17 -ik fejezetében szintén a föld egyharmadának mondja Indi át j 
melly nagy kiterjedésből az admirál azt következtette, hogy kiize
lebb kell annak esni Spanyolországhoz nyugati irányban. 

Az ötödik indok , mellynél fogva e közbevetett tért csekély
nek hitte, Alfragano és követőinek véleménye volt, ki a gömb kö
l'ületét minden más szerzök és világiróknál kisebbre teszi, nem tulaj
donitván a gömb egy fokának többet ötvenhat és két harmad mér
földnél (miglia) j melly vélelemből ö azt akarta kihozni, hogy kicsiny 
lévén az egét~z gömb, a harmadrész térnek is kicsinynek kell lenni, 
mellyet Marinus ismeretlenül hagyott j és azért kevesebb idő alatt 
behajóztathatnék, még annál is, mellyet ö számított j hogy továbbá 
miután még addig ról nem födöztetett India keleti határ:;., e határ az 
lenne, melly hozzánk nyugatra közel fekszik, és ez oknál fogva jog
gal neveztethetnének lndiáknak azon földek, mellyeket ö fölfedezne. 
A honnan világosan látható, milly igazságtalanul támadják meg az 
admirált bizonyos Rodrigo mester, a királyné archidiáconja Sevillá
ban, s ennek egynémelly követői, azt mondván, hogy neki nem kel
lett volna e földeket lndiáknak nevezni, miután nem azok j mert az 
adrnirál nem azért nevezte azokat ugy, mintha már mások látták 
vagy fölfedezték volna, hanem mert a Gangesen túli India keleti vég 
részét képezik, melly foldnek egy világíró sem jelölt ki keletre ha
tárt valamelly földdel vagy tartománynyal, hanem csak az Oceánnalj 
és minthogy e földek India ismeretlen keleti határát képezik és mi
vel saját névvel nem bírtak, azért adta nekik a legközelebbi föld ne
vét, nyugati Indiáknak nevezvén azokat ; és pedig annál inkább, 
mert tudván, hogy mindenki előtt ismeretes, milly gazdag és hires 
India, e névvel meg akarta nyerni a vállalatában kétkedő katholikus 
királyokat, azt mondván, hogy nyugati úton keresendi fol Indiát, S 



ez tette előtte kivánatosabbá Castilia királyainak cgyességét min· 
den más fejedelmeinéL 

A második alapot, melly kedvet adott az admirálnak e válla· 
latra, és mellynél fogva észszerüleg nevezbette e fölfedezendett föl
deket Indiának, a sok tudós egyének bizonyságai szolgáltatták, kik 
lehetségesnek tartották nyugati úton a Spanyolországból India keleti 
határaibozi juthatást, s kis terjedelmünek állitották a közben fekvő 
tengert, a mint ezt Aristoteles az É g é s Föl d r ö l irt 2-ik köny
vének végén erősiti, hol azt mondja, hogy Indiákból nehány nap alatt 
Calizba lehet jutni ; mit e helyre vonatkozólag A verroe is bizonyit; 
sSeneca a Természeti dolgok 1-ső könyvében, semmiresem 
becsülvén e világ tudományát ahhoz képest, mellyet a más életben 
lehet szerezni, állitja, mi~W:erint Spanyolország végrészeitől az indiai 
határokig kedvező széllel kevés nap alatt el lehet jutni. És ha, mint 
némellyek vitatják, ugyanezen Seneca volt szerzöje a Szomorujáté
koknak1 azt mondhatjuk, hogy erre vonatkozólag irta M e d e a kar
énekében: 

. . . . . . Venient annis 
Saecula seris, quibus Oceanus 
Vincula rerum laxet, et ·ingens 
Pateat tellus, Typhisque novos 
Detegat orbes, nec .~it tm·~·is 

Ultima Thule ; 

mi annyit tesz : "Távoli időkben századok jövendnek , midőn az 
Ocean megoldván a dolgok kötelékeit, roppant föld tünend elő, s egy 
uj Typhis uj világokat födözend fel, s Thule nem lesz többé a földek 
utolsója." Mi mostan bizonyára beteljesedett az admirál szemé
lyében. 

Strabo pedig V i lá g r a j z á n a k első könyvében azt irja, 
hogy az Ocean, melly az egész földet körülveszi, keleten Indiát, 
nyngaton Spanyolországot és Mauritaniát öntözi j és hogy ha az 
Atlanti-tenger nagysága akadályul nem szolgálna, egyik helyről a 
másikra ugyanazon egyenközü alatt át lehetne hajózni. Ugyanazt 
mondja a 2-ik könyvben is. Plinius T e r m és z e t t ö r t é n e lm e 
2-ik könyvének 3-ik fejezetében állitja, miezerint az Ocean az egész 
földet körülveszi, s hogy kelettől nyugatig lJOsszában Indiától Calízig 
terjed. Ugyanő a 6-ik könyv 31-ik fejezetében, és Solinus a N e
v e z e t es .d o l g ok 68-ik fejezetében mondják, hogy a Uorgon 
szigetektííl, mellyeket a Zöld-fok szigetei1wk hiszilt, negyvennap 
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alatt á.t lehet hajózni az Atlanti-tengeren a Hesperidákig, mellyeket 
az admirál biztosan India szigeteinek tartott. Továbbá a velenezei 
Marco Polo és Mandevilla János azt mondják úti naplóikban, hogy 
sokkal elöbhre nyomultak keleten mint Ptolomaeus és Marinus; 
minthogy tehát ök, jóllehet annyira előrehatoltak keleten, még sem 
beszélnek a nyugati tengerről, ebből az következtethető, hogy a ne
vezett India szomszédo!l Afrikával és SpanyolországgaL Pietro 
d'Aliaco De imaginc mundi értekezésének De quantitate 
t e r r a e h a b i t a b i l is szóló 8-ik fejezetében 1 s Julius Capitalinus 
D e l o c is h a b i t a b i l i bus czimü és sok más egyéb munkáikban 
állitják, miszerint India és Spanyolország szomszédosak nyugatra, s 
hogy a tenger, melly Spanyolország és Afrika nyugati végrészei s 
Indiák keleti előrésze közt terül el, nem nagy, és sok oknál fogva 
bizonyosnak tekinthető, miszet·int kedvező széllel kevés napok alatt 
oda lehet jutni. Ugyanazért India keleti előrésze nem lehet messze 
Afrika nyugati véghatárátóL 

Ezen, s e szerzőnek több hasonló állitásai megerősítették az 
admirált képzelődésének helyessége iránti hitében, kinek vállalko
zási kedvére nem csekély befolyással volt egy bizonyos mester Paolo 
természettudós is, az admirál kortársa. Az emlitett Paolo ugyanis 
barátja lévén Fernando Martinez lissaboni kanonoknak, s leveleket 
váltván vele azon tengeri ut felől, melly portugali Alphons király 
idejében tétetett Guineába, s a felől, melly nyugatra tétethetett volna, 
ez az admirál tudomására jutott, ki igen kiváncsi volt az illyen dol
gokra, s bizonyos florenczi Lorenzo Girardi utján, ki Lissabonban 
tartózkodott, e tárgyra vonatkozó levelet s egy kis gömböt küldött 
Paolo mestel'Oek, fölfedezvén neki szándékát. E levélre Paolo latin 
választ adott, melly köznyelvre áttéve igy hangzik: 

"Columbus Kristófnak Paolo természettudós üdvöt." 
"Látva nemes és nagy vágyadat, minélfogva oda akarsz jutni, 

hol a fűszerek teremnek, válaszu[ leveledre ime egy más levél má
solata, mellyet néhány nappal ezelőtt egy barátomnak, ki a castiliai 
háborúk elött Portugalia királyának udvaria volt, irtam feleletül le
velére, mellyet az ö magasságának megbízásából intézett hozzám e 
tárgyban ; s egyszersmind egy hajózási térképet is küldök neked, 
hasonlót ahhoz, mellyet emlitett barátomnak küldtem, mi által elég 
lesz téve kérelmeidnek. Ama levelem másolata imez : 

"Martinez Ferdinand lissaboni kanonoknak Paolo természettu· 
J«is iidvUt! 

"N3gy iiriimmel értesiiitem azon bizalmas viszonyl'l>l, mellybeu 



640 -

legfönsége~ebb és dicsö királyoddal állasz j 1:1 jóllehet már sok ízben 
értekeztem a legrövidebb utt·ól, melly innen tengeren Indiákba, a 
füszerek hazájába vezet, s mellyet én rövidebbnek tartok az általa
tok használt Guinea felé valónál, tudósitásod szerint mégis ö (ensége 
nyilatkozatot vagy bizonyitékat kiván tölem, hogy tisztába jöjön ez 
ut iránt s vál111.lkozhassék arra. Miért is, ámbár meg vagyok győ
ződve, hogy én ezt kezemben a földgömbbel kimutathatnám, s meg
ismertethetném vele, hogy áll a világ, mindazáltal nagyobb könnyü
ség és értelem végett elhatároztam egy, a hajózásnál hasznáitatni 
azokottakhoz hasonló térképen jelölni ki ez utat. Ezen, sajátkezüleg 
rajzolt térképet küldöm tehát ö felségének, mellyen, Iriandból délre 
Guinea legtávolabbi részéig egész vég nyugat le van rajzolva, az ez 
útban fekvő összes ~szigetekkel együtt, mellyekkel szemközt egyene
sen nyugatnak fekszik levéve India előrésze azon szigetek és he
lyekkcl, hová juthattok, s ki van jelölve, mennyire távozhattok az 
északi sarktól az egyenlitő felé, és mennyi idő alatt, vagyis hány 
mérfóldct (leghe) megtéve juthattok el e helyekre, mellyek minden
féle füszereket és drága köveket bőségben teremnek. És ne csodál
kozzatok, ha én nyugatnak nevezem a füszerek hazáját, mellyekröl 
közönségesen az mondatik , hogy keleten teremnek j mert a kik 
nyugat felé hajóznak, miodig nyugaton, kik pedig szárazföldön ke
letnek utaznak, mindig keleten fogják találni a mondott helyeket. 
Az egyenes vonalak, rnellyek a nevezett térképen láthatók, a nyu
gattól keletigi távolságot jelzik, a ferdék pedig azon távolságot mu
tatják, melly észak és dél közt van. Én e térképen sok, Indiához 
h&rtozó helyeket lerajzoltam , hová véletlen körülmény , ellenkező 

szelek, vagy bármelly más előre nem látott eset következtében le
hetne vetödni. És aztán, hogy mind e helyekről, mellyeket annyira 
kivántok megismerni, tökéletesen értesitselek, tudjátok meg, misze
rint e szigetek lakói csupa kereskedökből állanak, kik egyedül üzér
kedéssei foglalkoznak, s olly nagy sokasága van ott az árúkkal ter
belt hajóknak és tengerészeknek, mint a világ bármelly más részé
ben, mi kHiönösen egy Zaiton-nak nevezett jeles kikötörlH áll, hol 
mioden évben száz nagy hajó fordul meg, mellyek terheket szállita
nak oda s borssal rakodnak meg, nem említve a többieket, mellyek 
másféle füszereket szednek föl. E föld igen népes, és sok tartomá
nyok, országok és számtalan városok vannak egy fejedelem alatt, ki 
Nagy-Kbannak neveztetik, melly név annyit tesz mint királyok ki
rálya, s ki többnyire Cathai tartományban székel. Elődei igen obaj
tottak érintkezésbe és barátságra lépni a kercsztényekkel, és már 
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két~:>záz éHel elöbb követcket küldtek a pápahoz, tudótwltat kérvén 
tőle, kik tanitanák a mi hitünket; de az akadályok rniatt a követek 
vh1szatértek, mielött Rómába érkeztek volna. S IV. Eugen pápához 
is jött egy követ, ki el/)adta neki, milly barátsligos érzülettel visel
tetnek ama fejedelmek és népeik a keresztények iránt; és én sokáig 
értekeztem vele kiilönféle dvlgokról, nevezetesen a nagyszerü kirá
lyi éptl!Ptek, s a hosszu és széles folyók felöl; és ö sokat beszélt 
nekem a teméntelen városok és helységekröl, mellyek azok partjain 
alapitvák, s azt mondta, hogy csak egyetlen folyó mentén kétazAz 
város emelkedik, mellyekben a közlekedés márványköböl készült 
igen széles, hosszú és sok oszloppal ékeskedő hidak által történik. 
E föld ép olly figyelemre méltó, mint bármelly más eddig föltalált, s 
nemcsak nagy előnyökre és gazdagságra lehet ott szert tenni, hanem 
azonkivül aranyat, ezüstöt, dt·ága köveket s mindenféle füszereket 
is bőségben lehet találni, mellyek soha sem hozatnak ezen részekre. 

l 

Az is kétségtelen, hogy sok tudós bölcsészek és csillagászok, s más 
mindenfélc szakban igen jártas é.s nagy elméjü emberek kormányoz
zák e nagy tartományt, s intézik a hadügyet. Lis11abontól egyenesen 
nyugatnak a nevezett térképen huszonhat, mindenik kétszázötven 
mérföldet (wiglia) magában foglaló távolság van kijelölve Quinsay 
jeles és nagy városáig, mellynek kerülete száz ruérföld (miglia) vagyis 
harminczöt légányi, s hol tíz márvány híd találtatik. E város neve 
égi várost jelent, me Ilyről csodálatos dolgokat beszélnek a tudósokat, 
épületeket és nagy jövedelmeket illetőleg. E tér mintegy harmada 
a földgömbnek. Emlitett város .Mango tartományban fekszik, meily 
szomszédos Catai tartománynyal, hol a király legnagyobbrészt lakik. 
R az általatok hét városúnak nevezett Antilia szigettöl Cipango jeles 
szigetéig tiz térség van, mellyek kétezerötszáz mérföldet (miglia) 
azaz kéhzáz huszonöt légát tesznek. E sziget igen gazdag arany
ban, gyöngyökben és drága kövekben; s tudjátok meg, hogy finom' 
arany lemezekkel födetnek ott a templomok és házak. Csakhogy 
nem lévén ismeretes az út, mind e dolgok rejtve maradnak, pedig e 
szigetre biztosan el lehetne jutni. Még sokat mondhatnék; de mint
hogy már élö sz6val is elöadtam, s te okos és jóitéletü ember vagy, 
hiszem, new szüks~g többet mondanom, s azért nem leszek hosszas. 
S ezzel eleget tettem kivánságodnak, a menoyire azt id8m és foglal
kozásaim engedték. Egyébiránt bármit parancsoland ö felsége, win
denben kész szolgálntjára leszek." 

·E levél után egy másikat is irt az admirálhoz a következ8 
alakban : 

XIV. 41 
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"Colurubus Kristófnak Paolo természettudós üdvöt! 
"Leveledet a küldött tárgyakkal együtt kezemhez vettem, 

mellyek által igen megtisztehetve érzem magamat, s becsülöm nagy 
és nemes vágyadat, minélfogvl\ az általam küldött térképen kijelölt 
irányban, melly kerekded gömbalakban még világosabban ki fog 
tünni, keletről nyugatra ohajtasz hajózni. Nagyon örülBk, hogy jbl 
megértetett az, s hogy a mondott ut nemcsak nem lehetetlen, hanem 
valooi és bizonyos, s megbecsülhetlen hasznot és dicsőséget hajt, és 
igen nagy birt szerez az egész keresztény világnak. Te ez utat tö
kéletesen csak tapasztalás, vagy, miben nekem nagy részem volt, a 
nevezett helyekről Rómába érkezett jeles és nagy tudományu férfiak, 
és más, üzérkedés végett ama részeken sokáig tartózkodott tekinté
lyes kereskedökkeli érintkezés, s azoknak jó és helyes értesitése ál
tal ismerhetnéd meg. Kétségtelen, hogy a ki a mondott utat meg
teszi, gazdag, s nekünk szükséges mindenféle dolgokban, különösen 
pedig füszerek és drága kövekben bővelkedő városok és tartomá· 
nyokba jutand. És ez az ottani királyok és fejedelmekre nézve is 
kedves dolog lesz, kik, nagy híre lévén nálok a mi birodalmaink és 
kormányainknak, igen vágynak összeköttetésbe lépni és üzérkedni a 
mi földrészünk keresztényeivel, mind azért , mert némellyek közü
lök szintén keresztények, mind azért, hogy alkalmuk legyen ugy a 
vallá8t mint más egyéb tudományokat iltetőleg a mi bölcs és nagy 
eszü embereinkkel érintkezésbe jöni és eszmét cserélni. Ezeket tehát 
és sok más egyebeket, mellycket ml:g mondani lehetne, tekintetbe 
véve, nem csodálom, hogy te, ki nagy szivü vagy, s az egész portu· 
gal nemzet, melly minden vállalatban mindig jele:; egyénekkel ren
delkezett, égtek a vágytól megtenni ez utat." 

E levél, miként mondottam, még nagyobb kedvet adott az ad
mirálnak a fölfedezésre, bár ki azt neki küldte, tévedésben volt, azt 
hivén, hogy a legelöször találandott földeknek Catainak, s a NKgy
Kban birodalmának kellendett lenniök ; pedig miként a tapasztalás 
megmutatta, a mi Indiáoktól nagyobb az odáig való távolság, mint 
innen Nyugat:Indiáig. 

A harmadik és utolsó ok, melly az admirált lndiák fölfedezé
sére indította, azon remény volt, hogy mielött oda jutna, találni fog 
valameily szigetet vagy nagy hasznú földet, honnan aztán tovább foly
tathatja utját, s elérheti czélját. Eme reményét sok tudós emberek 
és bölcsészek tekintélye támogatta, kik bizonyosnak tartották, hogy 
a viz- és földgiimb legnagyobb t·észe száraz, azaz nagyobb a föld fe
lülete mint a vizeké. Mi igy lévén, azt következtetÍe, hogy Spa-
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nyolország végétöl az akkor ismert indiai határ okig sok más szige
tek és földek léteznek, miként azt a tapasztalás megmutatta. S ezt 
anná.! is inkább hitte, mert különféle egyének és tengerészektöl, kik 
az Az ori és Madeira szigeteket látogatták, sok m es ét és hireket hal
lott. Melly jelentéseket, minthogy tervének kedveztek, nem mu
lasztotta el emlékezetbe hozni. Mindazáltal én is elöadom, hogy ele
get tegyek azoknak, kik efféle érdekes dolgokban gyönyörködnek. 

Tudni való tehát, hogy Portugalia királyának egy Martin Vin
cenzo nevü kormányosa beszélte neki, miezerint négyszázötven már
földnyire (leghe) hajózván egykor nyugatra a Sz. Vincze foktól, egy 
darab szépen de vas nélkül kidolgozott fát talált és vett föl; mclly 
körülményböl s abból, hogy több napon át nyugati szél fútt, azt kö
vetkeztette, miszerint az emlitett fa azon szigetek valamellyikéröl 
került, mellyek nyugaton találtatnak. Azután bizonyos Pietro Corea, 
ki az admirál nejének egyik testvérét birta nöül, azt mondta neki, 
hogy Porto Santo szigeten egy más fát látott, melly ugyanazon sze
lek által hajtatott oda, s ép olly jól volt kikészitvc, mint a feljebb 
emlitett ; hogy továbbá olly nagy nádak is hajtattak oda, miszerint 
egyik bütyöktől a másikig nyolcz üveg bor ment beléjök ; mit Por· 
tugalia királya, kinek e nádak hcmutattattak, szintén erősitett az 
admirál előtt, midön ez eme dolgokról beszélt volna vele; s mivel 
nincs hely a mi részeinken, hol illy nádak t ereronének, okvetlen 
valameily szomszéd szigetröl, vagy legalább Indiából kellett azoknak 
hajtatni a szelek által, mert Ptolomaeus V i l á g r aj z a 1-ső köny
vének 17 -ik fejezetében azt mondja, hogy Indiák keleti részein talál
tatnak illy nádak. Az Azori-szigetek egynémelly lakóitól pedig azt 
hallotta, hogy sok ideig nyugati szelek fúván, a tenger néhány fe
nyöt vetett ki e szigeteken, nevezetesen Graciosán és I:ayalban ; már 
pedig mint tudva van, sem e szigeteken sem másutt e részeken nem 
teremnek efféle fák. Hallotta továbbá, miszerint Flores szigeten, 
melly egyike az Azori-szigeteknek, a tenger két holt ember tetemét 
vetette partra, kiknek arczuk igen széles, s kinézésök a kereszténye
kétől különbö~ő volt. A Verga fokon s a körülfekvő földön azt he· 
szélték, hogy egyszer néhány, kunyhóval ellátott bárkát láttak, mely
lyekröl azt hitték, hogy egyik szigetröl a másikra szándékozván 
menni, a zivatarok által térittettek Ic utjokról. 

De nem csak efféle, némileg é~zszerüeknek látszó hirek voltak 
akkor keringöben, hanem ollyan sem hiányzott, ki azt erősitette 

előtte , · hogy szigeteket látott, A többek közt bizonyos Antonio 
Leme, ki Madeira szigetén nősült meg, beszélte, miszerint egy alka-

41* 
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lommal jó darab utat megtévén caravelájával nyugat felé, három szi
getet vett észre. Ezeknek azonban ö nem adott hitelt, mert szavaik 
és elbeszéléseikbiil folism er te, hogy nem hajóztak száz mérföldnyire 
(leghe) nyugatnak, s hogy vagy t~ziklák ál tal, mellyeket szigeteknek 
hittek, vagy talán úszó szigetek által szedettek rá, millyeuekröl Pli
nius is említést tesz T e r m é 1:1 z c t t ö r t é n e lm e ll-ik könyvé
nek 97-ik fejezetében azt mondván, hogy az északi részeken a ten
geren igen nagy gyökerü fákkal benőtt földek találtattak, mellyek 
mint afféle tutajok vagy viz feletti szigetek úszkálnak. Mit Senea 
a T e r m és z e t i d o l g o k 3-ik könyvében okadataini akarván, azt 
mondja, hogy olly likacsos és könnyü kövek is vannak, miszerint a 
szigetek, mellyek Indiában ezekböJ képződnek, úsznak a vizen. En
nélfogva habár igaz volt is, mit a P.evezett Antonio Leme mond.ott, 
hogy t. i. szigetct látott, az admirál azt a most emlitett úszó szigetek 
egyikének vélte tarthatni, minőknek hiszik azokat is, mellyek San 
Brandan néven fordulnak elő, s mellyekröl a hir sok mindeoféle cso
dás dolgokat mesélt. Egyébiránt még több más hasonló szigetekröl 
is történik említés, mellyek részint a sark, részint a forró égöv alatt 
feküsznek. Juventius Fortunatus elbeszélése szeriet akkoriban két 
úszó szigetröl emlékeztek, mellyek nyugat felé feküdtek, s délibbek 
voltak a Zöld-fok szigeteinél. Ezek s más hasonlók következtében 
történhetett, hogy a Ferro, Comera és Azori-szigetek számos lakói 
erösitették, miszerint nyugaton minden évben láttak néhány szige
tet; mit igen bizonyosnak tartottak, s hogy igaz, több tisztes egyé
nek esküvel is erösitették. Azt is mondja, hogy 1484-ben Portuga
liába Madeira szigetröl egy ember érkezett, s egy earavélát kért 
a királytól, bizonyos f"old fölfedezése végett akarván azon útra kelni, 
mellyet hogy minden é\'ben és pedig ugyanazon helyben látott, es
küvel erősitette i miben egyezett az azori sziget lakókkal, kik szin
tén erösitették, hogy látták azt. 

E jelentések nyomán a régente készült térképeken és földabro
szokon nehány szigetet helyeztek e vidékekre, különösen, mivel 
Aristoteles a B á m u l a n d ó t e r m é s z e t i d o l g o k könyvében 
azt erősiti, hogy beszélték, miszerint néhány earthagói kereskedő 
az Atlanti-tengeren egy igen termékeny szigetre hajózott, melly szi
getet némelly portugalok térképeiken Antilia néven jegyezték föl. 
Jóllehet a fekvésre nézve nem egyeztek meg Aristotelessel, egy sem 
helyezte körülbelől kétszáz mérföldnél (leghe) tovább nyugatra, átel
lenben a Canári és Azori-szigetekkel, s bizonyosnak tartják róla, 
hogy az a hét város szigete volt, melly portugalok által népesíttetett 
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be azon időben, midön Don Rodrigo királytól a mórok elvették or
szágát, azaz 714-ben Krisztus után. Me ll y id ö b en, mint mondják, 
hét püspök a tengerre menekült, s népeik és hajóikkal e szigetre ju
t~ttak, hol mindenikök egy-egy várost épitett ; s hogy övéik ne gon
doljanak többé a Spanyolországbai visszatérésre, hajóikat s a hajó
záshoz szükséges minden egyéb dolgokat és eszközeiket megégették. 
S akadtak portugalok, kik e szigeti·öl beszélvén, állították, hogy sok 
nemzetbeliök ment oda, kik többé soha sem tudtak visszatérni. Kü
lönösen mondják, hogy Don Enrique de Portugallo idejében véletle
nül egy portugal hajó vetl:ldött e szigetre, s kiszállván annak nép
sége, a szigetiek által a templomba vezettettek, hogy lássák, keresz
tények-e, s vajjon a római szartartásokat gyakorolják-e? mi felől 

meggyőződvén, kérték, ne távozzanak el, mig távol lévö urok, kit 
az esetről rögtön értesiteni igértek, meg nem érl{ezik, biztositván, mi
szerint ez örömmel fogadná és nagyon megajándékozná öket. De a 
hajós mester és a tengerészek féltek, hogy le fognak tartóztattatni, 
bizonytalanok lévén, vajjon e nép nem akarván, hogy fölismertessék, 
nem fogja-e megégetni hajóikat, Portugaliába fordultak tehát vissza, 
jutalmat remélvén ez ujdonságért az infans részéről. Azt is mond· 
ják, hogy mig a nevezett szigeten a tengerészek a templomban időz
tek, a szolgák homokot szedtek a konyha részére, melly homoknak 
egyharmada tiszta arany volt. 

E sziget fölkeresése végett egy bizonyos Diego da Tiene is utra 
kelt, kinek Pedro de Vasco nevü, a portugaliai Palos di Mogherban 
született kormányosa azt beszélte az admirálnak a Santa Maria della 
Rabidában, hogy ök F'ayalból indulván el, százötven mérfóldnél (leg he) 
többet megtettek délnyugatra, s visszatértökben Flores szigetet fö
dözték fel, hová madárcsapatok által vezéreltettek, mellyeket e részre 
láttak tartani; mert e madarak szárazföldiek s nem tengeriek lévén, 
azt következtették, hogy bizonyosan valameily földre kell nekik 
menni nyugodni; s aztán annyira haladtak észak·keletnek, hogy 
nyugatra találták a Clear fokot Irlandban. E vidékeken igen heves 
nyugati szelek fúttak, s mindamellett a tenger nem háborgott; mi
böl valameily nyugaton fekv/i föld létére következtettek. De mint
hogy már beállott augusztushó, a télt1ili félelmökben nem akartak 
visszatérni a szigetre. Ezt egy kancsal tengerész is megerösitette 
elötte Santa Maria kikötőjében, ki azt beszélte, hogy Irlandba tett 
utja közben látta a mondott, nyugatra nyúló földet, s Tatárország 
egy részének hitte azt akkor, mellynek bizonyosan a most Bacalaos 



646 -

földének nevezettnek kellett lenni, s mellyet a :tivatarok miatt nem 
lehetett megközeliteni. 

Az admirál bizonysága ezerint hasonlót beszélt egy bizonyos 
Pedro de V elasco Galego is, ki Castiliának Murcia városában azt erő
sitette előtte, hogy a jelzett iriandi úton lévén, jól előhaladtak élnak
keletnek, s Iriandtól nyugatra földet láttak. Ezt ö azon földnek 
hiszi, mellyet bizonyos Zema.ldolmos kisérlett meg fölfedezni, olly 
módon, a mint itt atyám iratai nyomán híven el fogom beszélni, hogy 
kitünjék, milly csekélységekböl következtetnek némellyek nagyobb 
dolgokra. Consal vo de Oviedo beszéli tehát I n diák t ö r t é n e l
m é b e n, miszerint az admirál egy levél birtokába jött, mellyben 
lndiákat egy ollyan által találta leirva, ki elöbb födözte fel azokat. 
Mi a következő módon és nem máskép történt; Egy Vincente Dias 
nevü, tavira-i származásu portogal Guineából Terceira szigetre tart
ván, midön már elhaladt volna Madeira mellett, mellyet keletre ha
gyott, egy szigetet látott vagy képzelt látni, mellyet biztosan föld· 
nek hitt. Terceira szigethez érkezvén, tudatta ezt egy Luca di Caz
zana nevü genuai kereskedővel, ki igen gazdag és barátja volt, e 
atra igyekezett rábeszélni, hogy hajót szerelvén fel, hóditaná meg 
azt. Ez elfogadta az ajánlatot, s kinyerte arra az engedélyt Porto
galia királyától. Irt tehát testYérének Cazzana Franeeseónak, ki 
Sevillában tartózkodott, J10gy mielöbb szereljen föl egy hajót a mon· 
dott kormányos részére. De Francesco gúnyt üzvén a vállalatból 
Luea maga állitott ki egy hajót Terceirában, e az emlitett kormányos 
három vagy né-gyi z ben tett kisérletet ama sziget fölkeresésére, egé
szen százhusz-harmincz márföldnyire (leghe) hatolván elő; de hi
ába fáradozott, mert soha sem talált földet. Mindennek daczára 
egész halálukig le nem mondtak a vállalatról, mindig reményök lé
vén azt f'óltalálhatni. S nekem a folebb emlitett testvér azt mondta 
és erösitette, hogy ismerte a kapitánynak, ki a mondott Terceira sz i
getet fölfedezte, két fiát, kik Cortereal Mihály és Gásp:lrnak u \'ez
tettek, s több izben utra keltek ama föld fölkutatása végett, mig 
végre 1502-ben egyik a másik után elveszett e vállalatban, anélkül, 
hogy val:iki tudta volna, hol és hogyan; s hogy ez sokak által ismert 
dolog. -
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E.) 106·ik laphoz. 

· Columbus "lette1·a mrissima"ja. 

E czim alat tétetett közzé 181 O ben Morelli által azon értesítés
nek, mellyet Colurubus Jamsicából negyedik utja felöl küldött a Ki
rályokhoz, egy 1505-ben készült olasz fordítása. Bossi Lajos azt e 
fordítás után franczia nyelvre tette át j de gyakran megváltoztatta az 
értelmet, s itt ott szólamokat szurt be. Humboldt , ki legalapo
sabban tanulmányozta, s legjobhan megismertette Colum.hust, e le
vélre vonatkozólag igy szól: "mi sem lehet meghatóbb és szanvesebb 
azon bus hangulatnál, melly e levélben uralkodik j azok figyelmébe, 
kik e rendkivüli ember jellemével mélyebben meg akarnak ismerked
ni, különösen az éji látvány elbeszélését ajánlom", Valóhan Colurubus 
itt egy nagy szenvedö minden gyengeségei és képzelődéseivel tünik 
föl j inkább mint bármikor rajong érzék fölötti ábrándok után j szóval, 
azt állitja elénk, mit egy valaki Istenekhez méltó látványnak neve
zett, tudniillik az erős embert küzdelemben a szerencsétlenséggel. 

Mi a Navarete által szolgáltatott szöveg szerint fordítva adjuk 
azt : 

Legfönségesebb, legmagasabb, és leghatalmasabb fejedelmek, 
király és királyné uraink ! 

- Cadixból négy nap alatt a Canári szigetekhez, s onnan ti
zenhat alatt Indiákba ér~em, honnan irok. Szándékom volt gyorsitani 
menetemet, ellévén látva alkalmas hajók, jó legénység és elégséges 
készletekkel, s mert el volt hatát·ozva, hogy Jamsicának vegyem uta
mat. Ennyit irtam Dominica szigetröl. 

!Yliodaddig a legjobb idönek örvendettem; de azon éjen, mellyen 
Dominicában kikötöttem, zivatarossá vált, s folytonsan ollyan maradt. 
Hispaniola közelébe érkezvén átküldtem a levélcsomagot, s tulajdon 
pénzemért egy hajót kérettem, me rt azok egyike, mellyeket tpagammal 
vittem, nem volt többé használható. A szigetiek átvették a leveleket, 
s csak 6k tudják, adtak e azokra választ j a mi engem illet, megtiltot
ták nekem a partraszállást, sőt még a kikötést is ; mit midön ki
séröim észrevettek, elvesztették bátorságukat, attól félvén, hogy tá
vol vidékekre vezetem öket j s azt mondogatták, hogy ha valami ve
szély érne, nem lenne, ki segélyökre sietne, sőt inkább megtámadás
tól kellene tartaniok ; mások hozzátették, miszerint a parancsnok azon 
földek kormányát is kezébe veendi, mellyeket fölfedezendő volnék. 
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Ez éjjel a neki dühödött zivatar lefegyvereztc hajóimat, s a sze
lek szeszélyének dobva oda, annyira szétszórta azokat, hogy letéve a 
menekülés reményéről, mindenik bizonyosan elveszetteknek tartotta 
a többieket. Ki nem tört volna meg, magát J ó bot sem véve ki, a két
ségbeesés alatt, látva, hogy bár enmagam, fiam, testvérem s má~; egyéb 
barátaim biztonságáról volt szó, mégis eltiltottak azon földhözi köze
ledéstöl, azon kikötökbei meneküléstöl, mellyeket én, Isten akaratá
ból, saját vérem árán szereztem Spanyolországnak. 

Mi a hajókat illeti, mellyektöl a zivatar által, egyedül magamra 
hagyatva, elszakittattam, az Ur jóvoltából ismét föltaláltam azokat. A 
nagy hajó, mellyet leginkább féltettünk, mély tengerre jutott, miért 
is sikerült neki baj nélktil Gallega szigethez vergödni; sajkáját azon
ban s legénysége élelmi szereinek nagy részét elvesztette. Urunk 
megótalmazta azt, mellyen én tartózkodtam, ~ bár rettenetesen össze
vissza hányattatott, semmi kár nem történt benne. Az, mellyen test
vérem volt, a legnagyobb veszélyek közt forgott s Isten után neki 
köazönhetni, hogy megmenekült. 

Folytonosan zivatar áltnl üzetve, szerencsésen elértem Jamaicát; 
ekkor a tenger lecsillapodott, s a tengerömlés által ragadtatva egész 
a Ki r á l y n é k e r t j é i g jutottam, a nélkül, hogy földet láttam 
volna. E helyről, midön lehetséges lön, a szárazföld felé hajóztam, 
daczára a szélnek és egy rettenetes tengerömlésnek; melly szemközt 
jött reám; hatvan napig küzdöttem illy módon a tengerrel, miközben 
csak hatvan mérföldet (leg he) halad hattam. . 

Mindez idő alatt semmiféle kikötöbe be nem futottam, s még 
csak meg b~ID köze!ith 1ttem; a zivatar folyvást tartott, s a tenger-öm
lések, a vizforgatagok és villámok a világ végét látszottak hirdetni. 
Végre Gracias-a Dios fokhoz jutottam, honnan szeptember 12-én el
indulván, az Ur jó széllel és kedvező tengerömlésekkel áldott meg. 
Nyolczvannyolcz napon át folytonosan a féktelen viharok rohamainak 
voltam kitéve, és soha sem láttam napot vagy csillagokat; a hajókba 
mindenfelöl viz szivárgott, a vitorlák megszakadoztak ; végre a hor
gonyok, azoknak kötelei, a sajkák s az élelmi szerek is nagyrészt 
elvesztek. Embereim közül sokan betegen feküdtek, B mindnyájan 
végkép le voltunk verve ; több társaim fogadalmat tettek, hogy szer
zetesek lesznek, mások valameily zarándokláBra köteleztek magukat 
Isten ell:itt, a kölcsönösen több ízben meggyóntak egymásnak. Ez em
berek sok zivatart állottak már ki, de még sohasem illy retteneteset 
és hosszasan tartót, úgy hogy sokan közülök, kik rettenthetleneknek 
tartattak, tökéletesen elvesztették bátorRágukat De a mi az én lel-



- 649 -

kemet halálosan gyötörte, fiam fájdalma volt, ki velem utazott, külö
nösen miclön tekil1tetve vettem , hogy gyenge, még alig tizenhárom 
éves korában olly nagy és hosszas fáradalmaknak volt kitéve. Azon
ban a mi Urunk Istenünk olly lelki erőt adott neki, miszerint önmagát 
felülmulva, még a többieket is ö bátorította, s midön tettre került a 
dolog, ugy íorgatta magát, mintha nyolczvan év óta üzte volna már a 
hajózást j s ö volt, ki engem vigai!ztalt. Én megbetegedtem, s gyakran 
állottam a sír sz-élén, miközben egy kamrácskából , mellyet a hídon 
épittettem, intéztem az utat. 

Igen bántott az is, hogy testvérem a legroszabb s a veszélyek
nek leginkább kitett hajón volt, annál is inkább, mert kedve ellen 
hoztam öt magammal. De hát hiába, illyen az én szerenesém! husz 
évi fáradalmak és veszélyes munkák közt töltött szolgálataim a leg
csekélyebb előnyt sem biztositották nekem, úgy hogy jelenleg Casti
liában egy téglát sem birok i s ha enni vagy aludni akarok, kénytelen 
vagyok vendéglöbe vagy korcsmába menni j s a legtöbb esetben még 
ezt sem tehetem, mert számJárnat nincs miböl megfizetnem. Egy más 
gyötrelem, a Diego fiam•·ai emlékezés is marczangolta szivemet, kit 
árván, s czimcim és javaimtól megfosztva, hagytam Spanyolország
ban, jóllehet biztos voltam benne, miszcrint az igaz~;ágos és elismerő 
fejedelmek az egészet visszatéritendik neki, s kamattal kárpótoland
ják öt. 

E közben Caríny földéhez értem, hol kikötöttem, hogy helyre
hozasr.am a hajókat, megujitsam az élelmi szereket, s kipihentessem a 
legénységet, mellynek egészsége veszélyeztetve volt. Én, ki mikónt 
mondtam, gyakran forogtam élethalál-veszedelemben, e helyen némi 
értesítést kaptam Ciamba tartomány arany bányáiról, mellyeket ke
restem. Két indián Carambaruba vezetett engem, mellynek lakói 
meztelen járnak, s nyakukban arany lemezt hordanak, mit azonban 
sem kicserélni, sem eladni nem akartak. Sok helyet jelöltek ki s ne
veztek is meg névszerint a tenger-parton, hol, mint állitották, hányá
kat és aranyat lehet találni. E helyek utolsója Veragua volt, melly 
huszonöt márföldnyire (leghe) fekszik attól, hol akkor voltunk. Elin
dultam tehát azon szándékkal, hogy mind sorra járom, s félutat meg
téve, értésemre esett, miszerint két napi távolra bányák találtatnak. 
Simon-Judás elötti napon elhatároztam magamat embereket küldeni 
ki azok megvizsgálása végett i de ugyanezen éjen olly erős zivatar 
támadt, hogy kénytelenek voltunk magunkat a szél önkényére bizni j 
az indián, ki a bányákbozi útban vezetett, mindig velem maradt. 

AhovA c!!ak érkeztem,mindenütt igaznak találtam,mit beszélni hal-
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lottam, miórt is. bizonyosnak tartottam, hogy Ciguare tartományt i.lle
töleg sincs másképen, melly a benuülöttek szerlnt, . nyugatra tíz napi 
saárazfóldi út tiLvolaágra fekszik. Mondják, hogy ott sok arany van; 
a lakók korall darabokkal ékitik fejöket1 s karjaikon ugy, mint láb
száraikon igen sulyos arany pereczeket viselnek, s aranynyalkészítik 
és huzzá.k be a székeke t, asztalokat és ajtófélfákat i azt is beizélték, 
hogy azon tartomány nöi nyakukról vállaikra lefüggö ékszereket vi
selnek. E különbözö helyek indiánjai mind egy értelemben voltak 
arra nézve, mit beszélek, s annyi és olly sok mindenfélét re~ltek, 
hogy boldog lennék, ha csak tizedrészben volnának is igazak ; a bor
sot szintén mindnyájan ismerték. Ciguaréban, ha igaz, mit e nép be
szél, kereskedést üznek s váeárok.at tartanak ; s megismertették velem 
a módot és alakot, melly szerint cseréikben eljárnak. Miként m'sok 
beszélik, a hajók ott harczi gépekkel, íjakkal és nyilakkal, kardokkal 
és mellvértekkel van.na.k ellátva j a lakók öltözködnek, garoag egyen
ruhákat viselnek, kényelmes lakokkal bírnak, s csatáikba.n lovakat is 
használnak. Azt is mondják, hogy Ciguare tenger alJtal vétetik körül 
B hogy onnan tiz napi távolban foly a Ganges. Ugy látszik, e föld az 
Veraguara nézve, mi 1'ortosa Fontarabia,- vagy Pisa V e lenczére nézve. 

Midön Carambarót oda ha.gytam, s azon helyekre érkeztem, 
mellyekröl beszélek, a lakosok közt ugyanazon azokáaokat ~láltam1 
kivéve hogy itt arany tükrök voltak használatban ; 'ki illyennel birt, 
három csengetyüért adta el, j~llehet annak értéke tiz, tizenöt ducatot 
is meghaladott. Et•kölcseikre nézve ha.sonlók Hispaniola lakosaihoz. 
Mit én biztosan tudok, az, hogy 94-ben kilencz órakor huazomrégy fok
nyi távolban hajóztam nyugaton ; sebben nem hibá.zhattam, mert épen 
napfogyatkozás volt ; a nap a mérleg, a hold a kos jegyben állott. 

}lit e népek be~sPJéltek nekem, mindazt bőven tudtam a köny
vekböl. Ptolomaeus azt hitte, helyesen javitotta ki Marinos munká
j!t, mindazáltal ez utóbbi jobban megközelítette az igazat. Ptolo
maeus tizenkét márföldre (leghe) helyezi Catigarát az ö nyugatját611 

mellyet két és egyharmad fokra állapit meg a portugaliai az. Vincze 
fokon felüL Marinus a földet a annak határait tizenöt vonal közé 
zA.rja j ugyan ö az IndUI~t Aethiopiá.ban , az egyenlitötöl huszonnégy 
fokná.l is távolabbra helyezi, s most hogy a portugalok járnak oda, 
pontosnak találják e számítást. Ptolomaeus ezerint a legdélibb föld 
k~pezi az elaö határt, s nem megy lejebb tizenöt és egyharmad foknái. 

A világ megtehetös kicsiny ; hét részre osztván azt, hat rész szá
raz, s csak a hetedik van födve vizekket A tapasztalás már kimu
tatta ezt, s a szentirást idézve én is megirtam egy más levelemben, 
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hol a földi paradicsom fekvéséröl besz:éltem, mit a Szantegyház is jő vá 
hagy. Én azt áHitom, miszerint a világ uem olly nagy, minélnek azt 
a köznép tar~ja, s hogy az egyenlita egy foka ötvenhat és kétharmad 
mérföldet (miglia) tesz, miként ezt kézzelfoghatólag ki fogom mu· 
tatni. De mellé:lzöm az efféle érveket, mert nincs itt helye illy tárgy
ról beszélni j s egyedül fáradságos utamról adok számot, m.t ly legne
vezetesebb 8 leghasznosabb mindazok közt , mellyeket eddig meg
tettem. 

Mondo&tam már, hogy Simon-Judás vigiliáján a szél önkényére 
hagyatva eveztem, anélkül hogy ellenállhattam volna i azután egy ki· 
kötöbe menekültem, hol tiz napig maradtam, mert a tenger és ég el
lenem látszottak esküdni i ott elhatároztam nem térni viBBza a bányák
hoz, mert már ugy tekintettem mint biztositottakat 

Esőszakadás közt utra kelvén a Bastimentos kikötöhöz értem, 
hQvá akaratom ellen befutottam, mert a zivatar és egy nagy tenger
ömlés kényszeritettek, s tizennégy napig tartóztattam ott le i azután 
tovább folytattam utamat, de a ezélmindig kedvezőtlenül fútt. Alig hogy 
kimondhatlan fáradsággal tizenöt mérfóldet (leghe) halad tam, a neki 
dühödött szél és a tengerömlés hátrálni kényszeritettek. Vissza akar
tam tehát térni a kikötőbe, honnan kiindultam i azonban utközben egy 
más, Retrete nevfit vettem észre, hová veszélyek közt s kedvem elle
nére is befutottam, mert hajóim a legroszabb állapotban, s embereim 
ép ugy mint magam igen fáradtak voltak. Itt tizenöt napig marad
tam, miközben mindig zivataros volt az idő j s midön azzal bizeleg
tem magamnak, hogy végét é1·em bajaimna.k, ujra kellett azokat kez
d enem. E helyen arra is gondoltam, hogy visszatérek a bányákboz, 
s tenni szándékoztam valamit, mig alkalmas idé:l nem kedvezne utam 
veszélynélküli tovább folytatására. Már négy mérfóldet (leghe) tettem 
meg, midön ujra kitört a zivatar, sannyira szoroogatoit, hogy nem tud
tam, mittévő legyek; nyomoruságo~ ismét megujul t, s kilencz napon át 
semmi reményem nem volt életben maradásomhoz. Soha sem láttam a 
tengért olly magasnak, iszonyatosnak és' tajtékzónak i a szél sem elöre 
menni, sem valameily fokhoz meneküloi nem engedett, hanem a ten
geren tartóztatott vissza, melly vérből látszott állani, s ugy forrt mint 
egy kem~nyen fütött üst ; és 11oha sem láttam az eget olly bonasztó 
kin~zésünek, melly éjjel nappal mint fűtött kemencze gőzölgött, s olly 
dühÖsen és sürün szórta villámait, hogy minden perczben aggódva 
néztem, nem zuzatnak-e szét árboczaim és vitorláim, s mindnyájan ha
jóink elmerülésétől féltünk. Mind ez idő alatt folytonosan szakadt 
az eső i s nem is annyira esőnek, mint inkább egy má~odik viziizönnek 
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volt az nevezhető. A végsöre jutott lQgéoység kivánta a halált, melly 
megszabaditsa a tenger bajaitól; a hajók már két iz ben vesztették el 
a CSÓnakokat1 horgonyokat, köteleket1 S vitorlák nélkül és megl'OD
gált állapotban voltak. 

Midön az Urnak ugy tetszett, visszatértem Puerto Gordóba, 
hollehetőleg kiigazittattam meg1·ongált hajóimat. Utamat folytatan
dó másod izben mentem egész Veraguaig, jóllehet ez nem volt szán
dékomban. A szél és tengerömlesek folytonosan ellenlwzö irányuak 
voltak; majdnem azon helyre jutottam, honan kiindultam, s mint
hogy a szél és tengerömlesek még ott is akadályoztak a tovább me
netelben, ismét- a kikötőbe fordultam vissza, nem bátorkodván e za
jongó tengeren és félelmes parton bevárni a Saturnus ellentétes állá
sát (oppositio), mert e tünemény majd mindig vihart vagy orkánt 
hoz ; az oppositio karácson napján a mise óráján állott be. 

Ennyi fáradalmak után másod ízben tértern oda vissza, honnan 
kiindultam, s uj év beálltával ismét munkához láttam; azonban bár az 
idő kedvezett az utazásra, hajóim nem voltak használható állapotban, 
embereimet pedig megtörték a temérdek bajok. Vizkereszt napján 
végkép kimerülve Veraguába értem, hol Isten jóvoltából egy fo
lyót és egy kikötöt találtam, hová jóllehet a bemenetnél nem igen 
volt mélyebb tiz lábnál, nagy bajjal befutottam j s szerencsémre, mert 
a következő napon ismét kitört a vihar 1 mikor is ha kint lettem vol
na, a sekély helyek miatt be nem futhattam volna. Az eső egész 
febr. 14-ig meg nem állott, és sem a belföldre nem hatolhattam, sem 
meg nem huzhattam magamat. Egé~z biztonságban hittük magunkat, 
midőn jan. 24-én a folyó egyszerre megdagadván, az ár eltépte a hor
gonyköteleket, s majdnem a hajókat is tova sodorta; bizonyára soha 
sem láttam azokat illy fenyegető veszélyben j de ami Urunk Istenünk, 
miként mindig, ugy most is megsegített. Nem tudom, állott-e ki va
laha más nálamnál nagyobb gyötrelmeket 

Febr. 6-án daczára az esőnek, hatvan embert küldtem a belföld
re, kik öt márföldnyi (leghe) távolban hányákat találtak. A velök 
ment indiánok egy igen magas hegyre vezették őket, s e pontról meg
mutogatták nekik a körösköriil látható földeket, azt mondván, hogy 
mindenütt van arany, s hogy a bányák husz nap járásnyira terjednek 
nyugatnak, s megnevezték a városokat és helységeket, mellyek köze
lében e becses ércz kise-bb nagyobb mértékben talaltatik. Késöbb 
értésemre esett, miszerint Quibian, lli ez indiánokat adta nekünk, azt 
parancsolta nekik, hogy egy ellensége birtokához tartozó távoli bá
nyákra utasitsanak, holott az ö területén tiz nap alatt egyetlen ember 
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is nagymennyiségü aranyat gyüjthetne. Indián szolgái, kiket magam
mal viszek, tanui annak, mit elbeszélek. 

A bárkák egész odáig juthatnak, hol a helység házai elterülnek. 
Testvérem visszatért embereivel, kik mindnyájan aranyat hoztak ma
gukkal, mit azon négy ót·a alatt szedtek, mellyet ott töltöttek. A há
nyának igen gazdagnak kell lennie, mart a kiküldöttek egyike sem 
látott soha bányát, s legnagyobb részt ujoncz és tapasztalatlan tenge
részek lévén, nem is ismerték az aranyat. 

Nagy mennyieégü építkezési fákkal rendelkezvén, s bővében lé
vén az élelmi szereknek, házakat építettem, és sok ajándékot adtam 
Quihiánnak, miként a föld urát nevezték. Előre láttam , hogy az 
egyetértés nem tart sokáig, mert a benszülöttek vad természetüek, a 
spanyolok pedig igen tolakodók voltak, !:! mert végre mint ur rendel
keztem e földön, melly Quihiánhoz tartozott. Midön látta, hogy el
készültek s rendbe hozattak a házak, s hogy ami kereskedelmünk 
nagy terjedeimet vett, lakainkat felgyujtani, minket pedig mindnyá
junkat leölni szándékozott ; de e tervét nem vihette ki, mert ágyasai, 
gyermekei és szolgáival együtt fogságba esett, mi azonban kevés ideig 
tartott. Ő maga megszökött egy nemes keze közöl, kinek őrizetére 
bizatott, s fiai megmenekültek a hajóról, hol a legénység fl:lnökének 
őrszemei alntt állottak. 

Januárban elzáródott a rolyó torkolata j apt·ilban a férgek meg· 
lyukgatták a hajókat, ugy hogy fenn nem tarthatták magukat a vi
zen. Megkönnyítvén terheiktöl, hármat nagy ügygyel bajjal kiszaba
ditottam egy csatornán, mellyet a tengerömlés nyitott j a bárkák ismét 
visszamentek oda, hogy sót és ivó vizet vegyenek fel, a megáradt és 
rettenetessé lett tenger azonban nem engedte azokat kijőni, a nagy
számmal összesereglett indiánok pedig körülfogták, s leölték legény
ségöket. Testvérem és a többi megmaradt embereim mindnyájan 
egyetlen hajóra voltak szoritva, melly még bent a folyón tartózkodott; 
én pedig kivül magamra hagyatva e veszélyes parton temérdek bajaim 
közt heves láz által lepettem meg, s minden menekülési remény eltünt 
előlem. Illy körülmények közt nagy fáradsággal a legmagasabb pon
tot értem el, panaszos hangon kiáltozva segélyemre a szeleket j de 
mind hasztalan ; forró könyeket láttam hullatni magam körül Magas
ságod minden kapitányait. 

· Lenyomatva gyötrelmeim által nyögve elszendered~em , s egy 
igen szánakozó szózatot hallottam, melly igy szólott hozzám : nEszte
len! ki késiekedel hinni és szolgálni a te Istenednek, a minden népek 
Istenének j mit tett ö többet Mozses vagy Dávid szolgájá.ért? születé-
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sedtöl fogva mindig golldja volt rád; midön azon kort elérted, mellyet 
végzeteiben kitüzött, az egész föld<in viaszhangoztatta nevedet, s ne
ked adta Indiákat, a világ ezen olly gazdag részét; te azokat annak 
ajándékoztad, kinek akartad, s ö megengedte azt neked tenni j ö ke
zedbe adta a" Ocean egész akkorig erős lánczokkal lezárt kapuina.k 
kulcsait j végtelen térségeken mindenki rendeleteidnek engedelmeske
dett, s halhat~tlan die&öséget szereztél a keresztények közt. Mivel 
tett ö többet Izrael népeért, midön kivezette azt Egyiptomból? és D;la
gá.ért Dávidért, kit egyszerö pásztorból Judaea trónjára erneit? Térj 
vissza a te Istenedhez, ismerd el végre hibáidat, az ö könyörületessé
ge határtalan; öregséged nem akadályozand téged nagy dolgok kivi
telében i kezei közt ö sok. és nagyszerü örökségeket tart. Ábrahám 
nem számlált--e többet száz évnél, midön lzsákot nemzette, vagy Sára 
talán fiatalabb volt? Te bizonytalan segély után kiáltasz j felelj, ki 
bántalmazott annyira és olly sokszor, IstE.'n vagy a világ? Isten soha 
sem vonja vissza az előjogokat, mtdlyeket engedni kegyes volt, és 
soha sem szegi meg igéreteit; ha ki egyszer szolgálatot tett neki, ö 
_nem szokja mondani, hogy nem teljesittatett szándéka, s hogy ő azt 
máskép akarta; soha sem gyötör ö valakit, hogy elálczázza .az erősza
koskodást, hanem épen ugy cselekszik amint beszél; mindazt, mit igér, 
megtartja, söt még többet is ad j illyen az ö szokása. Ime igy bánt 
veled a te Teremtőd, s igy bánik ö mindenkivel. Mutasd fel nu\.r most 
azon fáradalmak és veszélyek gyümölcsét, mellyeket másoknak szol
gálva kiá.llottál." Hallva ezeket mintegy alélt levék i nem voltam 
képes felelni ez olly annyira igaz szavakra, s mind az, mit tehettem, 
abban állott, hogy sirattam botlásaimat. Ki beszélt hozzám. bárki volt 
légyen, igy végezte szavait : "Ne félj, legyen bizodalmad j minden 
gyötrelmeid márványba vésvék, s nincsenek ok nélkül." 

Mihelyt erőim engedték, fölkeltem. Az idő kilencz nap mulva 
szép lett, de nem eléggé arra, hogy hajóinkat a folyóról kiszabadithas
suk. A mit lehetett, összeszedtem, s egybegyüjtöttem a szárazon levő 
embereimet, mert nem maradt annyi, hogy f!legosztva egy részt ott 
hagyhattam, a másikat pedig a hajók kezelésére fordithattam volna. , 
En összes embereirom el ott maradandottam az alapitott lakházak vé· 
delme v~gett, ha Magasságtok tudtak volna azok létéről j de igy kény
szerittettem elutazni, félvén, nehogy valameily hajó kössön ki a he
lyen, hol voltam j de meg azt is gondoltam, hogy ha valaki segélyemre 
jövend, ujra rendbe hozathatnak a dolgok. 

A Szentháromság nevében husvét éjén utnak indultam tehát tö
rékeny, a férgek által megrágott és kilyukgatott hajóimon, rnellyek 
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közöl egyet sok mindenféJével Betlemben, másikat Belpuertóban hagy
tam ; s igy csak kettő maradt nekem, de ezek is hasonló rosz állapot
ban, s a hétezer tengeri márföldnyi útra szükséges élelem-meunyiség 
hiányával voltak, miért is azon veszélynek néztem eléje , hogy fiam
mal, testvéremmel, s olly sok más nagyérdemü egyénekkel együtt 
útközben veszek el. Azoknak, kik szet"etnek gáncsoskodni és szem
rehányásokat tenni, könnyü most egész kényelemben mondogatni: 
M i é r t n e m t e t t é l e z e s e t b e n i g y v a g y a m u g y ? de 
szeretném, ha ök is részt vettek volna ez útban; azonban hiszem, hagy 
egy egészen másnernil út vár reájok, mellyhez képest szeriotünk a 
mienk s~mmi. 

Május 13-án a Cathaival határos M&ngo tat·tományba értem, 
honnan Hispaniola felé vettem utamat. Két napon át jó széllel hajóz
tam, de azután kedvezlitlen lett. Utamat ugy irányoztam, hogy kike
rüljem az e tengereken sürün kiemelkedő szigeteket, nehogy vesdly
be jussak a zátonyok miatt, mellyek azokat körülveszik. A tenger 
hatalma vitorláimat bevonni s hátrálni kényszeritett j azután l:lgy szi
get mellett állapodtam meg, hol három horgonyt vesztettem el ; éjfél 
tájon pedig olly zivatat törvén ki, melly folforgatással fenyegette a 
világot, azéttépettek a másik hajó horgony-kötelei, s olly erővel vá
gódott az az enyémhez, hogy nem tudom, mi csoda mentette meg 
mindkettöt az összezúzattatástól j valóban ekkor megmenekülésemet 
Isten után csak a még megvolt egyetlen horgonynak köszönhettem. 
Hat nap mulva az orkán mcgszünt, s én ismét folytattam utamat. 
Most már minden eszközeimet elvesztettem, hajóimat a férgek Iméz
sejt módjára. kilyukgattá.k, embereim tökéletesen le voltak verve. 
Kissé túl mentem a ponton, mollyet néhány nnppal előbb elértem, s ott 
vártam, hogy ezünjék meg a sors üldözni, miközben ugyanazon sziget 

·legjobb kikötöjében búztam meg magamat, honnan nyolcz nap mulva 
ismét utra kel tem. Jamaicábajunius végén értem j a szelek mindig ellen
kezően fúttak s annyira megrongálták bajóimat, hogy három szivaty
tyúval, hordók.kal, vcdrekkel, üstökkel dolgozva sem merhettem ki 
egészen az azokba tolult vizet, s csak igy védhettem magamat a fér
gek által okozott veszélyek ellen. Utamat ugy irányoztam, hogy 
mihamarabb Hispaniolába jussak, mcllytöl még huszonny<llez mér
földnyire (leghe) voltunk j de megbántam, mert a másik hajó, félig 
elmerÜlvén, kikötöt volt kénytelen keresni. Én, daczára a vihamak, 
makacsúl megmaradtam a ten~ren, s hajóm már-már azon ponton 
állott, hogy elmerül, midön az Úr csodálatosan földre jutta.tott. 

Ki hihetendi el az itt leirtakat? Pedig őszintén mondhatom, 
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hogy századrészét ~em beszéltem el e levélben e~eménycimnek, mi
ként ezt azok, kik velem voltak, megerősíthetik. Ha Magasságtok 
kegyesek lesznek egy hatvannégynél több tonnás hajót küldeni két
száz mázsa kétszersülttel, s némi más élelmi szerekkef, ez elégséges 
leend az én és embereim Hispaniolából Castiliá.bai átszáflitásá.ra. 
Mondtam már, hogy a Jamaica és Hispaniola közti távolság huszon 
nyolcz mérföldet (leghel sem tesz j mindazáltal oda nem mentem, ha 
mindjárt hajóim megengedték volna is, meg lévén hagyva Magasság
toktól, hogy ki ne kössek ez utóbbi szigeten. Isten tudja, hasznos 
volt-e e rendelet. 

E levelet indiánok által küldöm j valódi e;;oda lesz, ha kézhez 
jutand. 

Ime ennyi az, mit utamról mondani akartam. A velem volt 
egyének száma ötszázra ment, s köztök többen találkoztak, kikből 
jó kClrmányosok és ügyes tengerészek válhatna:.;. j mindazáltal egyi
kök sem képes megmondani, hová érkeztem, vagy melly helyről jö · 
vök, minek oka igen egyszerű. Kiindulásom egy, a brasíliai öhlön 
felül fekvő pontról történt. A vihar nem engedte, hogy Hispaniola 
felé azon irányban evczzek, mcllyben ohajtottam, s kénytelen vol
tam a szél önkényére bízni magamat. E napon beteg lettem, e ten
gereken előbb még senki sem hajózott j néhány nap mulva a szél és 
tenger lecsillapodott s a zivatart szélcsend és tengerömlések váltot
ták fel. Először egy Delle Bocche nevü szigetnél, azután a száraz
foldön kötöttem ki. Minderröl senki sem tud pontosan és hün szá
mot ~dni, miután folytonosan a tengerömlés által ragadtattam, a nél
kül, hogy több napon át fiildct láttam volna. Annyi bizonyos, hogy 
a szárazföld irányáhan hajóztam, mellyet a delejtü jelzett. De azt 
senki sem mondbatja meg, melly része alatt voltunk az égnek, vagy 
mikor hagytuk el a partot, hogy Hispaniola felé evezzünk, A kor
mányosok azt hitték, Sz. János szigetre jutnak, a helyett azonban a 
Mango földnél, négyszáz mérföldnél (leghe) nyugatiabb ponton kö
töttek ki, mint gondolták. Ismertessék meg, ha tudják, Veragua 
fekvését! Állitom, miszerint mindaz, mit mondhatnak, ebből áll: 
o ll y h e l y e k e n j á r t u n k, h o l s o k a z a r a n y." Ezt bizo
nyára erősithetik j de nem tudják az utat, mellyen oda juthatnának, 
e ujból kénytelenittetnének azokat fölfedezni, ro int első iz ben. V an 
azonban egy, a csillagászattól kölcsönzött számítási mód, melly az 
ahhoz értőt kielégitheti, s melly, mondhatni, költői ábrándhoz lát
szik hasonlónak. Hogy az indiai hajók csak kedvező széllel halad
hatnak, nem onnan \'au, mintha roszul készittettek és nehezek vol-
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nának j a nagyszerii ömlések, mellyek e tengeren találtatnak, s a 
szelek lehetetlenné teszik a balrai h11;józást, mert gyakran egy nap 
alatt elveszthetnék, mit hét alatt mcgnyertck. Miért is nem hászná
landok többé caravel:\kat, hamindjárt portugal latin hajók volnának 
is, me1·t csak jó és szabályos széllel mehetnek előre, mit hogy bevár
junk, néha hat, nyolcz hónapig is kell időznünk a kikötöben j ezen 
azonban épen nem lehet csodálkozni, mert Spanyolországban is gyak
ran megesik. 

A nép tehát, mellyröl Pius pápa beszél, föl van fedezvej a lo
vaknak, arany nyergek, fékek és melldiszeknek azonban hire sincs ; 
min egyébiránt nem lehet csodálkozni, mert e parti földek csak halli
szok általlakatnak j másrészt meg nem is állapodtam ott meg, aka
dályozva lévén a körülmények által. Cariayban s a következő földe
ken igen veszélyes büvészek vannak, kik a világért sem akarták 
volna, hogy csak egy perezre is megállapodjam nálok. Mihelyt oda 
érkeztem, rögtön két, igen buján öltözött leánykát küldtek hozzám, 
mellyek nagyobbika tizenegy, kisebbike hét éves lehetett; mindket
ten oly szemtelenill viselték magukat, hogy szabad személyek sem 
tehettek volna tul rajtok, s rejtve biivös port hoztak magukkal. fia
jóimra érkezvén némi ékességeket ajándékoztam nekik s visszaküld
tem öket. Ott a hegyen ház nagyságu faragott sirt láttam, mellyben 
egy meztelen hulla feküdt, ll mellette élelmi szerek voltak elhelyezve; 
még több jelesül kivitt munkákról is beszéltek.' 

E helyen kisebb nagyobb állatok találtatnak, mellyek igen 
különböznek a mieinktöl. Ajándékba két sertéat kaptam, mellyektöl 
kimondhatlanul félt egy velem volt iriandi eb. Egy vadász bizonyos 
állatot lött, melly farkas majomhoz hasonlított, csak hogy sokkal na
gyobb volt s emberi arczczal birt j a nyil nyakától farkáig járta át, 
minek következtében olly dühös lett, hogy kénytelenek voltunk el
vágni az egyik karját és lábszárát. A mint a sertés megpillantotta, 
szintén elvadult és futní kezdett; ezt látva utána bocsáttattam a 
begare-t (igy nevezik a benszülöttek ez állatot), melly elérvén azt, 
jóllehet haló félben, s a nyil mé~ mindig testében volt, farkát a ser
tés ormánya körül csavarva azorosan tartotta, megmaradt lábfejével 
pedig torkon ragadta. Ez esemény olly rendkivülinek és ujnak lát
szott eWttem, hogy nem véltem azt elhallgatandónak. lU sok külön
bözö faju állatok vannak, de mindnyájan fekélyekben vesznek el; 
láttam . igen nagy tyukokat is, mellyek tolla gyapjuhoz hasonlit ; to
vábbá oroszlánokat, özeket, madarakat. 

Ennyi fáradsággal hajózván e tengrrrken, kiséröim közül sokan 
XIV. 42 
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azon fonák gondolatra jöttek, hogy meg voltunk büvölve, s még most 
is azt hiszik. Találtam népeket, mellyek ember hust ettek, s ez utá
latos azokásnak arczuk ,éktelensége is szembeötl8 bizonyitványát 
adta. Mondják, hogy e földeken gazdag réz-bányák vannak ; a lako
sok fejszéket, s más egyéb öntött vagy forrasztott eszközöke{ dolgoz
nak belöle; s találtatnak mühelyek, mellyek az aranymüvesek és ol
va.sztók miodeo eszközeivel el vannak látva. 

Az ottani népek ruházkodnak j s láttam nagy, mcsterileg készi
tett, és ecsettel igen finomul különféle szinre festett gyapot takarókat 
is , beljebb Catai felé pedig, miként beszélik , az arany szövetek sem 
hiányoznak. Tolmácsunk nem lévén, csak keveset tudhattunk ki e 
földekről. Jóllehet igen népesek s a lakosokat nem nagy közök vá
lasztják el, mindazáltal annyira különböznek nyelvben, hogy ép olly 
kevéssé értik meg egymást, mint mi az arabokat. Azt hiszem azon
ban, hogy a mit mondok, csak a tenger malletti vadakra, s nem a 
belfoldi népekre alkalmazható. 

Midöo lndiákat fölfedeztem, a világ leggazdagabb uralmának 
kiáltottam ki azokat, s aranyról, gyöngyökröl, drága kövekről, illat
szerekröl, ket•eskedelemröl beszéltem; minthogy azonban ez nem lőn 
rögtön szembetünövé, megkisebittettem. Ez az oka, hogy most csak 
annyit mondok, mennyit a benszülöttektől hallottam j de azt bátran 
állitom, me rt sokan megerősíthetik, miszerint V eragua földén két nap 
alatt több aranynak jöttem nyomára, miot Hispaniolában négy év 
alatt; hogy továbbá a szomszédos területeket kivánni sem lehetne 
termékenyebbek és jobban müvelteknek; s hogy végre lehetetleíl 
félénkebb lakosokat, jobb kikötöt, s szebb és könnyebbeo védhető 
folyót találni. 

Miodez, ugy hiszem, elégséges leend arra, hogy megnyugtassam 
a keresztényeket s bizonyossá tegyem öket uralmok ottani megalapi
tásának lehetősége iránt, mi által nemcsak nagy dicsőséget arathatni 
hanem szent vallásunk növekedésének is nem csekély lendületet re
méllünk adhatni. Magasságtok ép ugy urai e tartománynak mint 
Xeresnek vagy Toledónak, és bármelly hajójuk megy oda, ugy talá
landja magát mint Spanyolországban, s bőségben hozand onnan ara
nyat. A mit itt találhatni, másutt azt csak rabolva nyerhetjük meg, 
vagy üres kézzel térendünk vissza j e vidéken elég, ha a spanyolok 
egy vadra bizzák magukat. 

Ha sok dolgot mellőzök, miket még mondhatnék, okát adtam 
feljebb, miért teszem ; elhallgatom tehát, hogy háromszorasát is erő
sithetném annak mit beszéltem, s azt sem akarom moodaoi, hogy a 
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forrásnál vagyok. A gennaiak, velenczeiek, s mindazon nemzetek, 
mellyek gyöngy, drága kövek, és más értékes tárgyak birtokában 
vannak, a világ végére járnak, hogy aranyért cseréljék ki azokat. 
Oh az arany nagy valami ; aranynyal kincsek gyüjtetnek ; ki azzal 
bir, mindenben czélját éri a világon, s megnyeri a lelkeket a para
dicsomnak. Biztositanak , miszerint Veragua kerületében a földek 
meghalt urai mindazon aranynyal együtt temettetnek el, a11ellyet éle
tökben bírtak. Salamon csak egyetlen alkalommal hatszáz hatvanhat 
mázsa aranyat szállittatott, nem említve azt, mit a kereskedők és 
tengerészek hol'dtak, s mit A rabiában fizettek neki; ez aranyból két 
száz lándzsa, háromszáz paizs, sok más eszközök és edények készit
tettek; továbbá azzal díszíttetett s drága kövekkel zománczoltatott 
a templom boltozata. 

József De antiquitatibus czimü évkönyvében 
érinti ez eseményt, s a P a r a l i p o m e n a és K i r á 1 y o k 
könyveiben is történik arról említés. Nevezett ir6 véleménye ezerint 
ez arany A u r e a-ból került, mi ha ugy van, én azt állítom, hogy 
Aurea bányái alatt V eragua bányái értendők, mellyek miként mon
dottam, nyugatra husz nap járásnyinál is tovább terjednek egyenlő 
távolságra a sarktól és egyenlitötöl. Salamon mindez aranyat, ezüstöt, 
drága köveket pénzen vásároita; mig itt, ha aranyra van szükség, 
csak keresni kell azt. Dávid végrendeletében háromezer mázsa indiai 
aranyat hagyot Salamonnak a templom építés költségeinek födözé
sérej s ez arany József ezerint szint ugyanazon földekről került. 
Jerusalemnek és Sion hegyének egy keresztény keze által kell ujra 
épittetnie, miként ezt Isten a próféta által megmond11tta a XIV. zsol
tárban. Joachim apát azt erősíti, hogy e kereszténynek Spanyolor
szágból kell jönie; s sz. Jeromos utmutatást adott a szent jegyesnek, 
mint lehessen sikert aratni. Catai csáazárja egy időben tudósokat 
kért, kik oktatnák öt Krisztus hitében j ki vállalkozandik e ktllde
tésre? ha Isten megengedi visszatérnem Spanyolországba, az ö nevé
ben kötelezem magamat, hogy baj nélkül elszállitandom oda. 

A velem utazott emberek nagy fáradalmakat állottak ki, s hi
hetlen veszélyeken mentek lteresztül j szegény sorsuak lévén, arra 
kérem Magasságtokat, mihamarább fizeesék ki 8ket, s kinek kinek 
érdeme szerint éreztessék velök kegyeiket, mert lelkiismeretesen ál
lithatom, hogy soha senki sem érkezett Spanyolországba 'jobb hi· 
rekkel. 

Jóllehet Veragua Quibiánja sa szomszéd helyek egyéb f8nökei, a 
nekem adott értesitések szerint, sok aranynak vannak birtokában, 

42• 
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mindazáltal nem találtam jónak és Magall~>ágtok szolgá.latához illö
nek tolvaj módon keriteni azt kézre ; szép bánásmóddal mig egyrészt 
kikerüljük a botrányt és rosz birt, másrészt minden bizonynyal azt 
nyerendjük, hogy egy szemer hija nélkül mind Magasságtok.kincstá
rába folyand az be. 

Egy h6nap alatt, ha jó idö járt, bevégezhettem volna feladato
mat j de hajók híjávallévén nem akartam arra várni, hogy ujra foly
tasilarn utamat; mindazáltal a mi Magasságtok szolgálatát illeti, hi
szek Abban, ki engem teremtett, s azt is rcmélem, hogy ismét helyre 
áll egészségem. Gondolom, Magasságtok emlékezni fognak rá, hogy 
én uj alaku hajókat szándékoztam épittetni ; az idő rövidsége nem 
engedte ezt; de bizonyosan jól eltaláltam, mire volt szükség. 

E föld kereskedelmét és bányáit mindannál többre becsülöm, 
mi eddig Indiákban eléretett j de ez nem olly gyermek, kit mester
hez kell adni ok ta tás végett. V alahányszor Hispaniola szigetre, Pa
riára és a többi földekre gondolok, mindannyiszor köny ek esnek ki sze
membőL Azt hittem, hogy mi e helyeken történt, intö például szolgá
land a többiekre nézve ; de egészen ellenkezőleg történt j ha nem 
vesznek is el, de bizonyára végvonaglásban vannak; a betegség 
gyógyithatlan, vagy igen hosszas lesz. Az, ki illy nyomorba sülyesz
tette, jöjön most segélyökre az orvosszerrel, ha ismeri azt, vagy tudja 
kezelni; rontani bárki képes. Mindig szokás volt kegyekben része
siteni és előmozdítani azt, ki veszélyeknek tette ki magát j nem igaz
ságos, hogy ki akadályozta ez ügyet, hasznot huzzon abból maga vagy 
örökösei számára. Azok, kik kerülve a fáradaimat haza huzódtak ln
diákból s kisebbítőleg beszéltek e róldekröl és felillem, hivatalokkal 
fölruházva tértek vissza; s e rendszer fog gyakoroitatni Veraguában 
is, mi nem kevéssé szomoru és előnytelen példa nem csak a világ 
igazságszolgáltatására, h~.tnem magára az ügyre nézve is. E félelem, 
s más, általam tisztán elöre látott dolgok birtak engem arra, hogy 
miel<ítt e szigetek és szárazföld fölfedezésér~ indultam, azt kérjem 
Magasságtoktól, miszerint engednék meg nekem királyi nevökben 
kormányozni azokat. Ajánlatom elfogadtatván, elöjogot, s a királyi 
pecséttel megerősített szerzödést nyertem, s kiterjedt hatalom ruház
tatott reám az alkirály, admirál ~:~ e földek és minden más fö1fedezen
dők f'ókórmányzói czimével j mire nézve a határok az Azori- s a Zöld
fok szigetektöl száz márföldnyire (leg he) jelöltettek ki egy vonal 
által, melly egyik sarktól a másikig fut, miként mindez pontosan ki
világlik az iratbóL 

Éber figyelml't érdemel egy lilás igen fontos ügy is, mire eddig 
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senki nem is gondolt. Én Magasságtok udvarában hét évet töltöttem, 
hol mindazok, kiknek én e vállalatról beszéltem, egyhangulag esze
lősségnek nyilvánitütták azt; most pedig már mindenki, a szabókat 
sem véve ki, engedélyt hajhász a f"ölfedezésekre j világos, hogy az 
illyenek csak rablás végett kelnek utra, ~s mégis meghallgattatik ké
relmök sérelmével az én becsületemnek, s nagy kárára magának az 
ügynek. Legjobb megadni Istennek a mi Istené, s Magasságtoknak 
a mi Magasságtoké; e mondat teljes az igaz ember egyenességével. 

A földek, mellyeket itt Magasságtok birnak, terjedtebbek és 
gazdagabbak mint a keresztényekéi összevéve. lsten akaratából alá
vetvén azokat Magasságtok magas és királyi uralmának, s odáig vi
vén a dolgot, hogy ~áratlanul nagy jövedelmet adjanak, midön hajó
kat vártam, hogy bizalom és örömteljesen _jelenjek meg színök előtt, 
tudassam gyözelmeimet, s megvigyem a talált aranyra vonatkozó hi
reimet, két testvéremmel együtt elfogattam , s lánczokkal terhelve, 
mindentöl rnegfcfsztva, s a gyalázatos bánásmód általleveretve egy 
hajóra vettettem, a nélkül, hogy elitéltek vagy csak törvényszék elé 
is idéztek volna. Ugyan, ki hiheti eJ, hogy egy szt>gény idegen, illy 
helyen, ok és anélkül, hogy valameily más fejedelem támogatására 
számíthatott, egyedül, alattvalóik s e földek benszülöttei által látván 
magát környeztetni, s minden gy~rmekei az udvarnál lévén, lázadásra 
gondolhatott volna Magasságtok ellen~ Huszonnyolcz éves voltam ') 
midön Magasságtok szolgálatába léptem, s most már egy hajszál sincs 
fejemen, me Ily ősz ne volna j beteges vagyok; mindenemet elköltöt
tem; mindent, még felöltömet is elvették tölem (mint szintén testvé
reimtöl is) és eladták; s mindezt legnagyobb sérelmemmcl, a nélkül, 
hogy csak láttak vagy kihallgattak volna. Akarom hinni, hogy mind
ez nem Maga~;ságtok parancsára történt. Becsületrm visszaállítása, 
~eszteségeim megtéritése, s azoknak, kik káromat okozták megbün
tetése, visszhangoztatni fogják Magasságtok királyi nagylelküségét, 
s az igazságos és elismerő fejedelmek egy szép példáját és dicsö 
emlékét hagyandják Spanyolországnak. A jó szándék, melly engem 
Magasságtok szolgálatában mindig vezérelt, s az olly ellentétes sé
relem, melly rajtam elkövettetett, nem engedték megsebzett lelkem
nek, hogy hallgatással mellözem a dolgot, miként azt föltettem ma
gamb~n; miért is kérem Magasságtoka(bocsássanak meg nekem. 

Higyék el, én igen ezerencsétlen vagyok ; ekkorig másokon 
siránkoztam; az Ég most irányomban legyen irgalmas, s a föld sirjon 

1) Igy a szöveg, d~ bizonyoHa•l negyveunyolczat kell ruou<lauia. 
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fölöttem. Ideiglenes szükségeimre egy lirával sem rendelkezhetern; 
a mi pedig a szellemet illeti, azon pontra jutottam itt Indiában, mellyet 
jeleztem. Elszigetelten gyötrelmeim közt, minden nap a halált várva, 
körülvéve az irántunk ellenségésen érző kegyetlen vadak milliójától, 
s távol az Egyház szentségeitől, lelkem, ha e helyen válik meg a 
testtől, veszendőbe megy. 

Kinek szivében ezeretet lakik, s kedveli az igazat és igazságot, 
sitjon fölöttem. Én ez utra nem megtiszteltetések vagy kincsekre 
kilátásból vállalkoztam ; ez bizonyos, mert midőn kiindultam, arra 
néz ve már minden remény .elenyészett. Én Magasságtok szolgálatába 
jó szándékkal és nagy buzgalommal léptem, de azért nem szándékom 
parancsolni: csak arra kérem alázatosan Magasságtokat, hogy azon 
esetre, ha Isten e helyekről kiszabadít, engedjék meg, hogy Rómába 
menjek és más zarándoklatokat tehessek. 

A legszentebb Háromság tartsa meg egészségöket, engedje sok 
éveket érni, s növelje hatalmukat. 

Irtam Indiá.kban, Jamaica szigetén 1503. juJ. 7 -én. 

F) lll-ik l a p h o z. 

Columbus ekkorig fölfedezett iratainak lajstroma. 

I. Nyomtatottak. Columbusnak sajtó alól legrégebben kikerült 
ru ü ve kétségkivül a D e c l a r a c i o n d e l a t a b l a n a v e g a t o
r i a, melly tudor Grajales D e l u so d e l a c a r t a d e n a v e g a r 
czimü értekezésével van egybe kapcsolva. Navarete alapoPaD veszi 
észre, mi~zerint az admirált mint irót nem Morelli és Bossi ismertet
ték meg elöször , mert a t a b l a n a v e g a t o r i a már a B i b l i o. 
t h e c a ~o ri e n t a l y o c c i d e n t a l d e l l i c e n c i a d o A ll t o 
n i o L e o n P i n e l o (Madrid lö29) czimü munka 144-ik lapján is 
idéztetik, mellynek szerzöje ugyanazon Pinelo, ki Lima és Potosira 
vonatkozó történelmi helyrajzokat adott ki, mellyekböl kéziratban 
több másolatok találtatnak Spanyol-Amerikában. Columbusnak tu
lajdon utjáról adott különféle értesítéseiből csak kettö van meg, 
mellyek még életében kinyomattak, s ezek : a Sanchez Ráfael kincs
tárnokhoz szól6, Lissabon kikötőjében, 1493 marcz. 14-röl, s nem 
1492-b öl kelt levele, miként Morelli irta, mert az admirál első fölfe
dezési utjáról csak 1493 tavaszán tért vissza; azután a Columbus ne-
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gyedik és utolsó utjára vonatkozó értesítés, melly a fejedelmekhez 
intézett, s Jamaicában 1503 jol. 7-én kelt ,levélben foglaltatik. A 
8anchez kincstárnokhoz menesztett levél keltének határozott ideje 
iránt kételyek merültek föl, mert a római számokkal jegyzett év nem 
vehető ki tisztán a spanyol eredetiben. Nem lehetséges-e, hogy 
marcz. 4-én (D e e s t e p u e r t o d e L i s b o a, h o y) s a Don 
Luis da Santangelhez czimzettel ugyan egy napon kelt, mellynek 
fordítója a pridie nonas-t talán a p ri d i e idus martiaa
sal cserélte föl? Annyi bizonyos, hogy e két levél nem szólhat 
marczius 14-dikéröl, mert az admirálnak Las Casas általlemásolt 
naplója szerint a caravela marczius 4-dikén érkezett Lissabonba. 
9-dikén Columbus a királynál volt kihallgatáson, ki ugy nyilatko
zott előtte, miszerint annál inkább örvend h 6 d i tá B ának 1 mert 
mindaz, mit fölfedezett, igaz joggal Portugaliához tartozik. ll én a 
királynénál tett látogatást a Villafranea melletti sz. Antal kolostor
ban. Miutá.n az éjt Landrában töltötte volna, caravelájára csak 12-ik 
éjén jutott, s másnap, marcz. 13 án reggeli nyolcz órakorutra kelt. 
14-én a S. Vincent fok láttávolában volt, 15 én pedig Saltes révébe 
futott be. E kevéssé jelentékeny keltezési hibát (mert az admirál a 
12 és 13-dik közti éjen is írhatott a kincstárnoknak) egyébiránt osak 
azért emeltem ki, hogy figyelmeztessem olvasóimat, milly sok szám
hiba fordul elő az az idöbeli levelekben, minek oka részben a roszul 
képzett s a rómaiakkal kevert arab számjegyek használatában kere· 
sendő. Columbus Luis da Santangel, Aragonia pénzügyministeréhez 
irt levelének első része a Canari szigetről, 1493 febr. 15-röl van kel
tezve: pedig· az admirál naplójából tudjuk 1 hogy ö febr. 15-én az 
azori Santa Maria sziget közelében volt. Ugyan ezen levélben szintén 
elhibázvák a számok, mellyek a San Salvadorbai, s az onnan vissza
felé való ut tartamát jelzik, mert 93 és 78 nap helyett 71 és 48 ol
vash~tó. A Sanchez kincstárnokhoz intézett levél eme figyelemre 
méltó czimetviseli: nAGanges welletti (sobre el Gange) 
India uj ból fölfedezett szigeteinek leírása." A spanyol eredetit lehe
tetlen volt megtalálni; de André Bernaldez, Villa de Ios Palaci os lel
késze s Columbus benső barátja, megőrzött abból némi töredékeket 
D e l o s R e y e s C a t h o l i c o s czimü kézira ti történelmében. Ér
dekkelláthatni ebböl azon mozgalmat, mellyet Columbus fölfedezése, 
már Palosbai első visszatérése óta~ keltett századában. Öt ·nappal e 
visszatérés után (1493 marcz. 19.) Medina Coeli herezeg levelet irt 
cogolludói ka~télyából S p a n y o l o r s z á g n a g y b i b o r n ok á
h o z (Pedro Gonzales de Mendoza), me llyben arra kérte, eszközölne 
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ki Isabella királynénál, hogy saját javára néhány caravelát küldhes
sen az uj földekre, érdemül hozván fel, miszerint két éven át táplálta 
házában az admirált, kinek ajánlatai visszautasíttattak Medina Sido
nia herezeg által, s megakadályozta öt szándéka kivitelében, melly
nélfogva Portugaliát oda hagyva Francziaországba akart átmenni. 
"E C r is t o v a l C o l o m o (igy nevezi az admirált Medina Coeli 
herczeg) nyolcz hónapja, hogy I n d i á k f ö lk e r e s és e végett 
utra kelt ; s most Lisaahooba tér vissza, miután megtalálta a mit ke
resett. Sietek tehát e jó hírt királyné ö Magasságához juttatni, s azon 
remény fejében, mellyet, tekintve hogy nekem iti volt némi részem e 
vállalatban, Alonzo de Quintinilia (akkoriban pénzügyminister Casti
lia részére) adott, kérem kegyelmességedet (e l r e v e r e n d i s sim o 
s e n o r C a r d e n a l) támogasson ez alkalommal, minthogy én is já
rultam valamivel e z o ll y n a g y d o l o g fölfedezéséhez." 

Medina Coeli herezeg bizonyosan nem tudta, hogy egy cordovai 
szép nemes hölgynek, Enriquez Beatrixnak (a tudós Columbus Fer
dinand anyja) már 1488 óta sokkal nagyobb része volt mint neki Co
lumbus Spanyolországbani tartózkodásának meghosszabbításában s 
e g y o Ily n a g y d o l o g n ak a castiliaiak javárai fölfedezésében 
lK&var. D o c. d i p l. II. köt. 2. lap. XIV. szám; III. köt. 598 és 
601 lap). ' 

Az admirálnak Barcallonában hires nyilvános fogadtatása, mely
lyen a történetíró Oviedo mint még majdnem gyermek korú apród 
(p a g e m u c h a c h o) volt jelen, csak april végén történt, midön uti 
és vetélytársa Martino Alonzo Pinzon már meghalt a fölötti szivfá.jdal
mában, hogy Bajonából (Galiziában) hasztalan sürgette az engedélyt 
Columbus megérkezése előtt jelenhetni meg a fejedelmek udvarában. 
(E tény bizonyítékául lásd Kav. I. köt. 76 lap; III. köt. 612 lap). 
Mindazáltal ezen, Columbusnak Palosbai visszaérkezéséhez olly közel 
eső időben Leandro C oz co már bevégezte (1493 april. 25) a Sanchez 
kincstárnokhoz irt levélnek fordítását, mellyet első izben Rómában 
Eucario Argenteo vagy Argyrios (würzburgi származásu, a Silber 
családból) nyomatott ki. Cozco durva latinságu, s a XVL században 
többször ujra nyomott forditása (Kav. I. köt. 176 lap) e czimet viseli : 
"Epistola Christopbori Colom, cui aetas nostra 
multum debet de insulis Indiae super Gangem (e 
két utolsó szó ki van hagyva azon nyomtatásban, mely a milanói 
könyvtárban őriztetik) nuper inventis, ad 'quas perqui
r e n d as o c t a v o a n t e m e n s e , a u s p i c i i s e t a e r e i n v i
c t i s s i rn o r u m F e r d i n a n d i e t E l i s a h e t h H i 11 p a n i a-
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r u m r e g u m 1 m i s 8 u s f u e r a t ; ad m a g n i fi c u m d o n R a
p h a e l em Sa n x is 1 e o r um d em se r e n. r e g um t h es a u r a· 
rium missa, quamgeneret litteratus vir Leander 
d e C o s c o a b h i s p a n o i d i o m a t e i n l a t i n u m c o n v e r t i t, 
tertio kal. maji 1493, pont. Alex. VI. anno pri~o. 
Im p r ess i t R om a e E u c h a r. A r g e n t. 1493. 

Erösithetni hiszem 1 miszerint csupán e néhány lap az, mi Co
lumbus életében első fölfedezése történelmére vonatlwzólag nyomtro
tásban megjelent, me rt gróf Fendilla, Anghierának elsö oceani D e
c a d e-ját csak 1511-ben nyomatta ki Sevillában. A második és har
madik vállaJatot illetőleg, e nagy embernek szintén semmiféle értesi
tése vagy önkezüleg irt levele nem nyomatott ki a XV. és XVI. szá
zadban, 8 egyedül a negyedik utnak bírjuk, magától Columbustól, 
körülményes leírását a király és királynéhoz intézett, s Jamaicában 
1503 jul. 7-én kelt levélben, mellyet ö a derék Diego Mendez de 
Segurara , a fl o t t a f ö j e g y z ö j é r e (e 8 c r i v a n o m a y o r d e 
l a fl o t a) bizott, hogy egy kis csónakon Haitiba vigye. (Rerrera, I. 
Dec. VI. könyv, 10. fej.) Ez őszinte, erőteljes, sa lehetőségig szabad 
nyelvezetü levél, melly minden, az admiráltól ránk maradtak közt leg
fontosabb, 1505-ben V elenezében jelent meg a bresciai Bainera által 
készitett olasz fordításban. E levelet már Columbus Ferdinandnál is 
idézve találom, ki az admirál életrajzában (94 fej.) igy szól: 
"az olvasó látni fogja e levélből (melly Mendezre bizatott, s ki v a n 
n y o m t a t v a) mennyit szcnvedtünk ez (negyedik) ut ban, s miként 
tetszett a végzetnek üldözni azokat , kik boldogságra tarthatnak 
számot." (Vesse még össze az olvasó Anton Leon, E p i t. d e l a B i b l. 
or. y occid. 61 lap; Bossi Illu'str. 28 szám; Kav. I. köt. 
296-313 lap). 

E futólagos áttekintésböJ láthatjuk; miszerint Columbus halála 
előtt (1506 máj. 20) nyomtatásban csupán egy, az ö első utját tár
gyszó, s a Sanchezhez szóló levélben foglalt igen tökéletlen elbeszé
lés, 8 egy más, negyedik utját érdeklő, a királyokhoz irt, általam már 
emlitett, s l e t t e r a r a r i ss im a czim alatt hiressé vált levéJbeni 
értesítés jött ki, melly levélnek ama czimet M orelli adta, ki Velenezé
ben könyvtárnok volt az olasz nyomdában. Columbus három első ut
jának leírását Vespucci harmadik utjának (bevégeztetett 1502) raj
zával találjuk egyesítve Fracanzano di Montalboddo gyéren található 
könyvében (M o n d o n o v o, e p a es i n o v am e n t e r i t r o v a t i 
da Americo Vespuzio florentino), melly eredetiben 1507-
ben Vicenzaban tétetett közzé, 1508-ban Milanóban pedig latinra for-
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ditva adatott ki. (Camus, Mém. sur les Coli. des voyagea de 
Bry et Thévenot, 5, 342, 347 lap; lav. IH. köt. 187 lap). 
Ugyanezen l507-iki utleirási gyüjteményböl (melly föalapja Grinaeus 
Simonnak) maritette Paritsol Ábrahám 1 avignoni zsidó, Columbus 
Krist6fra vonatkozó, s héber földiratába beszőtt ismertetéseit~ melly 
földirat Hyden Tamás által fordíttatott le s adatott ki első ízben. 
(ltinera mundi, auctore Abr. Peritsol, ex codd. 
b i b l. B o d l e i. Oxon. 1691.) Mig_ Fracanzano di Montalboddo 
Vespuccinak csak három utját adta, melly mü más okokból érdemelt 
némi hirnevet, Hylacomylus vagy Ilacomylus Mártonnak Lotharingi
ában nyomtatott Világirata a tlórenczi hajósnak már mind a négy 

·utját magában foglalta, és pedig azon időrendben, mellyben ez azokat, 
állitása szarint, megtctte. (Dac:om., C os m o g r a p h i a e i n t r o d u~ 
c t i o j i n su p e r q u a t u o r Am e ri ci V es p u c c i n a v i g a t i
o n e s, p r e ss. i n u r b e S a n c t i D e o d a t i 1507). Ime illy iro
dalmi sikert aratott Vespucci már öt évvel halála előtt. Columbus 
öniratainak hiánya, s azon nagy buzgalom, mellyel V es pucci barátai 
az lS utjait érdeklő értesítéseket (mellyeket mind ö maga szerkesztett) 
terjesztették, nem ke·veset tettek arra, hogy Vespucci valódi érdemé
nél magasabb polezra emeltetett. 

II. lgészben vagy t6redékben megörzlltt kéllratok. Hogy ezek fontos
ságát föltünteel!ük, szükségesnek tartjuk még egyszer emlékezetbe 
hozni, miszerint a Columbus utjaira vonatkozó értesítések közől 
nyomtatásban egész a XVIII. század végéig csupán csak a Sanchezhez 
(1493) s a Katholikus Királyokhoz intézett (1503) levelek jöttek ki. 
Az első utat érdeklő kéziratok az admirál naplójának egy, Las Casas 
Bertalan érsek által készitett, ~ lnfantado herezeg levéltárában meg
őrzött kivonatából, továbbá az admirál egy, Simancas levéltárában 
fonmaradt leveléből állanak, melly részben Tercaira szigeten febr. 
15-röl, részben Lissabon kikötőjében 1493 marcz. 4 én iratott a Kat
holikus Királyok számvevöjéhez (a l' es c r i v a !l o d i r a z o n d e 
Ios Reyes Catholicos) donLuisdeSantangelhez; amásodik 
u tra nézve mindössze egy, V i ll a d e I s a b e ll á b a n, 1494 jan. 
30 án kelt, s Antonio de Torresnek áte.dott emlékiratot bírunk, welly
ben a Haiti sziget kormányát érdeklő különféle ügyekben a fejedel
mek határozatát kéri ki j a harmadik utat illetőleg egy, Hispaniola 
szigetről (d es d e l a i sl a E s p a n o l a) a fejedelmekhez irt hosszu 
levelet birunk tőle, mellyen a kelet nincs kitéve, de (karácson felé 
érkezvén Spanyolországba a Paria fölfedezésérőli első hírek) való
szinüleg 1498 oktober elejére tehető; s egy más, keserü panaszokkal 
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teljeset, mellyet 1500-ban (talán novemb. végén) don Juan infans daj
kájához_ (a m a d e l p r i n c i p e), donna Juana de la Torre-hez inté
zett 1). A negyedik utra vonatkozólag semmi kézirat nincs 2), mert a 
Morelli által Bassanóban 1810-ben ujra nyomatott l e t t e r a ra r is
s im a 1505-ben kijött Velenczében. A Navarete közzététele előtt 

kéziratban maradt értesítések kö zöl kétségkívüllegfigyelemreméltóbb 
a második Napló, mellyet Columbus első utja alkalmával napról napra 
maga vezetett a t.engm·en; de szerenceétlenség re Las Casas a he
lyett, hogy lemásolta volna, csak kivonatokat adott abból, gyakran 
használván a D i c e l' A lm i r a n t e (az admirál mondja) szólamot. 
Kivonatában csak a bevezetést, továbbá az 1492-ik év okt. 14-25, 
novemb. 6 és 27, decz. 3, 16, 18, 21, 24, 26, s az 1493-ik év jan. 3, 
febr. 14, s marcz. 15-ik napjairól szóló értesi téseket tartotta meg ugy, 
miként az admirál Naplójában irva voltak. Illy esetben Las Casas 
megjegyzi, hogy ezek az admirál tulajdon szavai (sono 
l e p r e c i s e p a r o l e d e ll A l m i r a n t e), de csakhamar kelle
metlenül kell tapasztalnunk, mint beszél harmadik személyben az ad
mirálról. Milly bántó különösen , hogy nem birjuk a Napló 1492 
oktob, 12-röli másolatát, melly kétségkivül föltárná Columbusnak az 
amerikai föld első láttárai érzelmeit! Ugy látszik, Las Casas nem 
fogta fel annak becsét, mitöl megfosztotta az utókort, midőa saját 
hideg és rövid kivonataival helyettesitette ama nagy hajós mindig 
élet és igazságteljes szavait. Szenvedett veszteségeinkről fogalmat 
szerezhetünk magunknak, ha rágondolunk, miszerint az admirál két 
hónappal negyedik utja előtt, az 1502-ik év febr. havában levelet irt 
a pápához, mellyben kolduló szerzet.eseket ( m e n d i c a n t es) kért 

1) Nilvére 11. feljebb emlitett At!tonio de Torresnek, ki kisér8je volt Co
Jumbusnak mAsodik ntj&ban. Az ama del principe ezim a X V. század végén tu
lajdonkápen nevel8n8t jelentett (don Juan herezeg nevelön8je donna Maria de 
Gusman volt); de Columbus a herezeg dajkájának is ugyanazon czimet (lma vagy 
nodriza) adja. (Na.v. I. köt. 365 lap). A második utat illet81eg egyedül a1 Anghiera 
&Ital összegyüjtött hagyományokra szorittattunk volna, ha a fáradhatlan Navarete 
buzgalmának nem köszönbetnak Cbonea orvos Savilla Cabitdójához (városi tanács) 
intézett le velének közz6tételét. Chonea tanult ember volt, ki egy, 1493 máj. 23-ról 
kelt rendelettel Colon hajóhadának 0'1'11o8ávd (foico de la armada de Oolon) nevez
tetett ki. 

~) Mint &z amerikai fölfed,,zé:;ek történelmére nézve igeu érdeke' dolgot 
megemlítjük, miszerint Colnmbu! negyedik é~ utolsó utjAnak körülményes Jeirasa 
találtatott Diego Mandeznek egy, 1536-ban Sevillában fölbontott végrendeletében. 
(la.v. l. köt. 314-329 lap). Valóban Col um bus Ferdinand (Vita del Almirante, 91 
fej.) már olvasta "a Mendez általleirt veraguai utat." 
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' töle az evangeliumnak Indiákbani hirdetéije végett: "Elénken fájla-
lom, hogy személyesen nem mehetek Rómába. s nem kézbesithetek 
Szentségednek egy iratot, mellyben viselt dolgaimat, az elsö naptól 
mostanig, a midön a szent Háromság nevében uj utra készülök, Cae-

' ~ sar E r t e lm e z és e i mintájára beszéltem el (m i es c r i p t u r a, 
la qual tengo pat·a ello que es en la forma de Ios 
C om me n t a r i os e us o d e C es a r) 1). (Nav. D o c. d i p l. II. 
köt. 281 lap). Tehát minden utnak volt kétségkivül azon egyetlenhez 
hasonló naplója 2), mellynek ki vonatát Las Casas hagyta ránk ; s 
ennek bevezetéséből tudjuk, hogy az admirá.l "minden éjjel leírta, a 
mi nappal adta elö magát, az éjjel tett utat pedig nappal jegyezte 
föl." (lav. I. köt. 3. lap). 

Colurubus továbbá arra határozza magát, hogy egy tengeri tér
képet fog rajzolni, mellyen "az Ocean minden földeit tulajdon fekvé
sökben (d e b aj o su v i e n t o) helyezend i el, s e térkép mellé 
(p i o t u r a) egy könyvet csatoland, melly az egyenlitötöli szélessé
geket, s a nyugati basszuságokat mutata n d ja, melly munkát, hogy 
Iétesitbesse meg kellend feledkeznie az álomról." A helyfekvések s e 
c a r t a d e ma r e a r Columbus által ké~>zitett festményének lé tét a 
veraguai herezeg levéltárában talált két becses okmány is bizonyítja. 
A királynak egy, Barcellonában, 1493 szept. 5-röl kelt magán leve
léből tudjuk, miszerint a H e l y fe k v é s ek k ö n y v e (L i b r o 
d e ll e p os i z i o n i) csak későn küldethetett vissza Columbusnak, 
midön t. i. Santa Maria kikötöjében második utjára készült "mert 
biztos alkalomra volt szükség, hogy a titok föl ne fedeztessék azon 
portugal alattvaJók előtt, kik az udvarnál tartózkodnak." Egy máso
dik carta mesagera-ban, melly ugyanazon napon iratott a Ki
rályok nevében, olvassuk: "Miután ugy látszik, hogy a Jórernény fo
kon túl, a Guinea arany hányájához vezető utban, kelet felé (a l a 
p a r t e d e l so l) igen gazdag szigeteknek kell találtatniok, s az 

•) Azt hihetnők, hogy Columbus, Caesart utáno,.;va, nem akart (elsö utja 
uaplójának irása közben, mellynek eredetije meg-találtatott) önmagáról elsö személy
ben beszélni, ~ hogy Las Casas semmi változtat"st nem t<~t.t a szövegen ; de azon 
helyek, hol Las Casas a dice el Almirante szavakat veti oda, az ellenkezőt bizo. 
nyitják. 

") "S az admirálnak gondja volt rá, hogy napról napr a leírja, ro iket tapasz
talt, a szeleket mellyek fúttak, a t.engerömléseket, mellyekkel taU.lkozott, a madara
kat tls halakat, mellyeket látnia volt alkalma. Ugyan igy járt ö elmind a négy útjá
ban, mellyeket CastiliAból Indil~okba. tett." (Vita dell .Almirante, 14 fej.) 
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admirá.l crröl inkább meg van gyözödve mint bármi másról , ennél 
fogva tudni kh·ánjuk, nem volna-e valami kiigazítani való (em e n
d a r) a pápa bullájában. A könyvet,. mcllyct ön itt hagyott (kétség
kivül az első ünnepélyes kihallgatás ·alkalmával 1493 april végén) 
egyedül mi láttuk. Mivel jobban olvasgattuk s megfontoltuk azt, 
annál inkább fölismertük az ön vállalata nagyszerUségét (c u a n 
g r a n c o sa h a s e i d o es t o n e g o c i o v es t r o) s meggyőzlíd
tünk, hogy ön e tekintetben többet tudott, mint mennyit bármelly 
halandó (ninguno de Ios nacidos) gondolt és tudhatottvolna. 
Ohajtjuk, ugy folytassa ez utját a mint elkezdte azt; de könyvének 
jobb megértése végett tudni kivánnők a fokokat, mellyek alatt a21 ön 
által talált szigetek és földek el vannak helyezve, mint szintén az ut 
fokait is, mellyet megtett. Mielött utra kelne, küldje el nekünk a 
térképet (tengeri) is, de jól bevágzetten s minden nevekkel ellátva, 
tudatván velünk, ha nem lenne azt tanácsos másoknak megmutatni." 
Miután a napló nagy mennyisegü szélességi meghatározásokat tartal
maz (lav. I. köt. 22, ~4, 4 7 stb. lap), csodálkozni lehet, miként tör
ténhetett, hogy Columbus elfeledte a helyfekvéseket följegyezni s 
megküldeni a tengeri térképet, miknek hiányát, Columbus értésitésé
röl beszéh·én, érzik a fejedelmek. Lehet, hogy az admirál tulságos 
óvatosságból, s marném mondani, a jellernében fekvő bizalmatlanság
ból tartotta azokat vissza ; vagy talán tökéletesiteni akarta munkáját 
elöbb, mint sem bemutatta volna azt a királynénak. A királyi ügyész
nek Columbus Diego elleni peréből tudjuk továbbá, miszerint atyja 
sajátkezüteg szokta rajzolni fölfedezései térképet. (Már akkor léte
zett egy L i b r o d e e s c r i t u r as, mellyet Columbus negyedik 
utjárai indulása perezében bizott Fa·ancesco de Rivarolo-ra, a melly
röl egy, Sevillában 1502 marcz. 21-ről kelt, a Niccolo Oderigolíoz 
czimzett levélben történik emlités. E könyv, ugy látszik, csak Ge
nuában lateendett kiváltsági másolatokat tartalmazott. Spotorno, C o
dic e diplomatico Colombo-Americano. 1823.322 lap). 

Már reljebb emlitettern "egy tengeri abroazt, mellynek nyomán 
több mások készíttettek, t. i. a p i n t u r a d e l a t i e r r á-t, vagyis 
a Paria öbölben tett első fölfedezések rajzát, e parti térképet, melly 
olly nagy hasznára volt Alonzo de Ojedának 149~-lki utjában." 
(lav. ,D o c. d i p l. III. köt. 587 lap). A könyvek elveszte, mellyek
ben Columbus utjairól s más egyéb szétszórtan foljegyzett észleletei
ről bővebb értesitest adott, annál sajnosabb, mert Columbusnak fia 
által készitett életirásából (60 fej.) az tünik ki, miszerint azokban a 
vadak erkölcsei és valtási véleményei szellemdusan, s ollykor nem 
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minden pajkosság nélkül rajzoltattak. Ez alkalomból fölerolitem a 
szentek vagy házi istenekröli (c e m is) adomát; a papok ugyanis 
ezek szobrai mögé rejtöztek, hogy jóslatokat adjanak. A csalás föl
fedeztetett a spanyolok által; de Haiti cazikái nagyon kérték öket, 
ne hiresztelnék ki titkukat "félvén elveszteni ezen, az adók (t r i
b u t os) megfizetésének -biztosítására, s a népnek engedelmesség
beni tartására nézve olly becses eszközt, mert a csalás iránt egyedül 
a fejedelmek voltak magukkal tisztában." E szavák talán a m ás o
d ik u t naplójából vétettek (V i t a 4 fej.), melly mi.ndek korig meg 
nem találtatott Spanyolországban. Columbus Ferdinandnak továbbá 
két Emlékirat volt birtokában atyjáról, mellyek egyike "hajózási ta
pasztalásból bizonyitotta be, hogy mind az öt földöv lakható", másika 
pedig "egy nyugaton létező föld jelenségeiről értekezett." Az első, 
ugy látszik, Columbusnak Thuleba tett utja után iratott; a másik az 
admirál emlékeinek könyvébe (Libro de memorias 
d e l A l m i r a n t e) volt besző ve, mellyet Las Casas idéz kézit·ati 
történelmében (lav.l.köt.47lap). Mi a Libro de Profecias-t 
(L i b e r , s i v e m a n i p u l u s d e a u t h o r i t a t i b u s , d i c t i s 
a c 8 e n t e n t i i s e t p r o p h e t i i 8 c i r c a m a t e r i a m r e c u p e
randae sanctae civitatis et montis Dei Sion, et in
v e n t i o n·i s e t c o n v e r si o n i s i n su l a r u m I n d i a e) illeti, 
ez egy hatvan lapnyi, részben az admirál tollából folyt kézirat, mely
lyet Munoz hozott napfényre a sevillai Columbus könyvtárból (Co
lumbus Ferdinandéból), s melly bizarr keveréke a theologiának, clas
sikus szarzök idézeteinek és csillagászati észleleteknek. Hallgatással 
mellőzöm az admirál által irt bizalmas leveleket (mindössze huszon
kettö öriztetett meg), mellyek egyikében (az Ovando kormányzóhoz 
1504 marcz. irottban) egész őszinteséggel festi magát: Y o n o so y 
l i s o n j e r o e n fa b l a , a n t e s s o y t e n i d o p o r a s p e r o. 
(Nem vagyok hizelgő beszédü, söt inkább darabosnak tartatom.). -
Humboldt. 

Claudius Clemens P ty a (T a blas c h r o n o l o g i c as d e l o s 
d e B c u b r im i e n t os. Valencia, 1689 dec. 1.) egy imát közöl, mely
lyet, miot állitják, ColumLus szerke11ztett Guanahanibani partra lép
tekor, B melly e szavakkal végzöd ik: U t sa c r um n o m e n D e i 
cognosca.tur et pra.edicetur in hac altera mundi 
p a r t e. Cortes, Balboa, Pizarro fejed elmeik meghagyásából h i v a· 
t a l os a n használták azt, midön az uj földeket birtokba vették: de a 
m ás v i l á g kifejezés ezerintem azt látszik bizonyitani , hogy ez 
im'-dság nem 1492-böl való. 
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G) 134-ik laphoz. 

Las CasOJJ é.~ az indiánok. 

Egész halmaza fekszik előttem az iratoknak, mellyek amaz idő· 
ben különösen Las Casas Bertalan chiapai püspök által az ame-ri· 
kaiak javára közzététettek. Legnevezetesebb az Is t o r i a, o b r e
vissima relazione della distruzione delle Indie 
o c c i d e n t a l i , mellyben tartományról tartományra rajzolja a hódi
tóknak (Conquistadori) nevezett gyilkosok által véghezvitt kegyet
lenkedéseket. Miként az illy Jeirásoknál történni szokott, ö bizo
nyára mind a benszülöttek jóságát, mind a spanyolok lelketlenségét 
tulozva adja elő; de ha a legkisebb mértékre szállitjak alá is, ma
rad annyi, mennyi nagyon elég azon pusztítás kimutatására, mely
lyet ott véghezvittek. A kegyetlenkedések e hosszu egyhanga soro· 
zatából mi csak néhányat szemelendünk ki. 

Leirván az indiánok igen szelid természetét, s a hit dolgainak 
megtanulásában tanusitott mohóságukat, igy folytatja: - A Terem
tőjök által a feljebb emlitett tulajdonokkal megáldott eme juhocskák 
közé, mihelyt megismerték öket, mint több napon át kiéhezett farka· • 
sok, tigrisek, oroszlánok rontottak a spanyolok, s negyven év óta 
mostanig nem tettek, s jelenleg sem tesznek egyebet, mint a legkü
lönfélébb, uj, idegen, soha nem látott, hallott vagy olvasott kegyet
lenségi módokkal, mellyek közöl néhányat elmondandunk, gyötrik, 
kínozzák, tépik, szaggatják öket ; ugyanynyira, miszerint Hispaniola 
szigeten, hol a lakók száma három milliónál is többre ment, kiket mi 
láttunk, most alig van kétszáz benszülött. 

Cuba szigete melly majdnem olly tért foglal el hosszában, 
millyen a V aliado li d és Róma közötti, most már ugy szólván egészen 
el van hagyatva. Sz. János és Jamaica nagyszerü, boldog és kecses 
szigetei pusztán hevernek. Az északra Hispaniolával és Cubá.val 
szomszédos Lucayi, továbbá az ogynevezett Oriás, :s több más kisebb 
nagyobb, együtt véve hatvanat meghaladó szigeteken, mellyek leg· 
hitványabhja is termékenyebb és szebb Sevilla királyának kertjénél, 
s a világ legegészségesebb égaljával bírnak, mig előbb ötszáz ezer
nél több lakos volt, most egyetlen teremtés sem található. Mindeze
ket legyilkolták a Hispaniolábai elhurczolás vagy összefogdosás köz
ben, midőn megfogyni látván ama sziget henRzülötteit, velök akarták 
pótolni a hiányt. 
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Egy iráutok könyörülch·~ indult jó keresztény meg akarván 
tériteni és nyerni Krisztusnak az ott még életben levőket, ezelőtt 

három évvel utra kelt egy hajón 1 hogy mint kalászokat az aratás 
után, összeszedje a megmaradt népet; de csak tizenegyet talált, ki
ket én láttam. San Giovanni környékén' harmincznál több más sziget 
fosztatott meg népességétől ugyanazon okból. Mind e szigetek együtt
véve többet tesznek kétezer mérföldnél (leghe ), me Ily tökéletesen 
üres és elpusztult. . 

A mi a nagy szárazfoldei illeti, bizonyos vagyok benne, misze
rint spanyolaink az ö kegyetlenkedéseik és istentelen müveleteik
kel tíznél több, különben gazdag népe:;ségü országot pusztítottak el 
és I.léptelenitettek meg, mellyek mindenike nagyobb egész Spanyol
országnál, nem számítva Aragoniát és Portugaliát j vagyis kétszer 
olly területet, minö a Sevilla és Jerusalem közti, melly többet tesz 
kétezer mérföldnél (leg he). 

Biztosan állitom, hogy a mondott negyveu év alatt a kereszté
nyek zsarnoksága és pokoli cselekedetei következtében tizenkét wil
Hónál több férfi, nö és gyermek halt meg igazságtalanul j s én való
ban hiszem, s nem gondolom hogy csalódom, ha azt mondom, hogy a 
tizenöt milliót is meghaladják .... 

A keresztényekHispaniola szigetén (hol legelöbb jelen,tek s in
dították meg a végtelen üldözéseket, mellyek következtében e népek 
legelőször irtattak ki) kezdték meg elrabolni az indiánok nejeit és 
gyermekeit, hogy rosz czélra használják azokat, s fölfalni fáradal
maik és veritékök gyümölcseit, meg nem elégedvén azzal, mit az in
diánok önként tehetségökhöz mérten adtak, mi mindig csekély, mert 
csak a rendes szükségletet szokják készen tartani, rnellyet kevés fá
radsággal beszerezhetnek j s a mi három, tiz tiz személyből álló csa
ládnak egy hónapra elég, azt egy keresztény egy nap alatt megeszi 
és elvesztegeti .. Az indiánok észre kezdték venni, hogy ez emberek 
nem jöhettek az égből i rniért is némellyek élelmi szereiket, mások 
nőiket és gyermekeiket rejtették el előlök i többen pedig a hegyekbe 
futottak, hogy minél távolabb legyenek e kegyetlen és rettenetes 
szomszédoktól. A keresztények ;pofozták, öklözték, botozták öket, 
magukat a föld urait sem kimélve j s olly vakmeröség és szemtelen
ségre vetemedtek, hogy egy keresztény kapitány az egész sziget leg
nagyobb királya és urának nején tett erőszakot. 

E gaztett miatt felindulva, a keresztények elüzésére gondoltak 
az indiánok, s fegyvert fogtak i fegyvereik azonban igeu gyengék s 
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védelemre ugy mint támadásra kevéssé alkalmasak: miért is harczaik 
inkább csak nádszálakkal üzött gyermekjátékok. 

A keresztények lóháton, karddal és lándzsával roppant kegyet
lenségeket és öldöklést vittek véghez köztök. Azután benyomultak 
földeikre és sem ifju, sem öreg, sem terhes vagy szoptató asszony 
nem kerülhetett eléjök a nélkül, hogy ki ne hasitották és azét nem 
marczangolták, mintha csak juhnyájat rohantak volna meg 1). Vol
tak, kik fogadásból egy vágáara szelték ketté az embert, vagy fejét 
ütötték le egy csapásra, vagy belső részeit forditották ki. A kisde
deket lábaiknál fogva tépték le anyáik kebléről, s a sziklához vágva 
zúszták azét fejöket. Mások nevetve és tréfálva·a folyóba vetettélt 
azokat, s mialatt a vizbe estek, igy szóltak "Föjjetek ebfajzatok." 
Sok kisdedet, anyá.ik s mindazokkal együtt, kiket elötalá.ltak, kardra 
hánytak. 

Olly alacsony akasztófákat állitván, hogy az arra ítéltek majd
nem a foldet érintették lábaikkal, a mi Megváltónk s a tizenkét apos
tol tiszteletére, tizenhármanként tüggesztették föl az indiánokat, s 
tüzet rakván alájok elevenen égették meg öket. Mások testét szá
raz szalmával vették körül, mit meggyujtottak, s igy végezték ki a 
szerencsétleneket. Másoknak mindkét kezöket levágván hozzájok 
kötötték B igy bocsátották el, mondván ,,Menjetek és vigyétek meg 
a birt azoknak, kik a hegyekbe futottak." 

A főnököket és nemeseket rendesen illy módon végezték ki. 
Ágasokra helyezett fa-rácsokat készitvén, azokra kötözték öket, s 
lassu tüzet tettek alájok, minek folytán 1 kétségbeesett kiáltásokat 
hallatva kinjaik közt, hosszas gyötrelmek után adták ki lelköket. 
Egy alkalommal négy vagy öt fóbb embert láttam égetni a rácsoza
ton ( s ugy emlékszem, hogy még két vagy három pár rács is volt ott, 
mellyeken másokat sütöttek), kiket, minthogy igen kiáltozván bo
szantották vagy zavarták álmában a kapitá.nyt, ez megfojtatni pa· 
rancsolt; de az, ki sütögette öket, ki roszabb volt a hóhérná.l, s kit 
tudom hogy hivnak, és szülöit is ismertem Sevillában, nem akarta 
megfojtani, hanem inkább sajá.tkezUleg peczkeket tett szá.jokba, hogy 
ne kiálthassanak, s mindaddig szitotta alattok a tüzet, mig pirosra 
nem sültek, a mint neki tetszett. Mindez s más egyéb dolgokat sa
ját szemeimmel láttam. 

· S' mivel mindazok, kik elfuthattak, a hegységekbe menekültek 
s a sziklák közt húzták meg magukat, kerülve e minden emberiség· 

1) A szúraziöld (Terraferma) kormW!yz6ja Pedrarias volt. 

~~ ~ 
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böl kivetkezett ern&ereket, ez istentelen é~; vadállatokat, az embe1·i
nem ez i1·tóit és halálos ellenségeit, dühös ebeket tanitottak be, mely
lyek megpillantván az indián t egy h i s z e k e g y alatt darabokra 
tépték, s szivesebber. megrohanták és fölfalták mintha sertés lett 
volna. Ez ebek iszonyú vérengzést és mészárlást vittek v~ghez. 

S mivel ollykor, jóllehet ritkán, megtörtént, hogy az indiánok 
igaz okból legyilkoltak néhány keresztényt, ezek törvénynyé tették 
maguk között : minden keresztényért, kit az indiánok megölnének, 
száz indiánt végezni ki. . . . . 

Hispaniolában öt föbb, igen nagy ország létezett, s öt hatalmas 
király uralkodott, kiknek a többi majdnem összes fejedelmek enge
delmeskedtek, kik számtalanan voltak ; jóllehet néhány elkülönzött 
tartomány urai amazok egyikét sem ismerték el feljebbvalójoktd. 
Az egyik ország Magua-nak (éles vég szótaggal) neveztetett, mi sik 
országot jelent. Egyike ez a világ legnevezetesebb és legbámula
tosabb sikságainak, me ll y öt, itt· ott nyolcz sőt tiz mérföldnyi (leghe) 
szélességben a keleti tengertiil a nyugatiig nyolczvan mérföldnyi 
(leghe) basszuságban terjed, s mindkét oldalról igen magas hegysé
gek által környeztetik. Harminczezernél több folyó és patakocskák 
ömölnek abba, mellyck l(özől tizenkettő olly nagy mint az Ebro, 
Duero és Guadalquivir j s mindazon folyók, mellyek a nyugatra 
fekvő hegységekböl erednek, s körülbelül husz, huzzonötezerre men
n~:k, igen gazdagok aranyban. Az emlitett hegys!\gek közt Cibao 
tartomány fekszik, honnan Cibao bányái nevöket kapták, mellyekböl 
a nagy hirben levő kitün6 minöségü arany kerül. 

Ez ország ura és királya Guariones-nck yevcztetett, kitől olly 
hatalmas hübérnökök függtek, hogy csak egy tizenhatezer fegyver· 
képes embert állithatott ki Guariones szolgálatjára; s én ismertem 
közülök néhányat. E Guariones igen tanulékony, erényes, termé
szeténél fogva békés hajlam u ember volt, s nagyon ragaszkodott 
Castilia királyaihoz. Alattvalói az ő rendeletéből néhány éven át 
minden olly személytől, ki házzal birt, egy-egy csengetyű aranyat 
azoigáhattak ; mikor pedig már nem voltak képesek azt megtölteni, 
ketté vágták s e felet adták megtöltve j mert az indiánok kevés, vagy 
épen semmi szargaimat nem fejtettek ki az arany összeszedésében 
vagy bányákbóli ásásában. 

E fejedelem, csakhogy ne kivánjanak töle aranyat, mert, mint 
mondá, s a miben igaza is volt, alattvalói nem értettek az aranygyüj
téshez, késznek nyilatkozott egy olly területet venni müvelés alá 
Castilia Jtirályának részére, melly Izabellátó l, hol a keresztények 
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eltoö tanyájokat fölütötték, <'gé.;z San IJomingo váro:;áig terjedendett, 
mi jó ötven mérföldet (leghe) tesz. En tudom, hogy ö ez igéretét 
beválthatta, s szivesen beváltotta volna j alaposan állithatom, hogy e 
müve!éP.böl a királynak évenként több millió tallér jövedelme leen
dett; s azt is eredményezte volna, hogy jelenleg e szigeten ötvennél 
több olly nagy város volna minö Sevilla. Ez olly jó és nagy király 
szivességét azzal fizették meg, hogy beszennyezték becsületét j egy 
rosz keresztény kapitány ugyanis erőszakot követett el nején. Ő, ki 
kedvező időre várhatott, s összegyüjthette volna népét, hogy meg
boszulja magát, elhatározta egyedül távozni és rejtőzni el, s mint or
szága és államából számüzött halni meg egy Ciguai nevü tartomány
ban, hol egyik hatalmas bübérnöke uralkodott. 

De a keresztények előtt, kik észrevették eltávoztát, nem marad
hatott rejtekben. Ezek ugyanis báborut inditottak azon fejedelem 
ellen, kinél tartózkodott, s nagy öldökléseket követtek el, mig végre 
megtalálták, elfogták, s lánczokba és bilincsekbe verve egy hajóra 
vetették, hogy Castiliába szállitsák. A hajó azonban elveszvén a 
tengeren, vele együtt Sl)k keresztény fuit meg, és nagy mennyiségü 
aran~·, különösen egy nagy, háromezer hatszáz seudit nyomó darab 
ment semmire, mert az Isten meg akarta boszulni ez égbekiáltó igaz
ságtalanságokat. 

A másik, sok és nagy hegységekben s gazdag arany és réz bá
nyákban bővelkedő ország, melly az észak felé terjedő síkság elején, 
ott hol most Porto Reale, feküdt, Marien-nek neveztetett, s Portuga
lianál jóval nagyobb, s bizonyára sokkal boldogabb és méltóbb, hogy 
benépesitve legyen. Ennek királya Guacanagari-nak (éles hangú 
végbetüvel) neveztetett, s hatalmas és sok főnökök voltak alatta, kik 
közől én többeket láttam és ismertem. Ennek országában állapodott 
meg először az öreg admirál•), lndiák fölfedezöje j ki mikor megta
lálta a szigetet, a vele lévő keresztényekkel együtt olly emberség
gel és szaretettel fogadtatott első ízben a nevezett Guacanagari által, 
s midön az admirál tulajdon hajója is elveszett ott, olly szives utmu
tatás és segélyre talált, hogy saját hazájában és saját rokonaitól sem 
várhatott volna különbet. Mindezt én az admirál saját elbeszélésé
ből és szájából tudom. És mégis e király a kegyetlen és gyilkos 
keresztények elöl futva, államától megfosztatva, s a hegyekben bo
lyong;a halt meg. A többi, neki alávetett fönökök mindnyájan a 

1) _ Megkülönbözteté~ül Columbus Diegót611 Kl'ist6f fiától. 

43* 



- 676 -

keresztények zsarnoki vesszeje alatt és szolgaságában adták ki lel
köket, miként el fogom beszélni. 

A harmadik ország Maguaná-nak neveztetett, melly szintén 
bámulatos szépségü, igen egészséges és termékeny föld, hol_ most e 
szigeten a legjobb czukor készittetik. Királya Caonabó-nak nevez
tetett, ki erőre, tekintélyre, komolyaágra és a szartartásokra nézve 
minden egyéb ottani fejedelmeket felülmult. E királyt, midön egé
szen biztonságban hitte magát házában, nagy ravaszság és gonosz
sággal hatalmukba keritvén, hajóra tették, hogy eastiliába vigyék : 
de az Isten ki akarta tüntetni ez eljárás igazságtalanságát, s azon éj
jel olly zivatart támasztott, hogy a kikötöben indulásra készen állott 
mind a ~t hajó elmerülvén, rajtok sok keresztény, s köztök a lán
czokkal terhelt Caonabo is megfúlt 

E fejedelemnek három vagy ·négy hozza\ hasonló igen derék és 
bátor testvére volt, kik látva testvérök és urok igazságtalan fogságát, 
s a gyilkolásokat és rombolásokat, mellyeket a keresztények más 
országokban véghezvittek, különösen pedig, midön testvérök halálá
nak hirét vették, ~em állhatták tovább, hanem fegyvert fogtak, hogy 
megrohanják a keresztényeket s megboszniják rajtok magukat. Meg
tudván ezt a keresztények, néhány lovassal, mi legveszélyesebb fegy
ver az indiánokra nézve, ellenök indulnak, s olly roppant öldöklést 
és dulást visznek véghez, hogy fél országot pusztitanak el és népte
lenítenek meg. 

A negyedik ország Xaraguá-nak neveztetett s mintegy fővárosa 
volt e szigetnek. Minden mások fölött kitünt ez ékesebb nyelve, 
jobban rendezett kormány és vallási rendszere, nemességének soka
sága és nagylelküsége, s az egész nép esinassága és szépsége által. 
Ura és királya Becchió-nak neveztetett, kinek egy Ana.coana nevü 
nővére volt. E két testvér nagy szalgálatokat tett Castilia királyá
nak, s végtelen jótéteményekben részesitette a keresztényeket, sok 
halál-veszedelemből szabaditván meg öket. Becchio halála után 
Anacoana lBn az ország urnöjévé. 

Egy alkalommal a sziget kormányzója hatvan lovas s három
száznál több gyalog katonával érkezett oda, holott maguk a lovasok 
is elégségesek lettek volna az egész sziget és szárazföld földúlására ; 
s miután hivása és biztosítására háromszáznál több előkelő összejött 
volna, a főbbeket ravaszul egy szalmás házba gyüjtette, mellyet föl
gyujtatván megégette öket. A többieket temérdek néppel együtt 
kardra és lándzsára hányatta, Anacoanát pedig, hogy megti&ztelje, 
felakasztatta. Az is megtörtént, hogy némelly keresztények könyö-
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rületböl vagy fösv,énységböl meg akarván egy-két gyermeket men
teni, fölvették B hátuk mögé lovaikra ültették, de a másik spanyol 
hátulról kerülve keresztül döfte azokat lándzsájával ; egy másik pe
dig a gyermeknek, ki a földön állott, lábszárait vágta el kardjával. 
Néhányan, kik ez embertelen öldöklést kikerülhették, egy a tenge
ren, oda nyolcz márföldnyire (leghe) fekvö szigetre menekültek , s a 
kormányzó mindnyájokat rahszolgaságra itélte, csak azért, mert elfu
tottak a mészárszékről. 

Az ötödik ország Higuei-nek neveztetett, mellyet egy öreg ki
rályné kormányzott, kinek neve Higuanama volt. Ezt felakasztot
ták ; s én igen sokakat láttam elevenen megégettetni, tépetni, gyö
törtetni. Szóval, a legkülönfélébb és uj kinnemekkel végezték ki 
mindazokat, kiket elevenen elfoghattak. 

S mivel olly temérdeit vérlázító részletek fordultak elö e népek 
legyilkolása közben, hogy hosszu irat sem volna képes azokat befo
gadni, s bármennyit beszélnék, ezred részöket sem mondhatnám el, 
csak azon, lsten és lelküsmeretem elötti állitással akarom bezárni az 
emlitett háborúkra vonatkozólag elöadásomat, miszerint az indiánok 
nem adtak több okot, s nem követtek el nagyobb vétséget arra 
nézve, hogy mindazon igazságtalanságok és gonoszságok, mellyeket 
elmondtam s mellyeket még mondhatnék, de elhallgatok, foganato
sittasaanak ellenök, mint millyet egy jámbor és jól fegyelmezett ta
gokból álló szarzet elkövetbetne vagy adhatna arra, hogy kifosztas
sanak és leölessenek, s a kik a halált kikerülnék, örökös fogság és 
rabszolgaságra itéltessenek. 

Sőt tovább menve állitom, miszerint azon egész idö alatt, mally
ben e szigetnek olly sok népei ölettek le és szórattak azét, a meny
nyire én bibetem és gyanithatom, egyetlen halálos bünt sem követ
tek el a keresztények ellen, melly büntetést érdemelt volna az em
berek részéről. Ami pedig azokat illeti, mellyek egyedül Istennek 
vannak fenntartva, millyenek a boszúvágy, gyülölet és harag, mellyet 
olly halálos ellenségeik ellen, minők a keresztényeit voltak, táplál
hattak, ezekre nézve is azt hiszem, hogy kevés indiánnak volt ben
nök része. S a maonyire köztök szerzett hosszas tapasztalásból tu
dom, nem igen voltak indulatosabbak és keményebb szivüek a tiz 
vagy tizenkét éves gyermekeknél. 

S biztosan tudom, miszerint az indiánoknak mindig igaz okuk 
volt a keresztények elleni harezra; ellenben a keresztényeknek eJ
Jenöki háborúi mindig nélkülözték a heJyes alapot ; söt mind ördö
giek, s a világ bármeHy zsarnokéinál igaztalanabbak voltak ; s 
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ugyanezt állithatom mindarra nézve, mit az összes lndiákban elkö
vettek. 

Megsztinvén a háborúk, s azokkal az öldöklések, a megmaradt 
embereket, kik rendesen ifjak, nllk és gyermekekb6l állott~k, egy
más között osztották fel a spanyolok, a midön is egynek huszat, más
nak negyvenet, a harmadiknak százat, kétszázat adtak, a szerint a 
mint valaki többé vagy kevésbbé birta a fó zsarnok kegyét, kit kor
mányzónak neveztek. Illy módon fölosztatván, azon ürügy alatt 
adattak át a keresztényeknek, hogy tanitaniok kelljen öket a katho
lika hitben; minélfogva ezen, közönségesen tudatlan, fösvény, rom
lott és kegyetlen emberek egyszerre csak azon vették észre magukat, 
hogy lelkipásztorokká léptettettek elő. 

Pásztori kötelességöknek ugy feleltek meg, hogy a férfiakat 
bányákba küldték aranyásás végett, mi elviselhetlen fáradsággal jár; 
a n8kkel pedig a foldet túratták és müveltették, mi erös izmos fér
fiaknak való munka. Mindazoknak, mindezeknek csak holmi füve
ket s táper8 nélleüli eledeleket adtak enni. A szülö nők emlőjében 
kiszáradt a tej, s igy rövid idő alatt meghaltak a kisdedek. S mint
hogy a férfiak elkülöníttetvén soha sem láthatták nejeiket, a nemzés 
is majdnem végkép megszünt közöttök : amazok a bányákban hal
tak el éhség és fáradság következtében, emezek kunyhóikban vesz
tek el ugyanazon okból. Ime illy módoo pusztíttatott ki e sziget 
népességének olly nagy sokasága, a minthogy igy a világ minden 
népeit is ki lehetne irtani. 

És aztán milly kimondhatlan terheket ezepeltettek velök ! Há
rom, négy arrobat (egy arroba 25 font) rakván rájok, száz, kétszáz 
márföldnyire (leg he) utaztatták öket; söt maguk a keresztények is 
általuk hordoztatták magukat az ugynevezett h am a c as-ban; mert 
mindig mint teherhordó állatokat használták e szegény embereket, 
kiknek hátuk és vállaik, nem különben mint az összevert vonómar
háké, egészen el voltak borítva sebekkel. Ha el akarnám mondani, 
miklmt korbácsolták, botozták, pofozták, öklözték, átkozták 8ket, s 
a kínok ezer más nemeit, mellyekkel elhalmozták e szerencsétlene
ket, miközben görnyedtek terheik alatt, igen sok időt és papirt venne 
igénybe, s csodálkozá11ra ragadná az embereket. 

Pedig megjegyzendő, miszerint e szigetek és földek sorsa még 
roszabb lett azóta, hogy Isabella halála tudomásra jutott, mi 1504· 
ben történt ; mert az ideig csak néhány tartomány dúlatott fel igaz
talan háborúk által, de nem az egész; a e háborúk is nagy részben 
söt majdnem egészen eltitkoltattak a királyné előtt, mert ö, kit Isten 
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dicsőitsen meg, nagy gondosságot és bámulatos buzgalmat tanusitott 
e népek üdve és boldogsága elömozditásánalt érdekében ; miként ezt 
mi, kik saját szemeinkkel láttuk és saját kezeinkkel tapintottuk an
nak példáit, igen jól tudjuk. 

S átaJános szabályúl veendö, miszerint a keresztények Indiák 
mindazon részében, hová eljutottak, ugyanazon kegyetlenséggel bán
tak az indiánokkal, s ugyanazon utálatos zsarnoksággal nyomták el 
ez ártatlan népeket j nem csak, hanem ujabbnál ujabb és nagyobb 
kinzásokat gondoltak ki, s mindig kegyetlenebbek lettek: mert Is
ten megengedte, hogy minél gyorsabban bukjanak, s vakon rohanja
nak kárhozatos utjokon. . . . . 

Ez történelme a többi szigeten véghez vitt kegyetlenkedések
nek is, mellyeket mind elmondani hosszú egyhangu sorozata lenne a 
mészárlásoknak. Cubában például egy Hatuey nevü igen előkelő fö
nök, ki népe nagy részével együtt Hiapaniola szigetéröl ment át oda, 
hogy kikerülje a keresztények embertelen garázdálkodásait, eme
zeknek a mondott szigetrei megérkezéséről vévén birt egynémclly 
indiánok által, sokakat maga körül gyüjtött alattvalói közől, s igy 
szólt hozzájok : "Tudjátok már, hogy a hir a keresztények ideérkez
téről beszél j azt is tapasztaltátok, miként bántak egyik másik főnök
kel s Haiti népeivel j ugyanazt teendik itt is. S tudjátok, miért te
szik azt?" - "Nem, válaszolák, ha csak nem azért, mert természc
töknél fogva roszak és kegyetlenek." - "Nem csak azért (mondá 
ö) hanem mert van nekik egy Istenök, kit imádnak és igen szeret
nek ; s hogy megszerezzék azt tőlünk és imádják, azon vannak, hogy 
leigázzanak s életünktől faszszanak meg minket." Ekkor egy nála 
lévő, aranynyal és drágaságokkal telt kosárkára mutatván, igy foly
tatá beszédét: "Ime nézzétek, ez a keresztények Istene j ha ugy 
t~tszik, rendezzünk tiszteletére a r e y t o s-t (azaz tánczot), igy talán 
kegyébe jutunk, s megparancsolja nekik, hogy ne bánjanak velUnk 
roszul." - "J ól van, jól van" - válaszolák egy hangulag, s addig 
tánczoltak előtte, mig belefáradtak j ekkor Hatuey igy szólt: "De 
lássátok j legyen bármiként, ha mi megtat:tjuk ezt, utóvégre is agyon
ütnek érte, hogy kicsikarják tőlünk, vessük tehát e folyóba." Mind
nyájan helyeselték az indítványt, s belevetették azt egy nagy vizbe, 
melly arra folyt. 

E fejedelem, mint ki igen jól ismerte a keresztényeket, min
dig bujkált előlök , mióta Cubába megérkeztek j s ha találkozott 
velök, ·védte magát ellenök ; végre mégis elfogták, s csak azért, mert 
futolt illy istentelen és kegyetlen nép elöl, s védte magát azok ellen, 
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kik öt egész népével és nemzetségével együtt eloyornni és kürtaoi 
akarták, elevenen égették meg. Midön már az oszlophoz kötötték, 
egy ott lévő ferenczi szerzetes az lstenről s a mi hitünkröl, · mellyröl 
azelőtt mitsem hallott, beszélvén neki egyet mást futólag, a mint azt 
a hóhérok által engedett rövid idö alatt tehette, hozzáadta, miszerint, 
ha hinni akarja a mondottakat, a paradicsomba megy, hol nagy a 
dicsöség s örök a nyugalom j ha pedig nem , pokolba jutand, hol 
végtelen gyötrelmek és büntetések várnak rá. A fejedelem miután 
kissé gondolkodott volna, azt kérdezte a szerzetestől, mannek-e az 
égbe keresztények? ki azt felelte, igen, de csak a kik jók voltak. 
Ekkor a fejedelem minden gondolkodás nélkül azt felelte, miszerint 
ö nem akar oda menni, hanem inkább a pokolba, csak hogy ne kell
jen velök lenni s látni e kegyetlen népet. Ime illy birt és becsüle
tet szereztek a mi Istenünk és hitünknek azon keresztények, kik In
diába mentek. -

Más helyekrlll is hasonló pusztításokat beszél j a kormányzó
kat vagy zsarnokokat nem nevezi meg, de lndiák-tanácsa bizonyo
san ismerte azokat. S igy folytatja: - Jelenlétemben, három vagy 
négy hónap alatt, éhség következtében, mert atyáik és anyáik a bá
nyákba hurczoltattak, hétezer gyermeknél több halt meg. Még más 
iszonyatos dolgokat is láttam. . . . . . 

Midön ama rablók, kik általa kiküldettek, meg akartak rabolni 
valameily földet, mellyrlíl meghallották, hogy aranya van, éjnek ide
jén, midön az indiánok biztosságban bit ték magukat házaikban, útra 
kelvén, fél márföldnyi (legbe) távolban a kitözött földtől megállapod
tak, s ott éjfélkor maguk közt a következő kiáltványt birdették ki, 
vagy inkább olvasták fel: nA szárazf'óld e helyének fejedelmei és in
diánjai, ezennel tudtotokra adjuk, hogy egy Isten,egy pápa, s egy ca~ 
stiliai király van, ki ura e f'óldeknek; rögtön jöjjetek tehát, s hódolja
tok neki j mert különben tudjátok meg, hogy háboru t inditunk ellene
tek, s leölünk és rabszolgákká teszünk titeket sat." Hajnal felé az
tán, midlín az ártatlanok nyugodtan aludtak nejeik és gyermekeikkel, 
megrohanták a földet, s felgyujtván a házakat, mellyck közönségesen 
szalmából voltak, elevenen égették meg a gyermekeket, nőket és sok 
másokat, mielött fölérezhettek volna álmukból. Ki futásban akart 
maoedéket keresni, agyonverték j a kiket elevenen foghattak el, kin
zások közt végezték ki, hogy más földeket födöztessenek fel vele, hol 
több aranyat lelhetnének mint mennyit ott találtak j az életben ha
gyottakat pedig rabszolga-lánczra füzték. Azután kialudván vagy 
kioltatván a tüz, a házakban található arany kereséséhez fogtak . . . 
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Ugyanaz néhány spanyolt küldött. ki más tartományokbai be
vonulás végett (fa r e n t r a t e), mi nem egyéb mint gyilkolni menni 
az indiánokat j s megengedte, hogy e rablók a békés földékről any· 
nyi indiánt vigyenek el magukkal szolgálatjukra1 a maonyit akartak, 

· kiket lánczokra füztek, nehogy elhagyják a három arrobányi terhet, 
mellyet rájok raktak. S a sok illy eset közől megtörtént néhányszor, 
hogy négyezer indiánból hat sem tért vissza családjához, a többiek 
halva maradtak az útban. S ha némellyek kifáradtak és megtörtek 
lábaik a nagy teher alatt, vagy meghategedtek az éhség, fáradság és 
gyengeség következtében, hogy ne kelljen a nyakbékó megoldásá
val bajlódni, fejöket ütötték le, s igy fejök egy, testtörzsük más felé 
hullott. Képzelhetni1 milly érzelmeket keltett e látvány a többiek
ben l .. 

Egy izben, mert kedve ugy hozta magával, s mint mondják1 

azért is, hogy elvehesse az indiánokat azoktól, kik iránt nem jól volt 
hangolva, s azoknak adhassa, kik megnyerték kegyét, az indiánok uj 
felosztását határozta el, minek következtében elmulasztották a vetést ; 
s minthogy nem volt kenyér, a keresztények mindent elvettek az in
diánokt61, mivel e szegények magukat és gyermekeiket tengethették 
volna, minél fogva husz vagy harmincz ezernél többen haltak el éhen, 
s megtörtént, hogy egy nő saját gyermekét ölte le és ette meg. 

Uj-Spanyolországban egyéb mészárlások közt a következő is 
történt egy harminczezernél több lakost számító városban, melly Chi
olula· nak neveztetett. E városnak ugyanis és környékének nrai, élö
kön a fó és többi papokkal, ünnepélyesen, nagy hódolat és tisztelettel 
mentek a spanyolok elé, s vezették be városukba, hol a fejedelem és 
elBkelök házaiban szállásolták el öket ; daczára e szives fogadtatás
nak, a spanyolok mészárlásra, vagy mint ök mondják, ijesztő példa
adásra határozták magukat, hogy illy módon mindenfelé elterjeszszék 
félelmességök és bátorságuk hirét j mart mindenhol, hová a spanyo
lok eljutottak, első gondjuk volt valami nevezetes öldöklést vinni vég
hez, hogy félelmesekké tegyék magukat e szelid bárányokra nézve. 

E végre a fejedelemmel együtt a város s az annak alávetett 
helységek minden fóbbjeit és nemeseit előhivatták, kik, midön meg 
érkezvén, beléptek, hogy szóljanak a spanyolok kapitányával, rögtön 
foglyo.kká tétettek, anélkül, hogy valamellyik az árulást észrevehette, 
s birt 'adhatott volna. Öt vagy hat ezer indiánt kivánván a terhek 
tovaszállitása végett, ezeket rögtön megkapták, s a házak előudvarába 
terelték. Látva e szegény indiánokat, midl!n a spanyolok terheinek 
tovaszállítására készUlnek, lehetetlen szánalomra nem gerjedni irán-
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tok, mert meztelenül, egyedül szemé1·emrészeiket elfödve, s hátukon 
szegényes élelmöket tartalmazó hálócskájokat hozva jönek, s wind
nyájan sarkukra bocsátkozva telepednek le mint aféle szelid bárányok. 

Midön már mindnyájan egybegyültek volna az eU:iudvarban, két 
fegyveres spaRyol elálita az ajtót, a többiek pedig kardokkal és lán
dzsákkal rohantak e szerencsétlenekre, s ugy leölték öket, hogy egy 
sem wenekülbetett meg közülök. Két, harmadnap mulva sok indián 
vánszorgott ki onnan vérrel borítva, kik a holt testek alá bujva ke
rülték ki a halált, és sirva kérték a spanyolokat, kimélnék meg öket : 
de hasztalan, mert nem ismerve it·galmat, kegyelmet, a mint kijöttek, 
rögtön darabokra vagdalták öket. A megkötözött főnököket, kik 
kétszáznál többen voltak, elevenen megégetni és karóba huzatni pa-
rancsolta a kapitány l s a földbe szuratván a karók. . . . . . 

Minthogy Yucatan országban nincs arany, mert különben lakóit 
a bányákban emésztette volna fel, azok teste és lelke árán akart arra 
szert tenni, kikért Jézus Krisztus a Keresztfán halt meg; ugyanazért 
különbség nélkül mindazokat rabszolgákká tette, kiket le nem gyil
kolt, s igen sok hajót, mellyeket a rabszolgák hire vonzott ide, bocsá
tott utnak, megrakva e szerencsétlenekkel, kiket olaj, bor, eczet, ser
téshus, ruhák, lovak, s más egyéb részint neki, részint övéinek szük
séges dolgokért adtak el, amint jónak látták és kedvök tartotta. Egy 
leányt, a ezerint a mint többé vagy kevésbbé voltak szépek 1 ötven 
vagy száz közül tetszés ezerint választva adott egy arroba olaj, bor 
vagy eczetért, vagy egy sertésért ; s ugyanez volt az ára egy jól meg
termett, s két vagy háromszáz közöl szabadon választott fiú gyer
meknek is. 

A gonosz spanyolok dühös ebekkel jártak vadászni az indiánok
ra, a férfiakra ugy mint a nőkre. Egy beteg indian nő látva, hogy ki 
nem kerülheti az ebek általi szétszaggattatást, fogta a kötelet, s egyik 
lábához kötvén egy éves gyermekét egy gerendára akasztotta fel ma
gát; de mindezt nem végezbette olly hirtelen, hogy az ebek be ne ér
ték s szét nem tépték volna gyermekét; kit mégis, mielött kiadta volna 
lelkét, megkeresztelt egy szerzetes. 

Mikor a spanyolok elhagyták ez országot, egyikök fölszólította 
bizonyos tartomány főnökének fiát, hogy menne vele j a gyermek azt 
mondta, nem akarja elhagyni hazáját, mire a spanyol "Jöj velem, 
ugymond, mert különhen levágom füleidet." A gyermek ismét nem
mel felelt. Ekkor a spanyol fogta törét, s először az egyik, azután a 
másik fülP.t metszette le j s midön a gyermek még sem akart vele 
menni, az orrát vágta le nevetve, mintba csak egy fricskát adott volna 
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neki. Ez elvetemedett ember elég szemtelen volt azzal kérkedni egy 
tisztes szerzetes előtt, hogy ö tehetsége szerint minél több indián nöt 
igyekezett teherbe ejteni, mert illy állapotban állitván vásárra öket, 
többet kapott érettök. 

Ez országban történt, hogy bi,zonyos spanyol nyuJakra s más 
egyéb vadakra járván vadászni, midön egy nap semmit sem lőtt, s 
ebei megéheztek volna, egy gyermeket vett el anyjától s izenként 
vagdalván le törével ann11k karjait és lábszárait, minden ebének jut
tatott egy egy darabot; e miután azokat megették, az egész testecskét 
közéjök dobta .... 

Az is való igaz, hogy soha sem jut innen valameily rablott indi
ánokkal terhelt hajó rendeltetése helyére a nélkül, hogy az arra ra
kott rabszolgák egy harmadát tengerbe ne hánynák , nem sZilmitva 
azokat, kiket hazájokban ölnek le a fogdosás közben. Mi onnan van, 
mert sok rabszolgát zsúfolván össze, hogy minél több pénzt kapjanak 
érettök, s csak kevés élelmi szereket és vizet vivén magukkal, hogy 
meg ne kárositsák a kalózoknak nevezett zsarnokokat, a spanyoloktól, 
kik rablás végett utaznak a hajón, alig marad valami élelem e ezeren
csétlenek részére, iniért is éhen szomjan vesznek el, s az orvosság az, 
hogy tengerbe dobják öket. 

S igazán mondom, egyikök azt állitotta előttem, miszerint a Lu
cayi szigetekWl, hol az illynemü pusztítások a legnagyobb m~rtékben 
üzettek, egész Hispanioláig, mi hatvan, nyolczvan mérfóldnyi (leghe) 
köz, a hajó minden iránytü és tengeri térkép nélkül, egyedül az indi
ánoknak tengerbe hányt s ott uszkáló hulláit követve is megtehetné 
az utat. 

És mikor partra teszik öket a szigeten, hol el akarják adni, 
milly szivszakitó látni e meztelen és kiéhezett ifiakat és öregeket, fér
fiakat és nőket, kik ájul va rogynak le az éhség miatt? Azután mint 
meg annyi báránykákat elszakítják a gyermekeket szülöiktöl, a nőket 
férjeiktöl, s tiz, husz főnyi csoportokra osztván, sorsot vetnek reájok, 
hogy megosztozzanak velök a kalózok, kik bizonyos pénzösszeget 
forditanak a ezükséges két vagy három hajó fólszerelésére, s a gyil
kos zsarnokok, kik elfogdossák és leöldösik öket hazájokban. S ha 
a sors olly csoportra esik, mellyben valameily öreg vagy beteges ta
láttati~, a zsarnok kinek jut, nem ritkán igy nyilatkozik: "adjátok ez 
öreget az ördögnek, minek adjátok nekem? hogy eltemessem ? e be
teget minek vigyem magammal'( hogy orvosoltassam ?" Láthatni 
ebből, mennyire becsülik a spanyolok az indiánokat, s miként teljesi· 
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tik a felebaráti szeretetröl szóló isteni parancsot, mellytöl a törvény 
és próféták függnek. 

A zsarnokság, mellyet a spanyolok a gyöngy-ásás vagy halá· 
szatban éreztetnek az indiánokkal, egyike a képzelhető leg~agyobb 

kegyetlenségeknek. Nincs olly pokoli és kétségbeejtő munka, melly 
ahhoz fogható volna, jóllehet a bányákbani arany-ásás is rendkivül 
terhes és ölö. Reggeltől estig kell nekik a viz alatt fáradniok, miköz
ben folytonosan uszkálva kereegélik a gyöngy-termő osztrigákat. S 
ha ollykor ollykor lélekzet végett feljövén kagylókkal telt hálócská
ikkal, kissé tovább pihennek, a spanyol hóhér, ki ott őrködik egy &aj
kában, megöklözi vagy hajuknál fogva a vizbe buktatja öket, hogy 
ismét folytassák a halászatot. 

Eledelök hal és szörbencs, s eassave és kukoricza kenyérből áll, 
mellyek egyike csekély táperővel bir, másika pedig igen nehezen sze
rezhető, miért is soha sem ehetnek belöle eleget. Ejjel ágy helyett a 
földön bilineRekben bálatják öket, hogy meg ne szökjenek. Sokszor 
megesik, hogy a tengerbe vetik magukat a gyöngyhalászás végett, és 
soha sem jőnek fel többé, mert a tengeri szörnyek megrohanják és 
befalják öket. . . . 

E pokoli, elviselhetlen munkának l8nek áldozataivá az indiánok, 
kik a Lucayi szigeteken, azon időben, midön a spanyolok e nyerész
kedésre adták magukat, még találtattak j kik mivel igen jó úsz6k vol
tak, fejenként ötven, s8t száz tallérért is elkeltek, s nyilvánosan árul
t!l'ttak, daczára annak, hogy az eiüljáróság tilalmazta e kereskedést. 
Es sok más egyéb tartományokból és vidékekről valókat is öltek ott 
meg e foglalkozással. • . . . 

Azt sem hallgatom el, miszerint a spanyolok kezdettől mostanig 
olly kevés gondot forditottak Jézus Krisztus hitének e népek közti 
hirdetésére, mintha nem is emberek, hanem ebek vagy más vadállatok 
volnának j sőt minden m6don üldözték · és akadályozták a ezerzetese
ket az ige-hirdetésben, mert akadályul tekintették azt az annyira ohaj
tott arany és gazdagságok megszerzésében. 

Miért is Iadiákban mai napig sem tudnak többet az Istenről, 
vajjon fából van-e, s az égben vagy földön lakik-e, mint mennyit száz 
évvel előbb tudtak e népek; kivéve Uj-Spanyolorsdgot, hová ezerze
tesek érkeztek ; de ez csak egy igen kis zuga Indiáknak. S igy mind
nyájan hit és szentségek nélkül vesztek és vesznek el. -

A K ö n y ö r g ö i n d i á n r a b s z o l g á b a n , mellyet In diák 
kir. tanácsának megbízásából szerkesztett Las Casas, többek közt igy 
szól: - Mások, miután bevégezték a kegyetlen és igazságtalan hábo-
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rukat, s felosztották maguk közt az indiánok földeit, azzal kezdték 
meg zsarnoki eljárásukat, hogy maguk elé idézték a cazikákat és fó
nököket, s igy szóltak hozzájok : "Minden hatvan, hetven vagy nyolcz
van nap alatt ennyi meg ennyi arany lemezt vagy márkát fogtok fi
zetni adó fejében" ; és pedig akár aranytermő volt a föld, akár nem. 
"A mink van, oda adjuk" feleltek a cazikák, s mindazt beszolgáltat
ták, mit a néptől kicsikarhattak. A spanyolok azonban igy fogadták 
öket: "Ti kutyák, vagy annyit adtok amennyit kérünk , vagy meg
égettetünk." "Nem vagyunk képesek többet adni, válaszolák a sze
rencsétlenek, mert e földön nem szednek aranyat. u Ezért kétszáz bo
tot vágattak reájok. 

Továbbá dühös kutyákat uszitván rájok, vagy megégetéssel fe. 
nyegetvén öket, minden hatvan, hetven vagy nyolczvan nap alatt öt
ven, hatvan rabszolga kiállitására kényszeritette öket. A megrémült 
cazika visszatérvén helységébe, vagy helységeibe, kinek két fia volt, 
egyet, kinek három, kettöt vett el tőle, s mind összeszedte az árvákat 
és gyámol nélkülieket. Kiállitván ekként a kivánt számot, és pedig 
nem a nyomorákok vagy csúfabbakból, hanem parancs ezerint a leg
válogatottabbak s ollyanokból, kik megütötték a spanyolok által már
tékül adott vesszőt, átszolgáltatta azokat, mondván: nlme a rabszol
gákbani adó." 

Ki beszélheti el vagy irhatja le a szegény atyák és anyák jajki· 
áltásait, midön fiaikat elraboltatni, s oda vitetni látták , hol tudták, 
hogy nem sok á fognak élni? A spanyol ráparancsolt a cazikára: 
hagyná meg az indiánoknak, hogy midön megbélyegzés végett az iga
zoló bizottság elé vezetandi öket, rabszolgáktól származott rabszolgák· 
nak vallják magukat, s mondják, hogy ennyi meg ennyi vásáron adat
tak el és vétettek meg; mert ha máskülönben tennének, meg fognának 
égettetni. A cazika teljesitette e parancsot félelmében, s az indiánok 
engedelmeskedtek, ha darabokra tépték volna is 6ket. S valóban alig 
hogy egy kőhajításnyira értek azou helyhez, hol a vizsgálat tartatott, 
már fennhangon kezdtek kiabálni:' "Én rabszolga, rabszolga fia va· 
gy ok, s ennyi vásáron adattam el és vétettem meg mint rabszolga." -
Ha a gonosz vizsgáló (mert az is lopott, s vol,t tudomása róla, milly 
igazságtalanul vezettettek hozzá ez ártatlanok) azt kérdezte "Honnan 
való vagy" az indian azt felelte : "Én rabszolga, és rabszolga fia va· 
gy ok, s ennyi vásáron adattam el és vétettem meg mint rabszolga." 
Lássa Magasságod, milly jól be voltak tanitva? V égre is igy irta be 
a jegyzö, s az illy vizsga után rásütötték a király bélyeg-vasát. 

S ö felsége hivatalnokai és kormányzói mind e pokoli fogásoltat 



- 686 -

és csalásokat látták és tudták, s ök maguk voltak első föltalálói, mint 
kik részt vettek azokban, s olly helyeken, hol tulajdon kezökre dol
gogtak, még kegyetlenebbül és gonoszabb módon üzték, mertnagyobb 
volt hatalmuk és szabadságuk, s minél kev~sebbet gondoltak saját lel-
kökkel. · 

S volt olly kormányzó, ki csak egyetlen alkalommal ötszáz in
diánt játszott el, kimutatván a helyet, hol azok rabszolgákul össze 
voltak fogandók; és ez valóságos igaz, mert az indiánok között igen 
kevés rabszolga találkozott (ha mégis talállwzott). 

Egy másik kormányzó, vagy jobban mondva népzsarnok, Mexi
cóban kétszáz mérföldnyire (leg he) lévén távol kormányzóságától, két, 
három, négyszáz indián ba játszott, s postát menesztvén a zsarnok hoz, 
kit ott helytartóul hagyott, sürgetve szólitotta fel, küldjön neki ennyi 
meg ennyi száz rabszolgát , mert nagy szüksége van rájok, miutá.n 
kölcsön vett pénzeket kell visszafizetnie. 

Ugyanez bejárván uradalmát ( mert még a királyt sem ismerte 
el, s hét évig volt ott, a nélkül, hogy az indiánoknak tudtára adta 
volna, miszerint a világon kivüle más király és ur is van, mig végre 
néhány oda érkezett szerzetes világositotta fel öket) három, négy, öt
száz válogatott fiut és leányt szedett össze, s a kereskedöket és ten
gerészeket, kik ez üzlet végett érkeztek a kikötőbe, a hol ö volt, igy 
biztatta a vevésre: 11 Válaszszatok e leányok és fiukból; nézzétek milly 
szépek !"; s egy korsó olajért, borért, vagy egy sertésért, s más cse
kély értékü dolgokért adogatta el öket ; s megtörtént, hogy egy kan
cza Jóért nyolczvan, s egy elég hitvány ménért száz eszes lényt is ad
tak cserébe. 

(H.) 169-ik laphoz. 

A mwicói gúlák. 

Azon néprajok közől, mellyek korszámításunk VII. századától 
a XII-ig a mexicói területen idöközönként megjelentek, öten voltak 
ollyanok, névszerint a toltekok, sisimekok, acolhuk, tlascaltekok és 
aztekok, mellyek daczára politikailag egymástól elütö szervezetök
nek, ugyanazon nyelvet beszélték, ugyanazon vallást gyakoroltAk, s 
gúlanem ü épületeket emeltek, mellyeket mind meg annyi t e o c a ll i
kul, azaz isteneik házaiul tekintettek. Ez épületek 1 bár nagyságra 
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nézve a legkülönbözőbb mérvüek, mindnyájan ugyanazon alakkal 
bírtak, vagyis több lépcsö osztályra készitett gúlák voltak, mellyek 
oldalai pontosan a hely dél és egyközü vonalának irányában futottak. 
A teocalli egy nagy négyszög keritvény közepében emelkl'ldett, melly 
a görögök m(>ipolo,;-ához hasonlitható, s szintén kerteket, forrásokat, 
paplakokat, s ollykor fegyvertárakat is foglalt magában, mert egy 
mexicói isten háza, nemkülönben mint az Abimelech ·által elhamvasz
tott Baal Berith ősi temploma, rendesen megerősített hely volt. A 
csonka gúla tetőjére tágas lépcsll vezet, mellyen feljutva, a lapos te
tőn egy vagy két kápolna található, mellyek azon isten óriási bálvány
képeit tartalmazzák, kinek a teocalli szentelve van. E rész az épület 
leglényegesebb részeül tekinthető, s ugyanaz , mi a görögök templo
maiban a "aó,; vagy inkább a rrnxo,; volt. A papok itt ápolták a szent 
tüzet, mutatták be az áldozatokat, miközben, az épületnek általunk 
jelzett szerkezeténél fogva, nagy néptömeg láthatta öket egyszerre. 
A t e o p i x q u i-k Unnepélyes menetét messziröl ki lehetett venni a 
mint fel, vagy lefelé haladt a gúla lépcsőzetén ; az épület belseje a 
mexicói királyok és főbbek temetkezési helyéül szolgált. Ha Hero
datnak s Dioclorus Sicutusnak Bel Jupiter templomáról ránk hagyott 
leírásait olvassuk, lehetetlen, hogy Anahuac teocalli-ainak ahozi ha
sonlósága által meg ne lepettcssünk. 

Mikor a mexicóiak vagy aztekok, az anahuatlacok (parti népek) 
hét törzsének egyike, 1190- ben Uj Spanyolország egyenlítői vidékén 
megjelentek, Teotihuacan, Chiolula vagy Chiolulan és Papantlaban 
már gúlanemü emlékeket találtak, mcllyeket a müvelt és hatalmas 
toltekoknak tulajdonítottak, kik Mexicót nu\r ötszáz évvel előbb lak
ták, képbetüs irást használtak, s a régi szárazfold népeinek nagy ré
szénél szabatosabb év és idöszámitási rendszen·el bírtak. Az aztekok 
nem tudták biztosan, vajjon a toltekok előtt lakták-e már más törzsek 
Anahuac földét j bauern ugy tekintvén Teotihuacan és Chiolula isten 
házait, mmt ez utolsó nép müveit, a legrégibb kort tulajdonitották 
azoknak , mellyröl fogalmok lehetett j mindazáltal nem lehetetlen, 
hogy még !l toltekok betörése, vagyis a közönséges időszámitás 648 
éve előtt építtettek. Semmi okunk csodálkozni a fölött, hogy egy 
amerikai nép történelme sem veszi kezdetét a VII. század előtt, s hogy 
a tolte~oké ép olly bizonytalan, mint a pelasgok. vagy ausonoké. A 
tudós Scblözer kétségbe vonhatlanul kimutatta, miszerint északi Eu
rópa történelme nem megy feljebb a X. századnál, · melly időben Me
xico már sokkal előhaladottabb miveltséget mutatbatott fel, mint Dán
Svéd és Oroszor~zág. 
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Mexico teocalli-ja, melly az aztekok által Teotihuacan gúláinak 
mintájára csak hat évvel Columbus Kristóf megérkezése előtt építte
tett, Tezcatlipocanak volt szentelve, melly aztek istenség első helyet 
foglalt el Teotl, a legfdbb és láthatlan lény, s Uitzilopotli, a háporu is
tene után. E csonka gúla, mellyet Cortes fdtemplomnak nevezett, 
alapjában 97 m«:ter széles, s közel 54 méter magas volt. Hogy illy 
mérvü épület néhány évvel Mexico ostroma után már romba dőlhetett, 
nem caodálhatjuk, ha tekintetbe veszszük, miazerint Egyiptomban is 
alig van többé valami nyoma a Moeris tó közepén emelt roppant 
nagy, B Herodot szerint óriási szobrokkal díszített gúláknak; B hogy 
Hetrunában is elenyésztek Porsenna gúlái, mellyekrBI mesésen szól
nak a leírások, s mellyek közől négy, Varro azerint, nyolczvan máter
nél is magasabb volt 1). 

De ha az europai hódítók romba döntötték is az aztekok teocal· 
liáit, nem sikerült nekik azintén megsemmisfteni a régibb emlékeket, 
mellyek a toltek nemzetnek tulajdonittatnak. Mi ezen, ugy alak mint 
nagyságra nézve nevezetea emlékeknek csak rövid leírását adandjuk. 

Teotihuacan gúláinak csoportja Mexico völgyében, a fővárostól 
északkeletre nyolcz márföldnyi (leg he) távolbr.n, egy síkságon talál
tatik, melly Micoatl vagy "Halottak utja" nevet visel 2), Azonkivül 
még két nagy gúla is látható ott, mellyek a Nap (T o n a t i u h) és 
Holdnak (Me z t l i) szentelvék, a több száz apró gúlák által környez
tetnek, mellyek szabatosan északról délre B keletről nyugatra irány
zott utakat képeznek. A két nagy teocalli egyike 55, másika 44 mé
ter függöleges magasaággal bir; az előbbi alapjában 208méter hosszu, 
miböl kitünik, hogy a Tonatiuh Yztaqual, Oteyza urnak 1803-ban tett 
méréae szerint, magasabb a Mycerinusénál, vagyis Egyiptom három 
nagy gúlájának harmadikánál, a hogy alapjának hossza körülbelül 
ollyan, mint a Chephrenéé. A Nap és Hold nagy házait körülvevő, alig 
kilencz méter magas apró gúlák a benazülöttek hagyománya ezerint a 
törzsfőknek azoigáltak temetkezési helyekül. Egyiptomban a Cheops-é 
és Mycerinus-é körül azintén látható nyolcz kis gúla, mellyek egyen
mértékben1 a a nagyok homlokzatával egyközüen vannak elhelyezve. 
Teotihuacan két teocallijának négy fd lépcsőszaka volt, mellyek ismét 
több apró lépcsökre oszoltak. A lépcsők mag,·át apró kövekkel ke
vert agyag képezi, melly t e z o n t l i vagyis likacsos mandolafából álló 
tömör fallal van födve. E szarkezet Egyiptom gúláinak egyikére 

1) PUnlu, XXVI, 19. 
•) Ecclairciaaemenú de M. Langlés au uoyage de Norden. 
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emlékeztet, melly hat eme]etii, s Pococke szerint 1) nem egyéb, mint 
durva kövekkel födött kövecs és sárga vakolat-halmaz. 

A mexicói nagy teocallik tetején a Nap és Holdnak köböl ké
szült, s arany lemezekkel bevont két óriási szobrát találták, mellyeket 
elvittek magukkal Cortes katonái. Midön a ferenczi szarzetbeli Zu
mara ja püspök mind annak irtó háborut üzent, mi Amerika benszü
lötteinek vallása, történelme és ösrégiségére vonatkozott, Micoatl sik
jának bálványait is megégettette. S még most is láthatók ott romjai 
egy nagy, faragott kövekböJ épült lépcsönek, melly régente a teocalli 
lapos tetöjére vezetett. 

Teotihuacan gúláinak csoportjától keletre, a Cordilleráktól n 
Mexicoi-öböl felé ereszkedve le, egy Tajin nevü sürii erdöben emel
kedik Papantla gúlája, mellyet mintegy harmincz év elött 2) véletle
nül spanyol'vadászok födöztek fel; mert az indiánok miodazt szeretik 
eltitkolni a fehérek ellitt, mi ösi tisztelet tárgyát képezi. E teocalli, 
melly hat vagy talán hét emeletö volt, mioden más iUy természetü 
emlékeknél oyuláokabb alakkal bir; magassága 18, alapjának szé. 
Iessége pedig csak 25 méternyi, s következésképen mintegy felényi
vel alacsonyabb Cajus Cestius sornai gúlájáoál, melly 33 méter ma
gas. E kis épület egészen faragott kövekböJ áll, mellyek rendkivül 
nagyok, s igen szép és szabályos metszésüek, tetőjére három lépcsö 
vezet; a rétegek falai képiratos metszésekkel, s márarányosan elhe
lyezett apró fülkékkel diszitvék, mellyek száma a C em p o h u a l
l i l h u i t l, azaz a toltek polgári naptár napjainak három,száztizen
nyolcz egyszerü vagy összetett jegyeire látszik czélozni. 

Anahuac gúlanemü emlékei közt legnagyobb, legrégibb s leg
oevezetesebb a chiolulai teocaUi, melly most kézzel csinált Hegynek 
(M o n t e h e c h o a m a n o) neveztetik. S valóban, k! messzir8l 
látja, kísértetbe jön egy növényzettel födött hegynek tartani azt. 

Puebia sikja Mexico völgyétlll egy vulcani hegylánczolnt által 
választatik el, melly Popocatepetltöl Rio Frio és Tetapon hegycsúcs 
felé huzódik. E termékeny de fák nélküli síkság gazdag az ameri
kai történelmet érdekliS emlékekbeo, s magába foglalja Tlascala, • 
Huexocingo és Chiolula föhelyeit, melly köztársaságok, daczára foly
tonos villongásaikoak, ellen tudtak állani az aztek királyok zsarnok
sága és bitorló szellemének. 

A kis Chiolula város, mellyet Cortes V. Károly császárhoz irt 

•) Voyage, NeufchAtel 1751, t. köt. 14-7. lap. 
") E muuks 1813-ban iratott. 

XIV. 44 
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levelében Spanyolország legnagyobb és legnépesebb városaihoz ha
sonlit, jelenleg alig számlál tizenhatezer lakost. A gúla a várostól 
keletre azon úton áll, melly onnan Puehiába vezet, s nyugati oldalról 
igen jó állapotban maradt meg. Chiolula síksága az Ocean felett 
2200 méternyire emelkedő fensikoknak sajátos meztelenségi jelleg
gel bir; a síkon itt-ott aga ve és baktövismézga törzsekkel találko
zunk, a távolban Orizaba tüzhányójának havas csucea látszik, melly 
óriási hegy 5245 méternyi önálló magasságban emelkedik. 

Chiolula teocallija négy emeletre oszlik, mellyek ruind egyenllí 
magasságúak, s ugy látszik pontosan a négy világrész ezerint volt 
tájékozva. E gúlai emlék a régi szárazföldön talált minden más e 
nemü épületeknél terjedelmesebb alappal bir. Pontosan felmérvén 
függöleges magasságát 54 méternyinek, s alapjának minden oldalát 
409 méternyi hosszúnak találtam. Torquemada magasságát 87, Be
tancourt 65, Claviger 71 méterre teszi. Bernal Diaz del Castillo, 
közlegény Cortes seregében, megolvasván a teocallik tetősíkjára ve
zető lépcsők fokait, Tenochtitlan nagy templomában 114-et, a tezcu
cóiban 117 -et, a chiolulaiban 120-at számlál t. Chiolula gúlájának 
alapja kétszer ollyan mint a Cheopseé, de magasságra nézve kevéssel 
mulja felül Mycerinusét. Összevetvén a Nap Teotihuacanbani házá
nak méreteit a chiolulai gúláéival, azt látjuk, hogy a nép, melly e 
tekintélyes emlékeket építette, ugyanazon magasságra szándékozott 
azokat felhúzni, de olly alapokon, mellyek hossza ugy állna mint 
egy a kettöhöz. A mi az alap és magasság közti arányt illeti, ez a 
különböző emlékekben igen különböz8. Gize három nagy gúlájában 
a magasságok ugy aránylanak az alapokhoz mint l : P/10 ; a papant
lai, képbetfis iratokkal boritott gúlában mint l : 14/ 10 ; a teotihuacani 
nagy gúlában mint l: 37/ 10 ; a chiolulaiban pedig mint l: 78;'10, Ez 
utóbbi e~lék agyag rétegekkel váltakozó kemény téglákból (x a
m i ll i) áll. Egynémelly chiolulai indiánok arról biztositottak engem, 
miszerint a gúla belseje üres, s hogy Cortesnak városukbani tartóz
kodása idejében 1 az ösök sok harczost rejtöztettek el ott, hogy 
váratlanul támadnák meg a spanyolokat; melly vélemény azonban 
igen kevés valószinüséggel látszik birni, ha tekintetbe veszszük az 
anyagokat, mellyekböl a teocalli épült, s az az idöbeli történészek e 
tekintetbeni hallgatagaágát 1). 

Mindazáltal bizonyos, hogy valamint a többi teocallikban, ugy 
e gúla belsejében is tekintélyes üregek találtatnak, mellyek a hen-

1) Carlaa de Hernan Corte8, Mexico 17701 69. 11\p. 
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szülöttek temetkezéRi helyéül szolgáltá.k, s mellyek véletleniÜ födöz
tettek fel. Ugyanis hét vagy nyolcz évvel ezelőtt,cgyenesre akar
ván venni a Pueblából Mexicóba vezető utat, melly előbb a gúlától 
északra vitt el, e végből átfúrták az első lépcső-osztályt, ugy hogy 
annak egy nyolczada egészen ellön különitve a nagy tömegtől. Ez 
átvágás közbeo a gúla belsejében egy, kövekből épült, s kopasz ey
prus (c u p r cs sus d i st i c h a) gerendák által tartott nagy négy
szögletü házat födöztek fel, mellyben két hullát, basalt bálványokat, 
s nagyszámu fénymázos és müvészileg festett edényeket találtak. E 
tárgyak megőrzésére nem forditottak gondot, azt azonban mint bizo
nyosat állitják, hogy e téglák és agyagrétegekkel födött háznak 
semmiféle kijárata nem volt. Föltéve, hogy e gúla nem a toltekok, 
Chiolula első lakói, hanem a rabszolgák által építtetett, kiket a chio · 
lulanok a szomszéd népek közöl ejtettek foglyok ul, azt hihetnők, 
miszerint e hullák a teocallik belsejében elveszni hagyott szerenesót · 
len rabszolgákéi voltak. Mi megszemléltük e földalatti ház marad
ványait, B a téglák olly módoni elhelyezését vettük ott észre, melly 
a tető által viselendett nyomás kis~bbitésére czéloz. A henszülöttek 
ugyanis nem értvén a boltozat készítéséhez, a téglákat fakirányosan 
ugy illesztették össze, hogy a felsőbbek küljebb álltak az alsóbbak
nál, minek következéBe lépcsőzetes emelkedés lett 1 melly epitósi 
módnak sok egyiptomi épületben is találtak nyomaira. Igen érdekes 
és kivánatos lenne, ha Chiolula teocalliái, belszerkezetök megvizsgá 
lása végett, áttöretnének; s csodálatos, hogy a rejtett kincsek utáni 
sovárgás még nem tette e kísérletet. Perubani utazásom alatt meg
látogatván a Manisco melletti Scimú "áros nagyszerü romjait, be
mentem a hires H :u a c a d i T o l e d o-ba (egy perui herezeg sirj a), 
mellyben Garzia Gotierez de Toledo 1576-ban egy átjárás fúratása 
alkalmával öt millió franknál többet talált tömör aranyban, miként 
ez a truxillói főnökségnél megőrzött számadási könyvekből kitünik. 

Chiolula égetetlen téglákhóli Hegynek (T l a l c h i h u a l t e
p e c) nevezett teocallija tetején egy oltár állott, melly Quetzalcoatl
nak, a lég istenének volt szentelve, Ez isten (kinek neve c o a t l 
kigyó, és q u e t z al l i zöld ~o ll, sz6kból lévén összetéve, zöld tollak
kal födött kigy6t jelent) a mexic6i regetan legrejtélyesebb lénye, ki 
a muyscas-ok Bochicajához hasonlóan, szintén fehér és szakállos s 
Tulában (T o ll a n) főpap, törvényhozó s egy vallásfelekezet feje 
volt 1 s ki nem különben mint a sonyasis-ok és India buddhistái, a 
legszigorúbb bűnbánati cselekvényeket gyakorolta; ö hoztn divatba 
az ajkak és fülek átfúrását, s azon szokást, mellyoél fogva a test 

44* 
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agave vagy kaktus tövisekkel kinoztatott, s a. sebekbe, hogy minél 
nagyobb mértékben folyjon a vér, nádszálkák szúrattak. Egy a va
ticani könyvtárban megőrzött festményen 1) egy alakot láttam, melly 
Quetzalcoatlot ábrázolja, a mint bünbánatával az istenek haragját 
igyekezett megengesztelni, midön 3060 évvel a világ teremtése után 
(a domonkosi Pedro de Los Rios igen bizonytalan időszámítása sze
rint) igen nagy éhség pusztított Culan tartományban ; a szent, Tlaxa
puchicalcóhoz közel, a Catcitepetl nevü (b es z é l ö h e g y) tüzhányó 
hegyre vonult vissza, hol meztelen lábbal a tövises agave leveleken 
járkált. Benne a Ganges melléki ugynevezett Rishi remeték egyi
két vélnéd laítni, kiknek ajtatos szigorát a Purana magasztalja 2). 

Quetzalcoatl uralkodást~. aranykorát képezte Anahuac népeinek; 
minden állatok, s maguk az emberek is békében éltek egymás közt j 
a föld minden müvelcs nélkül gazdag gyümölcsöt hozott j a lég ma
darakkal volt telve, mellyek bámulatra ragadták az embereket szép 
tollaik és bájló énekökkeL De ezen, Saturnuséhoz hasonló uralom, s a 
világ boldogsága nem tartott sokáig, mert a nagy szellem, Tezcatlipo 
ca, Anahuac népeinek Bramaja, utazási kedvet öntött Quetzalcoatlba 
s különösen egy távoli tartomány meglátogatására ösztönözte őt ellen
állhatlanul, mellyet a hagyomány Tlapal1annak nevez a). E névnek 
Huehuetlapallan, a toltekok hazájáébozi hasonlósága nem látszik eset
legesnek j de nehéz felfogni, miért vette volna, mint mindjárt lá
tandjuk, ama fehér ember, Tula papja, utját délre Chiolula tdkja, s 
onnan Mexico keleti partjai felé, hogy ez északi földre jusson, hon
nan ellidei időszámításunk 596-ik évében jöttek ki? 

Quetzalcoatl Chiolula . területén utazván keresztül, engedett a 
lakók kérelmének, kik megkinálták öt a kormánynyal, s husz évig 
maradt nálok, mi alatt megtanitotta öket az érczöntésre, behozta a 
nyolczvan napi nagy böjtöt, szabályozta n tolteki szökö év számitást, 
békére intette az embereket, s nem akarta, hogy' az isteneknek a 
gabnanemüek zsengéjén kivül más áldozatok mutattassanak be. 

Quetzalcoatl Chiolulaból Goasacoalco torkolatáhóz ment, hol, 
miután tudatta volna a chiolulanokkal (C h o l o l t e c a t l e a), misze
rint ismét eljövend, hogy kormányozza őket s megujitsa jólétöket, 
eltünt. 

A ezerencsétlen Montezuma e s zent utódait vélte ujra látni Cor-

1
) Codex anonymua, uro 3738, fol. 8. 

2
) Schlegel, Ueber Sprache und Weialteit der Indier. 132. lap. 

3
) Olavlgero, Storia di MeBako, II. köt. 12· lap. 
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tes tegyvertársaiban. "Könyveinkböl tudjuk (mondá a a spanyol 
hadvezérreli eleö találkozása alkalmával) hogy sem én, sem a töb
biek, kik e fóldet lakják, nem vagyunk benszülöttek, hanem meaz
sziről jöttünk; azt is tudjuk, hogy a fónök, ki elődeinket ide vezé
relte, kis időre eredeti hazájába ment vissza, e aztán ismét ide uta
zott, hogy fólkereeee a letelepeoetteket, kiket is e föld nőivel ösz
szeházasodva, e számoe nemzedékkel általuk épitett városokban lakva 
találta; a mieink azonban nem akartak engedelmeskedni régi urok
nak, miért is ez egyedül távozott. Mi folyton hiszszük, miszerint 
utódai egykoron visszatérendnek, hogy kezökbe vegyék ez ország 
kormányát. Minthogy pedig ti onnan jöttök, hol a nap szülemlik, 
e azt állitjátok, hogy már rég idö óta ismertek minket, nem kétel
kedhetem, miszerint a király 1 ki titeket küld, a mi természetes 
urunk" 1). 

Chiolula indiánjai közt n;1ég most is él egy más igen figyelemre 
méltó hagyomány, mellynél fogva a nagy gúla eredetileg nem Quet
zalcoatl tiszteletére lett volna szánva. Európábai visszatértem után 
megvizsgálván Rómában a vaticani könyvtár mexicói kéziratait, 
ugyanazon hagyományt az emlitett Los Rios atya egy kéziratában is 
feljegyezve találtam, ki 1566-ban mindazon képbetüe festményeket, 
mellyeket megezerezhetett, a helyezinén másolta le. "A világ terem
tése után 4008 évvel történt nagy vizözön (a p a c h i q u i l i z t l i) előtt 
Anahuac fóldét óriások lakták (Z o c u i l i x e q u e); e a kik elvesz
tek, halakká változtak át, hetet kivéve, kik földalatti üregekben me
nekültek meg. Felszikkadvá.n a vizek, ez óriások egyike, Xelua, 
ki épitész malléknévvel is birt, Chiolulába ment, hol a Tlaloc hegy
ség emlékére, melly neki és testvéreinek wenhelyül szolgált, gúla 
alakban egy mesterségee hegyet emeltetett. E czélra Tiarnanaleo 
tartományban, a Cocotl nevü hegység tövében készittette a téglákat, 
mellyek Chiolulabai átszállitása végett az emberek hosszu sorát álli
totta fel, kik kézröl kézre adták azokat. Az istenek haragra gerjed
vén ez épület miatt, mellynek csúcsa a felhöket vala érintend87 tüzet 
bocsátottak a gúlára, melly sok munkást fölemésztvén, akadályozta. 
az építés bevégzését, és aztán Quetzalcoatlnak, a lég istenének ezen
tettetett." 

N történet Kelet régi hagyományaira emlékeztet, mellyeket a 
héberek gyüjtöttek össze szent könyveikben. Cortes idejében a chi
olulanok egy békaalaku légkövet öriztek, melly tüz-golyóba burkolva 

1) Cortes ehö levele, 21 és 29 §. 
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esett a gúla tetöjére. Rios atya a Xeluaról szóló mese régisége mel
lett felhozza, miszerint az egy énekbe volt foglalva, mellyet a chio
lulanok ünnepeik alkalmával , teocalliáik körül tánczolva azoktak 
énekelni, s melly T u l a n i a n h u 1 u l a e z szavakkal ke,zdödött, 
me!ly szavak a Mexicóban jelenleg beszélt nyelvek egyikében sem 
találhatók. A földgolyó minden részén, a Cordillerák hátán, ugy 
mint az Aegeumi-tengerben fekvő Samotracia szigeten , mindenütt 
őriztettek meg ösnyelvek töredékei a vallási szertartásokban. 

Chiolula gúlájának tetö-térsége 4200 négyszög méternyi, hon
nan nagyszerü kilátás nyilik Popocatepetl, lztaccihuatl, Orizaba csú
csa és Tlascala hegységére, melly a csúcsa körül dühöngeni azokott 
viharokról hires j egy pillantásra három, a Montblancnál magasabb 
hegy látszik onnan, mellyek ketteje müködésben levő vulcán. A 
lég isten vagyis a mexicói Indra templomának helyét egy cyprusok
tól környezett, s a Segélyről czimzett (d e l o e R em e d i o e) Mi
asszonyunknak szantelt kápolnácska foglalta el j s egy ind szárma
zásu áldozár olvassa naponként a szent misét e régi emlék tetöjén. 

Cortes idejében Chiolula szent város gyanánt tekintetett; és se
hol sem voltak nagyobb számmal a teocallik, papok, szerzetes rendek, 
és sehol sem fejtetett ki nagyobb fény az isteni tiszteletben, s nagyobb 
szigor a böjt és bünbánatban. A kereszténységnek az indiánok közé 
bevitele után az uj vallás jelvényei nem azoritották ki egészen az ösi 
vallás emlékeit; mert a nép igen messziröl, ttimegeeen zarándokol a 
gúla csúcsára, hogy megülje ott a Szüz ünnepét j s titkos félelem és 
szent borzalom lepi meg a benszülöttet e cserjékkel és zöld gyeppel 
boritott roppant tégla-halmaz láttára. 

Már előbb jeleztUk a mexicói teocallik, sa babyloniai Bel tem
plom közti építkezési nagy hasonlatosságot, mit Zoega is észrevett, 
jóllehet ö csak igen tökéletlen leírasát szerezhette .meg a teotihuacani 
gúla-csoportnak 1). Herodot szerint, ki meglátogatta Babyloniát, s 
látta Bel templomát, e gúlai emlék egy atadiumnyi magasságban nyolcz 
emelettel birt, s alapjának szélesség~:~ egyenlő volt magasságával ; a 
küls(i kerítést (m~í{JoÁor;) képező fal két stadiumot tett négyszögben 
(egy közönséges olympiai atadium 183, az egyiptomi csak 98 méter) 2), 

a gúla téglákból s földszurokból épült, egy egy templommal Paor; csú
csán és tövében j az elsőben hián y o z tak a szobrok, s csak egy arany 
asztal és ágy volt benne, mellyen a Bel isten által választott nö nyu-

1) Zoega, De origiM obeli.Ycorum, 380. lap. 
2) VIncent, Viaggio di Nea1·co, ó6. lap. 
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godott 1). Diodarus Siculus· ellenben azt állitja, hogy a felsli templom 
egy alh\rt és három szobrot tartalmazott, mellyeknek görög regatani 
eszméi ezerint Jupiter, Juno és Rhea neveket ad 2) ; de Diodorus és 
8traba idejében már sem a szobrok, sem az egész emlék nem léteztek, 
A mexicói teocallikban, nemkülönben mint Bel templomában, az alsó 
vao~ különbözött attól, melly a gúla tetösíkján állott ; s e kfllönbség 
világosan jeleztetik Cortes leveleiben s Bernal Diaz hóditási történel
mében, ki több hónapon át tartózkodott Axajacatl király palotájában, 
tehát épen szemközt Uitzilopotli teocallijával. 

A régi irók közöl· sem Herodot, sem Strabo, sem Diodorus, sem 
Pausanias, sem Arrianus vagy Quintus Curtius nem emlitik, hogy Bel 
temploma a négy fö égtáj szerint lett volna irányozva mint a mexicói 
és egyiptomi gúlák, Plinius csak azt jegyzi meg, hogy Bel a csilla
gászat feltaláló ja volt, I n v e n t o r fu i t s i d e r a l i s s c i e n t i a e 3) 
Diodor ezerint a babyloni templom csillagdául szolgált a caldaeusok
nak. "Elismert dolog (mondja ö), hogy ez épület rendkivüli magas
ságra emelkedett, s hogy a caldaeusok onnan észlelték a csillagokat, 
mellyek kelte és nyugta az emlék magasságánál fogva pontosan lát
ható volt." A mexicói papok (t e o p i x q u i) szintén a teacallik ma
gaslatáról fürkészték a csillagok helyzetét, s kürttel adták tudtára a 
népnek az éj óráit 4). E teacallik a Mahomed s Ferdinand és Izabella 
közti idöben emeltettek ; s csodálatos, hogy ez amerikai épületek, 
mellyek alakja majdnem azonos az Eupbrates malletti emlékek egyik 
legrégibbjeével, hozzánk olly közel álló korba tartoznak. 

Ugyanazon szempontból tekintve Egyiptom, Ázsia s az uj száraz
föld gúlanemü emlékeit, kitünik, miszerint daczára alakjok hasonos
ságának, igen különbözö rendeltetéssel bírtak. Némellyek, mint p. o. 
G ize és Bakara gúláinak csoportja Egyiptom ban, továbbá Zarina, a 
scythák királynéjának egy atadiumnyi magas, három atadium széles, 
s egy óriási szaborral ékitett gúlája 5), s azon 14 hetrusk gúla, mellyek 
Porsen na király clulliumi labyrinthusába voltak zárva, a főbbek temet
kezési helyéül szolgáltak, s egyeneseu e czélra voltak szánva. Semmi 
sincs az emberre nézve természetesebb, mint megkülönböztetni a he-

1) Rerodot, 1. könyv. 181-183. fej. 
") Diodorus Sic. 1. köt. u. könyv. 
3 ) Hist. nat. lib. VI. 30. 
') Gama, Deac1iption c•·cmologica dc la pietlra calendtl9'ia. Mexico, 1792, 

p11g. 15. 
·') Diodorqs Siculus, 11. könyv. a4. f,·j. 
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ly et, hol azok maradványai nyugosznak, kiknek tiszteli emlékét. E 
helyek eleintén egyszerü földbalmazok voltak; azután bámulatos ma
gasságu sirdombokká nőtték ki magukat; a chinaiak és tibetiekéi csak 
néhány méternyi magasságuak 1); nyugat felé már nagyobb m6rveket 
vesznek; Aliatte király, Croesus atyjának sirja Lydiában hat sta
diumnyi, Ninusé tiznél is több átmérőjében 2); északi Európa Gormus 
skandinav király, s Daneboda királynénak siremlékeit mutatja fel, 
mellyek háromszáz méter széles,· s harmincz méter magas földhalmok 
által födettek. Illyféle sirok mindkét félgömbön, s névszerint Virgi
ciában és Canadában ép ugy mint Perubap is találtatnak, melly utóbbi 
helyen köb61 készült s egymással aknák által közlekedö földalatti 
csarnokok töltik be a h u a c a s-ok vagyis meetereéges halmok bel
sejét. Az ázsiai fényüzés fel tudta disziteni e durva emlékeket, a nélkül, 
hogy kivetköztette volna azokat eredeti alakjokból; Pergamus sirjai 
körfalra emelt földkupok 1 melly fal, ugy látszik, márványnyal volt 
födve&). 

A mexicói taocallik vagy gulák templom és temetkezési he
lyekiÍl azoigáltak egyszersmind. Már feljebb emlitettük, miszerint a 
sik, mellyen Teotihuacanban a Nap és Hold házai emelkednek, a 
h o l t a k u t j á n a k neveztetik ; de a teocalli lényeges és fő része 
mindenesetre az épület csucsáni kápolna, a 11aÓ; volt. A polgárosodás 
kezdétén az emberek magas helyeken szerették bemutatni áldozatai
kat az isteneknek; miért is az első oltárok és templomok rendesen 
hegyeken emeltettek, mellyeknek, ha elszigetelten állottak, szabályos 
alakot adtak, több emeletre osztván, s lépcsökkellátván el azokat, 
hogy könnyebben feljuthassanak tetejökre. A két szárazföld sok illy 
több földemeletre osztott s tégla és köfalakkal keritett halmokat mu
tat fel. A taocallik ezerintem nem egyebek mint egy síkság közepén 
emelt, s az oltárok· talapjaiul szánt mesterséges halmok. 8 lehet-e 
tisztelet-gerjesztöbb valami az áldozatnál, melly ugyanazon időben 
egy egész nemzet által szemlélhetö ·? Hindostan pagodainak semmi 
közük sincs a mexicói templomokkal; a tangorei, mellyröl a jeles 
Daniell pompás rajzokat adott t), egy több emeletü torony, de mally
nek csúcsán hiányzik az oltár. 

1) Dobaide , Deacription de la Chine , II. köt. 126 lap ; A8iatic Reaearehea, 
U. köt. 814 lap. 

2) Berodot, I. könyv, 93 fPj. ; Ktesias Diodorus SiculuAnfll, II. könyv. 7 fej. 
3

) Oholseol-Gooffter, Voyage pitto1·eague de lá Gr~ce, II. köt. 27 ~31 lap. 
') Oriental Scenery, pl. XVII, 
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' Bel gúlája templom éa air gyanánt_ azolgált ez istennek j és 
Strabo oem ugy beszél arról miot templomról, hanem egyszerüeo 
B e l si r j á n ak nevezi. A sir (xrol'a.) csúcsán, melly Arcadiában 
Calixtus hamvait zárta, Diaona temploma állott, s Pausanias ugy irja 
azt le mint egy emberi kéz által készitett s ösnövényzettel boritott iöld
kúpot (Pausantaa VIII. könyv. 35 fej.). És ez a legfigyelemre méltóbb 
emlék, mellynél a templom csak mellékes ékesség, s melly ugy szól
ván átmenetet képez Sakara gúlái B a mexicói teacallik közt. 

Humboldt , V u e s d e s C o r d i ll é r e s. 

I) 258-ik laphoz. 

Gyémdnt. 

A gyémánt azon test, melly legnagyobb fényt vet vissza, s 24 
fokot meghaladi'l beesései szög alatt a sugarakat mind megtöri j s innen 
van elérhetlen fénye. Dörzsöltetvén villanyosságat fejt ki, villózik, s 
3, 4 - 3, 55 fajsulylyal bir. Ez a drága kövek legkeméoyebbje j 
mindazáltal éghető, miután tiszta, mioden 'más vegyrész nélküli jege
ezesült szénenyböl áll, s igy ha éleny ~B köneny vegyülék sególyével 
5000 Farenheit fokig hevittetik, egészen elenyészik, a nélkül, hogy a 
legcsekélyebb salakot hagyná maga után. Arago és Biot hajlandók 
voltak hinni, hogy köneny, Davy pedig, hogy élenyis van benne j de 
a kisérletnél mindig csak a széneny mutatkozott. Newton volt az első, 
ki e követ az égbetök közé sorozta. Gian Gastone Toscana hercze
gének meghagyása folytán Averani megkisérlette a gyémánt elége· 
tését, s 1694-ben kimutatta a természettudósoknak, miszerint e kö 
egy vájtükör tüzénél már elenyészik, mig a rubin csak meglágyul. 

A gyémánt olly annyira egyszerü álladéka sokakat arra birt, 
hogy tanulmányozzák a módját, mint lehetne e gázt lekötni vagy je
geczesiteni j s a mult századok oda irányult kutatási szeove, hogy 
föltalálják a bölcseség kövét, melly aranynyá változtatná a kevésbbé 
nemes érczeket, most már ez uj feladatot tüzte és tüzi ki magának, 
melly jóllehet tömérdek költségbe került, mindeddig megoldatlan 
maradt: 

Woelker 1850-ben az anthracit-ot elemezvén ugy ta
lálta, hogy a szénenyen és élenyen kivül ként is tartalmaz, 
tehát nem eredeti széneny. Ennek nyomán G. Wilson az anthra-



- 698 -

cit-ot jegeczes szénenynyé, a gyémánt egy változatává, véli átfordít
hatni. Mások, még otromhábbúl, a kisebb gyémántokból önt~s utján 
igyekeztek egy nagyobbat alakitani ; s ezek közől II. Ferdinand 
német császár roppant kincseket költött az illynemü kisér\etekre ; 
egy alkalommal pedig 6000 forint értékü gyémántot és rubint zárt 
az olvasztó tégelybe s egy huszonnégy órára tette azt ki visszasu
gárzó tüznek, melly idő után a rubinokat érintetlenül találta, de a 
gyémántok elenyésztek. Ez eredmények kevéssé voltak ismeretesek, 
mignem 1768-ban Darcet közlötte azokat a franczia akademiával, s 
külö~féle kisérleteket tett és bebizonyította, miszerint a gyémánt tűz
ben ugy a szahad légen, mint légmentesen elzárt porezelián tégelyek
ben, egyformá.n elenyészik. 184 7 juliusban Jacquelain ur szintén azt 
tudatta az akademiával, hogy sikerült neki egy gyémántot szénué 
változtatni. 

Hol és hogyan késziti azt a természet keze, titok. A régieknél 
nem történik felöle említés, mert az a d a m a s név alatt aczélt ér
tettek. Plinius ezerint sokáig ismeretlen maradt. Azután sok helyről 
állitották, hogy gyémántot terem ; de talán csak olly helyek voltak 
ezek, honnan az árusok é•·keztek. Most Kelet-lndiákban és Erasi
liában szedetnek. Amott Golconda, Visapur országokhan és Benga
lliban találtatnak gyémánt bányák; de, ugy látszik, nem régiebbek 
négy századnáL Egy pásztor kopár sziklákon legeltetvén nyáját, 
igen fénylB követ talált, s kevés rizsért adta azt el egy másiknak, ki 
nem ismerte becsét; s igy kézröl kézre egy kereskedőhöz jutott, ki
nek nagy haszna volt belőle. Ekkor mindenki g:rémánt keresésre 
adta magát ama sivár helyeken, s igy födöztetett fel két század előtt 
Golconda bányája. 

Mondják, hogy az angol foglalás előtt harmincz ezer munkás 
dolgozott ott, sa király csak a 10 karatosnál nagyobbakat tartotta meg 
magának. Golconda és Visapurban olly nagy mennyiségben találtat
tak, miszerint Coromandel fejedelme, hogy fentartsa becsöket, csak 
bizonyos helyeken engedte meg az ásást. Legtöbbnyire leomlott he
gyek közelében jőnek elő ; s a quolurai volt az első bánya, melly 
kinyittatott, hol sárgás, puha kövekkel teljes földben három rőfnyi 
mélységben vannak elszórva. Malabar, Pattapallan és Cedawillikal 
háoyái verhenyeges földbeo vannak, melly alatt a gyémántok négy 
rőfnyi mélységben találtatnak. Golconda leghiresebb bányája a cur
rura-i, hol kilencz nehezékes (uncia) darabok is fordulnak elö. Ettől 

nem messzire esnek Latta.war és Ganjeconto bányái, melly utóbbi a 
nagy mogolnak volt feltartva. Vszergerre és Manuemurgéi 40 vagy 50 
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toisenyi mélységre is ásatnak. A benszülött tudatJan bányászok mint
egy hat lábnyi mély üreget vájnak, mignem találkoznak a vas akná
hoz hasonló ásványréteggel: ekkor fával töltik meg az üreget, B mi
után három négy napon át keményen fütötték volna, hirtelen vizzel 
oltják ki a tüzet, azon hitben lévén, hogy illy módon megpuhítják a 
földet. Most folytatják az ásást; B mindannyiszor ismétlik a fentebbi 
müveletet, valahányszor váltakoznak a föld és ásványrétegek, mig 
végre gyémántr& találnak. Ha vizzel találkoznak, minthogy nincse
nek gépeik annak kimerésére, felhagynak a munkával. Visapurban 
tizenöt vagy husz bányát müvelnek, mellyek Golconda hányáéival ve
télkedő darabokat szolgáltatnak. Borneo nagy szigetén Landak or
szág hires gyémátjairól ; innen került Matan suitánjáé is, melly 367 
karatot nyom. 

1728-ban a portugalok Brasiliában gyémánt termő területeket 
födöztek fel, mellyekröl érdekes hallani az utazók leírását. A gyé
mántok kerülete (Demarca«;ao diamantina) egynemeaszen
télynek, mellybe bajosan juthat valaki. Öt mérióldnyi (miglia) közök
ben felállitott dragonyos csapatok zárvonala által őriztehén, nem 
engedik, hogy valaki be vagy kimenjen a kerület fö felügyelőjének 
különös engedélye nélkül, ki Tejucóban székel. Bárki hagyja el a 
kerületet, legyen az idegen vagy oda való, megmotozzák bőröndjeit1 
ruháit, személyét, lovait vagy öszvéreit; s ha gyanu van, hogy az 
utazók lenyelték és igy akarják kivinni a gyémántokat, huszonnégy 
órára feltartóztatják és szigoru felügyelet alá helyezik öket. 

Midőn Spix és Martius Villa do Principebe érkeztek , melly 
körülbelü) öt mérföldnyire ( miglia) fekszik a gyémánt kerület hatá
raitól, egy kormány-futárt maoesztettek Tejucóba, hogy utleveleket 
eszközöljön a föfe)ügyelőtöl, a Janeíróban nyert királyi beleegyezés 
elömutatásával támogatván kérelmöket. Megengedtetvén nekik a be
menet, folytatták utjokat, s nehány óra alatt ezéihoz értek. 

Sant Antonio do Tejuco, melly Brasília legtermékenyebb és 
legszebb vidékeinek egyikén fekszik, fővárosa a gyémántok kerüle
tének, s székhelye a főfelügyelőnek és a J u n t a d iam a n t i n á
nak, melly a kincstári fóbir6ból, két pénztárnokbóJ, egy föfelügyelö
böl, s egy irattárnokhól áll. A város népessége hat ezerre megy. 

~ejuco jólétét a gyémánt-ásásnak köszöni, melly drága kő e 
kerületben csak a XVIII. század elején kezdett fölfedeztetni, s elein
tén csekély értékünek tartatott. Egy kormányhivatalnok, ki Goában 
már látott nyers gyémántot, volt első, ki gyémántnak ismerte fel Te
juco köveit, sjó csomót összeszedvén belöle,s fölfedezvén a titkot egy 
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barátjának Portugaliába tért vissza kincsével. A fölfedező barátja 
Mioas kormáoyzójá.val, Geraes-sal, tudatta a dolgot, ki értesitette arról 
a kormányt, mioek folytán 1730 ban egy királyi rendelet Tejuco 
gyémánt ásóit az aranybányákra. nézve megállapitott taksák~ak ve
tette alá. Azonban a behajtás legyőzhetlen akadályokb&: ütközött; 
miért is mioden egyes, valameily vállalkozó által gyémánt szedéere 
has:6nált rabszolgára kivetett 20-30,000 reis (120-180 frank) fej
adóval helyettesíttetett. Tíz évvel késöbb pontosabban kijelöltetvén 
a gyémántok kerületének határai, Fernando de Oliveira és Fran
cesco de Silva-nak adatott bérbe a bánya, azon föltétel alatt, hogy 
legfeljebb csak hatszáz néger rabszolgát foglalkoztatandnak, s minden 
rabszolga után 230,000 reist (körülbelöl 1500 frank) fizetnek. A 
szerzödés illy módon több izbeo ismételtetett, s a bérpénz fokonként 
450 ezer cruzadora (1,350,000 lira) emelkedett. A bérlök ugy kár
pótolták magukat a bérpénz felszöktetéséért, hogy több néger mun
kást foglalkoztattak, mint mennyi szerzödésileg meg volt engedve; s 
hogy kikerüljék a büntetést, megvesztegették a kormány hivatal
nokokat. 

1772-ben a király arra határozta magát, hogy kizárva minden 
egyeseket, kormány költségen folytattatja a gyémánt-ásatást. Ez 
időtől az államban ugy szólván egy más kis állam keletkezett, mally
nek élén egy tisztán a gyémánt szedést érdeklő ügyekkel megbizott 
királyi igazgató testület állott. E nagyszerü intézmény Pombal mar
quis f'ófelügyelete alá helyeztetett, ki három igazgatót, három admi
nistratort, s a gyémánt kerület részére egy fófelügyelöt nevezett, 
mindezeket tág körü hatalommal. Az igazgatók Lissabonban, az ad
ministratorok Brasiliában székeltek. A kerületi főfelügyelő intézte a 
gyémánt-ásatásnál előforduló munkákat, kiszolgáltatta az igazságot, 
kezelte a kormányt, B együttesen a tőle függö Junta diamantina-val 
mind a polgári mind a bünvádi ügyekben felebbezhetlen itéletet ho
zott j jogában állott továbbá kiutasitani a gyanús lakókat, e javaikat 
is lefoglalni, ha gyémánt találtatott nálok. 

Illy módon szarveztetvén a kormány , összeirattak a kerület 
lakói, ki nem tudta. igazolni származását, elüzetett ; ha lopva kisér
Iette meg a visszatérést, elsö iz ben birságra és hat hónapi börtöore i tél
tetett j ha ismételte merényletét, hat évre Angola partjaira számüze
tett. Maguk a rabszolgák is megszámláltattak e szigoruan szemmel 
tartattak; minden be nem jelentett rabszolgáért három, isméti vétség 
esetében hat évi számüzetéssel bünhűdött a tulajdonos j ugyanezen 
büntetés méretett azon tulajdonosokra is, kik rabszolgáikkal gyémán-
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tot kerestetnének. E fegyelmi szabályok, mellyek czélja a király 
részérei kizárólagos gyémántszedés biztositása volt, még akkor is ér· 
vényben állottak, midön Spix és Martius meglátogatták Tejucót. 

A gyémántok a folyók és patakok kövecsei közt találtatnak. 
Tejuco magánzóinak rabszolgái hetenként 2-4 frankjával fizettet
nek a kormány által, ha e kereséssel foglalkoznak. A munka gyak
ran távol esik a lakhelyektöl, illyenkor tehát nád kunyhók épittet
nek a munká.sok részére, a· a Junta diamantina hetenként látja el 
öket a szükséges élelmi szerekkel. 1773-ban a rabszolgák száma öt 
ezerre ment j 1818-ban az ezret sem haladta meg. Hogy kedvet kap· 
janak a négerek a kereséshez, megajándékozzák öket, ha nagyobb
szerü gyémántokat lelnek: igy pl. ki tizenhét és fél kara.tnyit talál, az 
igazgatóság költségén megváltatik és szabad lábra helyeztetik: ha a 
gyémánt kisebb értékü, mindaddig tartozik még tovább is az igazga
tóság részére dolgozni, mig annyit nem szerez, a mennyi elég föltét
len fölszabadítására; ha ellenben a gyémánt értéke felülmulj a a vált
ságdijt, a szabadságon felül még bizonyos összeget is adnak neki, 
melly képesiti öt arra, hogy saját házat tarthasson. 

A rabszolgákat felvigyázók (fe i t o r es) tartják szemmel, kik 
legtöbbnyire fehérek, s kötelességök örködni, nehogy a munkások 
gyémántot dugjanak el. Ezekre ismét magasabb rangu felvigyázók 
ügyelnek, kik átveszik a gyémántokat, s övükbe rejtvén Tejucóba 
viszik azokat. 

Mindez elővigyázat daczára nagymérvü csempészet tizetik a 
kincstár kárára. A gyémánt-keresők,. kik g a r im p e i r os-nak ne
veztetnek, lopva szedik azt a királyi bányáktól távolabb esll patakok 
fövenyében j sőt némellyek olly vakmerők, hogy a királyi mühelyek
ben ( s e r v i 11 o s) összehalmozott termék gyémántokból is csennek 
el. E csempészek többnyire négerek, kik sziklák és hozzáférhetlen 
sürUségekben húzzák meg magukat. ·Az igazgatóság által hasznaUt 
rabszolgák minden módot megkisérlenek, hogy gyámántot lopjanak, 
s a felvigyázó ébersége daczára is sikerül nekik ollykor e drága kö
veket lábujjaik közé vagy füleik, szájok, hajzatukba rejteni vagy le
nyelni. ·A lopott gyémántoknak a kerületböH kivitelét szintén a né
gerek vállalják magukra, s miodjárt találnak vevllket, kik gyapot 
vagy lilás áruk közé rejtik, s Rio Janeiro vagy Babiában lévő üzér· 
társaikhoz küldik. 

A gyémánt-mosás következő módon történik. Miután jó csomó 
fövenyet és kövecset szedtek valamelly patak ágyábó!, mintegy két 
lábnyi mély árkot ásván vizet eresztenek e egy padot helyeznek bele 
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a négerek számára, kiknek kötelességök a c as c a l h o-nak nevezett 
kövecset átvizsgálni. Minden négernél egy 15 ujnyi átméröjü faedény 
van, mellybe vesz a homokból, s megtisztítván azt a nagyobb köve
esektől, vizbe meriti az edényt, hol mindaddig rázza, mig az alján 
csak apró föveny marad. Ha e közt valami fényJöt vesz é8'Zre, egy 
padocskára helyezi edényét, melly a f~lügyelö széke előtt áll. Ott át
vizsgáltatván a föveny, kiüríti az edényt, s kinyujtja karját és kézuj
jait1 hogy lássa a felügyelő, miszerint semmit sem rejtett el i azután 
ismét homoltot tesz edényébe, s ujra kezdi munkáját. A felvigyázók 
minden este az administratoroknak adják át a gyémántokat, ezek 
pedig hetenként Tejucóba viszik a mosás gyümölcsét, hol a J u n t a 
megvizsgálja, márlegeli és jegyzékbe veszi. 

A gyémántok tizenkét rostán bocsáttatnak keresztül, mellyek 
likai fokozatosan kisebbülnek, ugy hogy a legnagyobb darabok a leg
nagyobb likúban maradnak, és igy tovább a legkisebbekig, mellye
ket a legfinomabb rosta fog fel. Illy módon tizenkét osztályra 
különittetnek a gyémantok, mellyek papirha göngyöltetvén zacskókba 
köttetnek s egy ládába záratnak, mellyre a felügyelő, az ügyész s a 
kincstárnok ütik pecsétjeiket. Az igy lezárolt ládát a felügyelő által 
választott hivatalnok s a tartományi ezredből két lovas és négy gyalog 
katona kiséri. Villa Ricába érvén bemutatják azt a tábornoknak, ki 
a nélkül hogy felnyitná, szintén megpecsételi; elvégeztetvén ez ala
kiság a szállitmány tová~b folytatja utját 'a főváros felé. A kincstár
nak három kulcsa van, mellyek egyike a föfelügyelönél, a másik kettő 
felsöbb hivatalnokoknál marad. Rio Janeiróba csak egyszer évenként 
azokták a gyémántokat szá.llitani. 

A Spix és Martius uraknak megmutatott hivatalos okmányok 
ezerint a Tejucóban 1772-töl 1818-ig összeszedett gyémántok sulya 
1,298,073 karatot tett 1) ; de bármilly nagynak látszaesék is e szám, 
még sem téritette meg a kezelési költségeket i miért is Brasília kor
mánya az emlitett két utazó látogatása után lemondott a saját költ
ségrei ásatásról, s ismét magányosoknak adta azt bérbe. 

Most már Brasiliában mindenki szabadon keresi a gyémántot, 
s gyakran megesik, hogy a kik dus érre találván meggazdagodtak, 
ismét elszegényednek egy más ér keresésében. A rabszolgák ünnep 
napokon saját részökre dolgoznak; de átalában a hasznot nem a 
munkások hanem a kereskedők huzzák, kiknek élelmi ezerek s más 
egyéb szükségesekért elöre oda igérik a találandó gyémántokat. 

1) A gyémAnt kat·at 212 milligrammot tesz. 
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Lásd A. De Salnt-BUatre, V o y a g e d a n s l e D j a t r i c t d e s 
d iam a n ts, Pária 1833. 

G. Gardner, T r a v e ls i n t h e i n' t e r i o r o f B r a z i l, p r i n
cipally through the northern provinces, and the 
g o l d a n d d iam o n d D i a t r i c t 9, London 1846. 

Feljebb ernlitettük már, hogy Borneóban Matan raja-ja egy 367 
karatos gyémá.ntot bir, mellyért, mint beszélik, Batavia egy kormány
zója hasztalan igért 150,000 piaaztert s két fölfegyverzett és készle
tekkel ellátott brigget. A nagy mogol egy 279 karatosnak volt bir
tokában, melly ll, 723,000 lírára becsültetett: Ta verni er, ki még 
idomitatlan állapotban látta, 793 kar at únak találta; de egy velenczei, 
Borgnis nevü ékszerész igen lefaragta azt a kikészítés alkalmával, 
miért is keményen megbüntettetett a nagy mogol által. Ugyanazon 
darab ez, melly nem rég (1850) fény-h e g y (Koh-i-nor) név alatt 
az angol korona kincstárába jutott, a rózsa alakban van kidolgozva, 
E gyémánt 1550-ben Golcondában találtatott, honnan Delbibe jutott 
s ott őriztetett, mignem Nadir shah elrabolván Perzsiába vitte ; ö 
azonban meggyilkoltatván, az Afganok kezére került e drága kö, 
mellynek birtokosa a mongolok trónjára lépett. Utóda elüzetvén Ca
bulból, Laborenak kénytelenittatett azt engedni, honnan az angolok
hoz került. 

Midön Bátor-Károly megöletett a 9Chweiziakkali csatában, bizo
nyos földrnilves egy gyémántot talált, s egy scudoért engedte azt át 
egy lelkésznek, ki valamivel Wbbért adott ismét tul rajta; azután az 
augsburgi Fugger-ház vette meg 47 forintért, 9 angolországi VIII. 
Henriknek adta el, kinek halála után leánya Mária, jegyesének spa
nyolországi II. Fülöpnek ajándékozta. Hogy hogy nem, Spanyolor
szágból Toscanába került, honnan Leopold császár Bécabe vitte. E 
darab galambtojás nagyságu, kissé szalmaszinü, 139 és fél karatot 
nyom, s 2,260,000 becsültetik. Egy másik 56 karatost Portugalia 
királya 70,000 frankon adott el Harlay de Saucy Miklósnak. Történt, 
hogy ez ur IV. Henrik részéről követségben lévén Schweizban, midön 
királya igen nagy pénzzavarban volt, egy zsidótól akart kölcsönt esz
közölni, s zálogul e gyémántot ajánlotta fel neki. Minthogy azonban 
Párizsban hagyta, egy meghitt komornokát küldte érte, erősen szivére 
kötvén neki, hogy el ne hagyja rabolni. Aszolga biztositotta öt, hogy 
csak életével együtt foszthatják meg tőle. A rablók csakugyan meg
támadták és megölték ; Saucy azonban a szolga feleletéből azt kö
vetkeztette, hogy lenyelte a gyémántot; miért is fölkerestetvén a 
hullát felnyittatta, s valóban ott találta a k1ivet. E darab 600,000 
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lirán kelt el, pedig még akkor nem igen ismerték becsét; most nem 
tudni ki birja. 

II. Mahomed alatt egy gyermek Konstantinápolyban igen nagy 
darabot talált, melly alkalmn..int o. !légi császároktLvolt. Egy másik 
84 karatos és igen szép vizü gyémántot, melly most a suitátr kócsag
jának foglalvánjKt disziti, egy szegény ember találta az Agrikapu 
kapu szemetében : három kanálért adatván el, a vevő egy ékszerésznek 
tiz asperért, ez pedig f8nökének egy erszény aranyért engedte át, 
mig végre egy hattisherif a császári kincstár számára sz erezte azt meg. 

Egy munkás a Mogol gyémánt-bányáiban (beszéli Sait-Simon 
herczeg) igen nagy darab gyámántot nyelt el, s Európába hozván 
több fejedelemnek kínálta, kik megbámulták, de árát igen nagynak 
találták. Orleans herczeg, Francziaország kormányzója nagyon sze
rette volna azt a korona részére megvenni, de az akkori pénzezÜk 
mellett nem merte. Law pénzügyér azonban felbátoritotta, 2,250,000 
lirára alkudta le a tulajdonostól, kinek azonfelül a csiszolásnál felma
radt minden hulladékok visszaadattak. A kikészítés után 200 karatot 
nyomott, s legszebb Európában. Ha igaz, mit Il. Fridrik beszél, I. 
Fridrik porosz király Halberstadt herczegségbeni uradalmait akarta 
a hollandoknak elzálogosítani , hogy megvehesse e gyémántot. A 
forradalom idejében elzálogosittatott, a Conaulatus alatt visszaválta
tott - Bizonyos örmény egy 193 karatos igen szabálytalan darab
nak volt birtokábaq, mellyért Il. Katalin orosz czárnö 2,500,000 lirát 
s 25,000 lira évi iá.radékot igért j de hasztalan. Késöbb azonban 
minthogy nem jelentkezett vevö, az örmény szerenesésnek tartotta 
magát, hogy Orioff az évpénz hijával ugyanazon összeget adta gyé· 
mántjáért, mellyet Katalin ajándékban fogadott el kedvesétőL E 
gyémántról azt hiszik, hogy Sheringamban Brama egyik _szemét ké
pezte, s hogy egy franczia granátos vagy egy indian sipai lopta el. 
A keleti indiai angol társaság egy más n os suk nevü s a marattok 
királyától ejtett zsákmány közt talált darabnak jutott birtokába, melly 
igen tiszta vizü s 89 1/ 2 karatot nyom; néhány évvel ezeWtt Londonba 
küldetett. 

Mindezek lndiáb~l kerültek j a legnagyobb brasiliai gyémánt, 
melly 95% karatnyi, s 1800-ban egy Tejucóhoz közeli patakban ta
láltatott, Portugaliában van ; e korona a leggazdagabb gyémánt 
gyüjteményt birja, melly 72 millióra becsültetik. I. Jósef királynak 
egy selyem öltönye volt, rnellyet husz gyémánt gomb díszített, s az 
egész 2,600,000 frankra becsültetett. 

EgynémeCiy régi gyürük azt bizonyitj~k , hogy Róma utolsó 
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idejében értettek a gyémánt metszéséhez, ha mégis nem Indiáb61 ke
rültek, hol e mesterség, mint állitják, igen rég óta ismeretes. Ujabb 
időben Berquem Lajos találta fel ismét, ki azt vette észre, ~miszerint 
két gyémánt egymáshoz dörzsöltetvim beVágódik. E miivelet utján 
gyémánt-porra tett szert, melly bizonyos, szintén -"\.ltala feltalált ke
rekre alkalmaztatván, a gyémánt tetszés szarinti 'riietszése, simítása 
és idomítására szolgált neki. Ez 14 76-ban történt; s ekkor ismerte
tett fel a gyémánt egész szépségében. 

A gyémántot r a g y o g 6 (brillant), r 6 zs a vagy l a p alak
ban készítik ki. A ragyogó mindig emelkedett sik felülettel bir, s a 
legjobb világításba helyezi a drága követ. A rózsa egyenoldalu há
romszögekből álló, s csucsban végzödő sokszög, melly alakban akkor 
készítik, ha a drága kö igen széles vastagságához képest. Lap alak
ban azon kövek dolgoztatnak, mellyek feliiletökhöz aránylag csekély 
vastags'ággal bírnak. Munka közben a ragyogó és rózsa gyémántok 
körülbelöl sulyuk felét vesztik el , miért is a kikészített drága kö 
kétszer nagyobb áru a természetesnéL A gyémántbai metszés mes. 
terségét a milanói Claudia Biraga találta fel. Plinius azt mondta, 
hogy Afrikában Tangeh és Meroe közt arannyal elegyült gyémántok 
találtatnak; de minthogy e foldeken ekkorig sem arany sem gyé
mántok nem födöztettek fel, meaének tartatott beszéde. Legujabban 
az algieri államokban az Ued-el-Raml vagy 'föveny-folyó fövenyében 
találtak gyémántokat, mellyek a párisi gyüjteménybe tét~ttek le. 
Európában az első gyémántokat az Uralok nyugati lejtöjén Schmidt 
ur és Polier gróf találták, kik I. Sándor megbízásából Humboldt Sán
dorral utaztak ázsiai Oroszországba.- Nem régiben pedig Claussen 
ur tudatta a brüsseli akademiával, miszerint Sant-Antonio de Gran
magoa föveny-köveiben födözött fel gyemántokat, minekfolytán sokan 
siettek oda e drága kö ásása végett. 

L) 293-dik laphoz. 

Amerikai kkiratok. 

A hozzánk eljutott csekély számu mexicói festmények nem csak 
azért érdekesek, mert fényt vetnek Amerika hajdani lakóinak törté
nebnére és hitrege-tanára, hanem azon viszonyoknál fogva is, mellye
ket e festmények s a régi szárazföld némelly népeinek hieroglyph 

XIV, 45 
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írása közt hittek fölfedezni. Hogy mindazt egyesitsük, mi felvilágo
::;itást nyujthat arwn érintkezésekre nézve, mellyek, ugy látszik, ré
gente a sivatagok, hegységek vagy tengerek által egymástól elkülö
nitett törzsek közt léteztek, előadandjuk itten az amerikaia~ hiero
glyph festményeire vonatkozó fürkészeteink eredményeit. 

Aethiopiában olly irásjegyek találhatók, mellyek bámulatos ha
sonlatosságot mutatnak fel a régi sanserit jegyeivel, s különösen Ca
narah földalatti sirboltjainak felirataival, mellyek építése az indián 
történe~em minden ismert idöszakainál régibb korba esik. (E c c l a
i r c i s s e m e n s d e M. L a n g l é s a u v o y a g e d e N o r d e n, 
III. köt. 299, 349 lap). Miként látszik, Meroe és Axumban, A ethi
opia legrégibb városainak ezen egyikében, a müvészetek előbb virág
zottak, mintsem Egyiptom kiemelkedett volna a barbárságbóL Az 
indiai történelemben igen jártas sir Williám Jones (As i a t. R e s e
a r c h es, lll. köt. 5. lap.) Meroe aethiopjaiban, az első egyiptomi
akban, s az indusokban egyetlen nemzetet vélt fölismerni. Más részt 
majdnem bizonyos, miszerint az abyssinok, kiket nem kell összeza
varni az eredeti aethiopokkal, az arab törzsek egyikét képezték, s 
Langlés észrevétele szerint, Samarkand város kapuit még a közönsé
ges idliszámitás XIV. századában is ugyanazon imiarit jegyek díszí
tették, mellyek keleti Afrikában találtatnak. Abyssinia vagy a régi 
Aethiopia s közép Ázsia síkja közt tehát kétségkivül összeköttetés 
létezett. 

Egy, a brahminok és buddhisták két vallásfelekezete közt folyt 
hosszas küzdelem a ahamaooknak Tibet, Mongolia, China és Japán
bai kivándorlásával végződött. Ha igaz, miként ezt a szónyomozási 
fürkét~zetek bizonyitani látszanak, hogy tatárfaju törzsek nyomúltak 
Amerika észak-nyugati partjára, s onnan délre és keletre a Gila és 
Missuri partjai felé, ugy kevésbbé csodálkozhatunk, ha az uj száraz
föld félbarbár népei között bálványokat, épitészeti emlékeket, hiero
glyph irást, az évtartam tökéletes ismeretét, a világ első állapotára 
vonatkozó hagyományokat, s több más olly dolgokat találunk, mely
lyek Ázsia népeinek ismeretei, müvészetei és vallási véleményeire 
emlékeztetnek. (Water, U e b e r A m e r ik as B e v ö lk e r u n g, 
155-169 lap). 

Az emberinem tanulmánya hasonlit a földszinén szétszórva ta
lált nyelvek végtelenségéhez ; de a vélemények tömkelegébe té
vedne, ki mind e fajok és nyelveknek egy közös eredetet akarna 
kijelölni. A perzsa nyelvben fölfedezett sanscrit, s a germán eredetü 
nyt'lvekben található nagyszámú perzsa és pelvi gyökök (Adelung'a, 
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M i t h r i d a t e s, i. 227 .la Pi Schleg el, U e b e r S p r a c h e u n d W e i s
h e i t d e r I n d i e r, 7. lap) nem jogositanak fel, hogy a sanscritot, 
a pelvi vagy régi médnyelvet, a perzsát és németet egy forrásból 
származottaknak tekintsük. Képtelenség lenne mindenütt egyiptomi 
gyarmatokat télelezni fel, hol gúlai emlékek és hieroglyph festmé
nyek találtatnak. De hogy ne bámulnők meg a hasonlatosság ama 
vonásait, mellyek mostanában egymástól igen távol eső népek közt 
a szokások, müvészetek, nyelvek és hagyományok tekintetében ész
leltetnek? S hogy mellözhetnők hallgatással a nyelv szerkezetet, 
építészeti stylt, s a világeredeti költészetet illetöleg található haso
nosságokat, jóllehet ollykor lehetetlen ezeknek titkos okait fölfedezni, 
8 olly történeti tényt találni, melly egészen a különbözll éghajlatok 
lakói közt valaha létezett összeköttetések idBezakába volna vissza
vihető? 

Ha szemle alá veszszük az írási eszközöket, mellyeket a népek 
eszméik kifejezésére használtak, találunk : valódi, majd sajátlagos 
(kyriologika), majd átvitt értelmü hieroglyphokat, willyenek azok, 
mellyek használata ugylátszik Aethiopiaból ment át Egyiptomba i 
találunk jelképi titkos irásjegyeket, sok kulcsból összeállitva, melly 
kulcsok inkább a szemhez mint fülhöz szólnak, s egész szavakat fe· 
jeznek ki, willyenek a chinai jegyek; továbbá szótagosakat, milye
nek a mandzsu-tatá.rokéi, mellyekben a hangzók egy testet képeznek 
a mássalhangzókkal ; de mellyek egyszerü betükre is feloldhatók ; 
végre valódi alphabetumokat, mellyek a hangok elemzésében a leg
nagyobb tökélyt mutatják fel, s mellyek közöl némellyek, például a 
koreai, Langlés elmés észrevétele szerint (V o y a g e d e N o r d e n, 
Langlés kiad. III. köt. 296 lap) a hieroglyphról az al p habeturnos 
irásmódrai átmenetet látszanak jelezni. 

Az uj szárazföld végtelen kiterjedésében·nemzeteket mutat fel, 
mellyek a müveltség bizonyos fokáig jutottak, s olly kormányformá
val és intézményekkel bírnak, mellyek csak a fejedelem és népek, 
s a papság és hivatalnok-osztály közti hosszas küzdelmeknek lehet_ 
nek eredményei, s olly nyelveket beszélnek, mellyek némellyeihez 
minök p. o. a grönlandi, a cora, a tamanaco, totonaco, chiscua (A r
chi v. für Ethnographie, l.köny.345lap; Water, idézettmii 
206 lap), a nyelvtani alakok gazdagságát tekintve egy sincs fogható 
a régi szárazföldön, kivéve a congóit és baskot , a régi cantabrok 
eme niaradványait De megjegyzend8, miszerint daczára a müvelt
ség eme nyomainak, s a nyelvek ezen tökélyének, Amerikában egy 

45* 
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benszülött nép sem- emelkedett a hangok azon el'emzéséig, melly a 
találmányok legbámulatosbjára, az alphabetum fölfedezésére vezet. 

A hieroglyph festményeket a toltekok, tlascaltekok, aztekok, s 
több más törzsek basználták, mellyek időszámításunk VII. százada 
után Anahuac magaslatain megjelentek ; s ~inthogy sehol ·sem lá
tunk alphabetumos jegyeket, azt hihetnők, miszerint a betük beho
zatalát a jelképi jegyekben elért tökély, s a könnyüség, melylyel a 
tárgyak lerajzoltattak, akadályozták. E vélemény támogatására a 
chinaiak példáját lehetne felhozni, kik évezredek óta megelégszenek 
az ö nyolczvanezer titkos irás-jegyeikkel, mellyek kétszáz tizennégy 
kulcsból vagy gyök bieroglyphból vannak összeállitva; de Egyiptom
ban a hieroglyph irás mallett nem találunk-e egyszersmind alpbabe
tumot is, a mint ezt a múmiák pólyáiban talált, s Denon festői At
lasában ábrázolt becses papirok kétségtelenné teszik ? (V o y a g e 
e n E g y p t e, 1361 137. metsz.). 

Kalm, amerikai utjának leírásában, azt beszéli, hogy Verandier 
ur 1746-ban Canada rétségein, kilenczszáz mérföldnyi (leghe) távol
ban Monrealtól nyugatra, egy faragott oszlophoz erősitett kőtáblács
kát, s azon, tatárfeliratnak látszó jegyeket talált. Quebecben több 
jezsuita biztositotta a svéd utazót, mikép megfordult kezökön az em
litett táblácska, mellyet Beuharnais lovag, Canada akkori kormány
zója, Maurepas urhoz küldött Francziaországba. (Kalms R e is e, III. 
könyv. 416 lap). Nagy kár, hogy ezen, az ember történelmére nézve 
olly érdekes emlékről nincsen bövebb tudomásunk. De vajjon Que
becben találkoztak-e egyének, kik egy alphabetum jegyeiről itéletet 
hozni képesek lettek volna? s ba ez állítólagos fölirat Francziaor
szágban valóban tatárnak ismertetett, miként történt, hogy az emli
tett minister , ki a müvészetek barátja, s maga is tudós volt, nem 
tette azt közzé ? 

Az angol-amerikai régészek egy phoenicinek tartott feliratot 
ismertettek meg, melly Taunton folyó partjai mellett, Bostontól délre 
tizenkét mérföldnyire (leg he) Narangaset öblében Dighton szikláiba 
van vágva. A XVII. század végétől napjainkig Danfort, Mather, 
Greenwood és Sewelles adták annak rajzait, mellyekről nehéz elhinni, 
hogy ugyanazon eredeti után készültek volna. A benszülöttek közt, 
kik e földeket az első európai telepitvények idejében lakták, egy 
régi hagyomány élt, melly szarint bizonyos idegenek faházakban 
hajózva fölmentek az előbb Assoooet-nek nevezett Taunton folyóu, 
B legyőzvén a veres embereket, jegyeket véstek a sziklába, melly 
most a folyó vize alá van temetve, Court de Gebelio a tudós Stiles-
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sei earthagói felirásnak tartja e jegyeket, s a nála azokAsos nyoma
tékOllsággal, melly pedig az illynemü vitatkozásokban igen hátrányos, 
azt mondja, hogy "e faiirás épen alkalmasan érkezik az Uj-világból 
a népek eredetéréíli eszméinek megerllsitésére, s hogy v i l á g o sa n 
egy phoenici emlék, egy festm~ny ismerhető fel abban, melly régente 
létezett szövetségre mutat az amerikai népek s az idegen nemzet 
közt, melly ke d v e z ö sz é ll e l gazdag és iparos országból ér
kezett. u 

A mi engem illett, szargalmasan megvizsgáltam a taunton-riveri 
hires könek Lort ur által (A c c o u n t o f a n a n c i e n t i n s c r i p
t i o n by Mr. tort, A r c h a e o l o g. VIII. köt. 290 lap) Londonban, 
a R é g és z ek t á r su l a t á n ak Em lé k i r a t a i b a n közzétett 
négy rajzát ; de a helyett, hogy az egyszerü betük vagy azótagos 
jegyek mérarányos elhelyezését vettem volna azokon észre, mind
össze is igen gyenge rajzvizlatot láttam bennök, hasonlót azokhoz, 
mellyek Norvégia kötuskóin (Sahm, Sam l i n g e r t i l t e n D a n sk e 
H is t o r i e, II. ktlnyv. 215 lap) s a scandin av népek által lakott 
majd minden helyeken találtattak. A fök alakjáról ítélve öt emberi 
ábrát lehet azokon kivenni egy szarvalil állat körül, mellynek eleje 
sokkal magasabb mint hátsó része. · 

Azon hajózás alkalmával, mellyet Bonpland ur és én a végből 
tettünk, hogy bizonyosságat szerezzünk az Orinocónak az Amazonok 
folyójávali közlekedése iránt , egy feliratnak jutottunk ismeretére, 
melly állitólag azon granit hegyeégek lánczolatában találtatott, mely
lyek hét szélességi fok alatt az indián Uruana vagy Urbana helység
töl egész a Caura nyugati partjaiig búzódnak. Rarnon Bueno, sz. 
Ferencz ezerzetbeli tériUl ugyanis véletlenül egy üregben húzván meg 
magát, melly néhány sziklazátony ezétválása következtében képző
dött, annak közepén egy nagy gránit tuskót vett észre, mellyen sok 
csoportban egyesitett s ugyanazon vonalban elhelyezett irásjegye
ket vélt felismerni. A kedvezőtlen körülmények, mellyek közt a 
Rio Negrotól San Tommaso della Gujanabai visszatértünkkor vol
tunk, nem engedvén, hogy személyesen győzödjünk meg ez észlelet 
hitelességéröl, a térítő közJötte velem ama jegyek egy részét, mely
lyekben hasonlatosságot lehet felismerni a phoenici alphabetummal; 
de nagyon kétlem, hogy a jó szerzetes, ki kevés becset látszott tulaj
donit~ni e követelt felirásnak, pontosau másolta volna azt le. 

Ismeretes dolog, miszerint ugyanazon vad és sivatag földön, 
hol Bueno atya gránitba vágott betüket vélt fölfedezni, nagy szám
mal találtatnak sziklák, mellyek rendkivüli magasságban állati ala-
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kok, nap, hold, csillagképek, s más egyéb, talan hieroglyph jegyek· 
kel vannak boritva. A benszülöttek azt beszélték, mikép elödeik 
a vizözön alkalmával csónakokon egész e hegyeégek csúcsáig emel-

. kedtek, és hogy a kövek akkor olly puhák voltak, miszerint az em
berek ujjaikkal is vájhatták azokat. E hagyomány olly törzsre mu
tat, melly müveltségre nézve igen elüt az öt megelőzött néptöl, s 
melly a véséí és minden más érczeszköz használatábani tökéletes já
ratlanságot árul el. 

Mindezen tényekből az jő ki, hogy semmi biztos érvünk nincs, 
melly az amerikaiak atphabetikus ismerete mallett harczolna. Az 
illy természetű fürkészetekben soha sem lehet eléggé ovatos az em
ber, hogy betükkel vagy azótagos jegyekkel ne cserélje fel azt, mi 
egyszerűen a véletlennek vagy idéitöltésnek tulajdonítandó. Igy 
Truter ur beszéli (Bertuch, G e o g r. E p h em. XII. könyv. 67 lap), 
miszerint dél Afrika végrészén, a betchouanaknál gyermekkel talál
koztak, kik szögekkel a sziklába jegyeket vágtak, mellyek tökélete
sen egyeztek a római atphabetum P és M betűivel ; már pedig e 
vadak nagyon távol vannak ettől, hogy ismernék az irás mester
ségét. 

A betük ezen hiánya, melly az uj szárazföldön annak Columbus 
Kristóf által történt másod izbeni rólfedeztetése idejében észleltetett, 
azon gondolatra vezet, miszerint a tatár vagy mongol faju törzsek, 
mellyek oda föltevés szarint keleti Ázsiából érkeztek, vagy maguk 
sem birtak alphabetumos irással, vagy hogy, a mi kevésbbé való
szinü 1 barhárságba esvén vissza, a szellem fejléídésének ezen olly 
kevéssé kedvező égalj befolyása alatt, feledségbe engedték menni e 
bámulatos mesterséget, melly különben is csak kevesek által ismer
tetett. Nincs itt helye szellöztetni azon kérdést, vajjon a dewana
gari alphabetum igen régie-e az Indus és Ganges partjain, vagy hogy 
az indusoknál ismeretlen volt-e az irás Sándor hódítása elött, mint 
Strabo (XV. könyv. 1035-44 lap) Magasthenea tekintélyere tá
maszkodva állitja. Tovább kelet és északra, az egyszótagos uyel
vek vidékein, nemkülönben mint a tatár, samojed, osztyák, és kam
tschatkai nyelvek hazájában, a betük használata, a hol csak mosta· 
nában találtatik, mindenütt igen későn vitetett be. Az is igen való
szinii, hogy az uigurok és tatár-maodzsuknak a nestorianus keresz
ténység(Langlés, Dictionnaire tartare-mantchou lS lap; 
Recherches asiatiques, II. köt.612lap) adta.azestrangheli 
a.lphabetumot, melly Ázsia északi vidékein sokkal ujabb, mint északi 
Európában a rq.n-hettik. Mindazlíltal nem szük!3éges igen régi koa·ba 
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vetni vissza a keleti Ázsia és Amerika közt létezett érintkezést, hogy 
felfoghassuk, miért nem juthatott a világ ezen utolsó része egy olly 
meaterség birtokába, melly századok hosszú során át csak Egyiptom
ban (Zoega, d e o r i g i n e o b e l is c o r um, 551 lap), a phoenici és 
görög gyarmatokban, e a Földközi-tenger, az Oxus folyó és Perzsa
öböl közti csekély térségen volt ismeretes . 

..itfutván a népek történelmet, mellyek nem ismerik a bettik 
használatát, láthatni abból, miszerint az emberek a két félgömbön 
majd mindenütt megkisérlették : lefesteni a képzeletöket megragadó 
tárgyakat, az egész helyett egyes részeket jelezve ábrázolni a dolgo
kat, s egyesitvén az alakokat vagy az azokat emlékezetbe hozó része
ket, képeket állitani össze, s illy módon örökiteni meg a nevezet"esebb 
iények emléket. Az indián Delaware az erd<Skben bolyongva jegye
ket vés a fák kérgébe, hogy tudassa a férfiak és n<Sk számát, kiket az 
ellenséges népek közlll leölt; s a bevett jegy, melly a n 8 fejér<Sl levont 
bart jelenti, csak egy vékony jegy által különbözik attól, melly a férfi 
hajzatát jelzi. Ha az eszmének minden. tárgy általi kifejezését kü
lönbeég nélkül hieroglyphnak akarjuk nevezni, ugy, mint Z oe ga igen 
helyesen jegyzi meg, nincs olly zug a földön, hol hieroglyph irásra 
nem találhatnánk ; de ugyanezen tudós, ki alaposan tanulmányozta a 
mexicói festményeket, (525-34 lap) azt ie mondja, hogy a hieroglyph 
irást nem kell összezavarni sem valameily esemény ábrázolásával, 
sem azon festményekkel, mellyeken a tárgyak ténykedesi viszonyban 
állanak egymáshoz. 

Az az tek festményeket már V al ad és és A cos ta ezerzetesek is 
ugy ismertették (R e t h o r i c a c h r is t i a n a 1 a u c t o r e Dldaco Va
lades, R o m a e 1579, II. rész. 27. fej. 93. lap ; !costa, VI. könyv, 7. 
fej.) mint "az egyiptomiakéhoz hasonló irást." S ha Kircher, War
burton és más tudósok biráigatták e kifejezést, csak onnan van, mert 
nem különböztették meg a v e g y e s n e m ü fe a tm é n y ek e t, 
mellyeken valameily cselekvény ábrázolatával valódi, majd sajátlagos 
(kyriologika), majd átvitt értelmü hi~roglyphok is egyesitvék; s az 
e g y sz e r ü h i e r o g l y p h i r ás t, melly nem a p y r am i d i o n-on 
benern az obeliskok nagy arczlapjain található. A Plutarcb és ale
xandriai Kelemen által idézett (Plutarch, D e I s i d e, párizsi kiad. 
1624, ll. köt. 363. lap; Clemens Alex. St r om. V. könyv. 7. fej. Potter 
kiad. 'Ox on. 1715. II. köt. 670 lap) thebei hires és egyetlen felirat, 
mellynek megfejtése hozzánk eljutott, egy gyermek, egy öreg, egy 
saskeselyü, egy hal s egy vizi ló hieroglyphjaival a következő mon
datot fejezte ki: "Ti, kik sz tilettek és meg kell halnotok 1 tudjátok meg, 
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hogy az örökkévalóutáljaa szemtelenséget.'$ Ugyanezen eszme ki
fejezésére a mexicói, Teotl nagy szellemet ábrázolta volna, ki egy bü
nöst fenyit, s elég leendett neki néhány jegyet helyezni a két fö föM, 
hogy tudassák a gyermek és öreg korát, egyedesitvén ekként a cse
lekvést ; de e hieroglyph festmények sty lj e nem azoigáitatott volna 
neki eszközöket a gyülölet és boazu érzelmének átalános kifejezésére. 

A régieknek Egyiptom hieroglyphos föliratairól ránk maradt 
eszméi ezerint valószinü, hogy azok is olly módon olvastathattak, mi
ként a chinai könyvek olvastatnak. Az illetéktelenül ugynevezett 
m e x i c 6 i kéz i r a t o k nagy számu festményt tartalmaznak, mely
lyek ép ugy értelmeztethetnek vagy fejtegettethetnek, lllint a Traján 
oszlop dombormüvei j de csak igen kevés olvasható jegyek vehetök 
azokon észre. Az aztek népak egyszerü hieroglyphokkal birtak a víz,. 
föld, lég, szél, éj, nap, szó, mozdulat kifejezésére j voltak továbbá olly 
hieroglyphjaik is, mellyek a napév számait, hónapjait, napjait jelezték; 
s e jegyek összeköttetvén valameily esemény featményével, elég el
més módon tudatták : vajjon éjjel vagy nappal történt-e a ténykedés, 
milly koruak voltak az egyének, vajjon beszéltek-e, s mellyikök be
szélt többet. A mexicóiaknál a hangrajzi (phoneticus) hieroglyphok 
nyomaira is akadunk, mellyek a viszonyokat nem tárgyakkal, hanem 
szavakkal jelezték. A félbarbár népeknél az egyének, városok és he
gyek nevei átalában olly tárgyakra vonatkoznak, mellyek az érzékek
re hatnak, millyenek p. o. a növények és állatok alakja, a tüz, levegő, 
föld. S e körülmény eszközöket adott az aztek népeknek városaik 
és fejedelmeik neveinek l e i r á a á r a. A x a j a c a t l betü ezerint 
fordit va v i z á b r á z a t o t , I l h u i c am i n a e g e t m e t a z ö n y i
lat jele>nt; ha tehát Axajacatl és Ilhuicamina királyokat 
akarták ábrázolni, a viz és ég hieroglyphjait egy fö és egy nyil alakjá
val e~yeaitették. Macuilxochitl, Quauhtinchan, és Tehuilojoccan városok 
nevei ö t v i r á g o t, a a a h á z a t, é a t ü k ö r h e l y e t jelentenek j 

hogy tehát e három várost jelezzék, egy öt száru virágot, egy házat, 
mellyböl sas dugta ki fejét, B egy tükört festettek. Ime illy módon 
jelezték az összetett neveket az egyesitett hie!'oglyphok bizonyos je
gyek által, mellyek egy időben szemhez és fülhöz szóltak; az sem volt 
ritka eset, hogy a jegyek, mellyek a városokat és tartományokat je· 
lezték, hasonlóan a földtől vagy a lakosok iparától kölcsönöztettek. 

Mind e fttrkészetekböl az tünik ki, hogy a hozzánk eljutott me
xicói festmények nagyon hasonlitanak, nem ugyan az egyiptomiak 
hieroglyph festményeihez, hanem igen is a múmiák pólyáiban talált 
papirtekercaekhcz, mellyek ugy tekintendők, mint v e g yes n em ü 
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fe stm é n y e k , mert a cselekvény ábrázolá.sával jelképi és önálló 
jegyek vannak azokon egyesítve. E papirokon felavatások, áldoza
tok, továbbá a léleknek halál utáni állapotára, a győzönek fizetett 
adókra, a Nilus áradásainak jótékony eredményeire, s a fóldmüvelési 
mnnkákra vonatkozó példázatok ábrázoltatnak j sa ténykedésben vagy 
egymással viszonyban lévö sok alak közt azon önálló jegyek hiero
glyphjai is láthatók, mellyek az iráshoz tartoztak. 8 nem csak a mú
miák papirjain és pólyáin, hanem az oheliskeken is találhatók nyomai 
azon vegyes nemnek, melly a festményt a hieroglyph irással egyesiti j 
az obaliskek alsó részén és csúcsán rendesen két két alakból álló cso
portozat fordul elő, melly alakok viszonyban vannak egymással, s nem 
zavartatnak össze a jelképi irás elszigetelt jegyeivel. (Zciega 478. lap). 

Ha, nyomozva a haladás utját, mellyet az emberi szellem ugy 
látszik az eszmék kifejezésére alkalmas rajzeszközök föltalálásában 
követett, összehasonlítjuk a mexicói festményeket azon hieroglyphok
kal, mellyek,Egyiptom templomait, obeliskjeit, s talán gúláit is éki
tették, azt tapasztaljuk, hogy Amerika népei igen távol állottak az 
egyiptomiak által elért tökélytől: valóban az aztekok csak igen kevés 
egyszerü hieroglyphot ismertek, mellyek részint az elemek, részint az 
idő és helyviszonyok jelzésére azoigáltak; már pedig egyedül nagy
számu illy ö n á. ll ó a n használható jegyek segélyével válik könnyüvé 
az eszmék fe s t és e, s közeliti meg az irást. Az az tekoknál hang
rajzi jegyeket is találunk, mert ök néhány, hangot igénylő, jegyek 
egyesítésével ki tudták irni a neveket ; melly meaterség a s z ó t a g o
l ás szép találmány ára, s egyszerü hieroglyphjaik a l p h a b e t um o
s i t ás á r a vezethette volna öket ; de mennyi id8nek kellendett le
folyni, mig e hegyi törzsek, mellyek régi azokásaikhoz a chinaiakat, 
japánokat és indiánokat jellemző makacssággal ragaszkodtak, szavaik 
felbontása, R hangok elemzése, s egy alphabetum föltalálására emel
kedtek volna ? 

Jóllehet a mexicóiak hieroglyph irása nagyon tökéletlen volt, 
festményeik használata mindazáltal igen jól pótolta a könyvek, kéz
iratok és alphabet jegyek hiányát. Montezuma idejében ezren meg 
ezren foglalkoztak festéssel, kik vagy önmaguktól szerkesztett~k, 
vagy már meglev8 festményeket másoltak. A könnytlség, mellyel az 
ír lap ~ave levelekb81 készittetett, kétségkivül sokat tett a festés gya
kori használatára. A papírnád csak némell y nedves és mérsékelt he
lyeken n8tt a régi szárazföldön: mig az agave a sikokon csak ugy n8 
mint a legmagasabb hegyeken, a legmelegebb vidékeken csak ugy, 
mint ott, hol a hévmér8 zerus fokig száll alá. A megőrzött mexicói 
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kéziratok (c o d i c es m e x i c a n i) majd szarvas bőrre, majd gyapot 
vászonra, vagy agave lapra vannak irva. Nagyon valószinü, hogy az 
amerikaiakná.l, ép ugy, mint a görögök s a régi szárazföld egyéb né
peinél, a cserzett és kikeszitett bör használata megelözte az ír lap hasz
nálatát; legalább ugy látszik, hogy a toltekok már ama régi időkben 
is használták a hieroglyph irást, mid8n még északi tartományokban 
laktak, hol pedig az égalj' nem kedvező az aga ve tenyésztésére. 

Mexico népeinél az alakok és jelképi jegyek nem rajzoltattak 
külön lapokra. Bármillyen volt is a kéziratokra használt anyag, igen 
ritkán göngyölgették azokat tekercsbe, hanem e helyett zegzugosan 
hajtogattá.k, körülbelül ollyformán, mint a mi legyezőink vannak , s 
végrészeikhez, alul felül egy-egy könnyü fatáblácakát enyveztek, ugy, 
hogy a festmény mielött kibontatnék, tökéletesen hasonlit a mi bekö
tött könyveinkhez. Ez elrendezés okozza, hogy ha a mexicói kézira
tot ugy nyitjuk ki, mint a mi kötetünket, a jegyeknek egyszerre csak 
felét vagyis azokat látjuk, mellyek a bőr vagy agave levél ugyanazon 
részén vannak festve ; s hogy minden lapot átnézhessünk (ha még is 
lapoknak neveztethetnek egy, ollykor tizenkét, tizenöt méternél is 
hosszabb foszlány különféle rétei) az egész kéziratot egyszer balról 
jobbra, másszor jobbról balra kell kiterjesztenünk, melly tekintetben 
a mexicói festmények igen hasonlitanak a párizsi császári könyvtár
ban lévő siami kéziratokhoz. 

A kötetekben, mellyeket Uj-Spanyolország első téritői helytele
nül neveztek mexicói könyveknek, a legkülönfélébb tárgyak fordul
nak elő, minők : a mexicói birodalom évkönyvei ; szartartási iratok, 
mellyek jelzik a hónapot és napot, midőn e vagy amaz istenségnek 
áldozatok mutatandók be; világirati és csillagászati ábrazolatok j per
darabok j a telekkönyvre s a tulajdonoknak egy községbeni felosztá
sára vonatkozó okmányok j lajstromok, mellyek az e vagy amaz idő
ben fizetendö adókat mutatják ; leszármazási táblák, mellyek szerint 
az örökségek és örökösödési rend szabályoztattak j a polgári és egy
házi év közbeszöktetéseit mutató naptárak; végre azon büntetéseket 
ábrázoló festmények, mellyeket a biráknak kellett szabni a bünösökre. 
Amerika és Europa különféle részeiben tett utaim azon előnyt nyuj
tották nekem, hogy sokkal több mexicói kéziratot vizsgálhattam meg, 
mint Zoega, Clavigero, Gama, Kervas apát, Rinaldo Carli gróf, az 
Am e r ik a i l e v e l e k elmés szerzője, s több más tudósok, kik Bo
turini után irtak Amerika ősmüveltségének emez emlékeiről. A me
xic6i alkirályi palotában öt·zött becses gyűjteményben mindazon tár
gyakra vonatkozólag, mellyeket elszámláltam, láttam festmény-töre-
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dékeket. A Velletri, Róma, Bologna, Bécs és Mexicóban örzött me
x,icói kéziratok közt bámulatos rakonság vehetö észre, úgy, hogy elsö 
tekintetre az ember egyiket a másik másolatának hajlandó tartani. E 
kéziratok mindenike a leghibátlanabb körrajz, a részeket illetöleg 
egész a kicsinykedésig vitt pontosság, s a szinek rendkivüli élénksége 
által tünik ki, mellyek ugy osztvák el, hogy szembeszökö ellentétet 
képezzenek ; az alakok teste átalában rövid, vastag, mint a hetrusk 
dombormüvekéi; mi a rajzolás szabályosságát illeti, az indianok, tibe
tiek, chinaiak és japánok legnyomorubb festményeinél is hátrább ál
lanak. A mexicói festményeken az alakok rendesen roppant nagy fó, 
igen rövid test, s olly lábakkal ábrázoltatnak, mellyek ujjaik hosszu
sága folytán madár karmokhoz hasonlitanak ; a fök mindig profilban 
rajzoltatnak, a szem azonban ugy van elhelyezve, mintha szemközt 
látnók az alakot. Mindez a müvészet gyermekségére mutat; de nem 
kell feledni, miszerint a népek, mellyek eszméiket festményekkel fe
jezik ki, s társadalmi állapotuk által a vegyes hieroglyph irás gyakori 
használatára utaltatnak, ép olly kevés gondot forditanak a szabályos 
festésre, mint Europa tudósai a szép írásra. 

Nem lehet tagadni, mikép Mexico hegyi népei egy olly ember
fajhoz tartoznak, melly hasonlóan sok tatár és mongol csordákhoz, 
kedvét találja a tárgyak alakjainak utánzásában. Uj-Spanyolország
ban ép ugy, mint Quito és Perúban mindenütt találhatni indiánokat, 
kik értvén a festés és metszéshez, mind azt azoigailag utánozzák, mi 
szemök elé kerül. Ezek az európaiak megérkezése után nagyobb 
szabatosságot vittek ugyan be körrajzaikba, de semmi sem mutatja, 
hogy megragadta volna öket a szépnek azon érzete, melly nélkül a 
festészet és metszészet nem emelkedhetik felül a gépies mestersége
ken. Ezen és több más tekintetben az uj világ lakói Ázsia minden 
népeihez hasonlitanak. 

Az is kitünik, mennyire rontólag kell hatnia egy nemzet ízlésére 
a vegyes hieroglyph festészet gyakuri használatának, hozzá azoktat
ván azt a csufábrák és minden helyes aní.nyokat nélkülözö alakok 
látá.sához. Az irást nagyobb Wkélyre vitt egyiptomi, ha egy királyt 
akart jelezni, ki e vagy amaz évben valamelly szomszéd nemzetet le
gyözött, ugyanazon vonalban csekély számu elkülönzött hieroglypho
kat helyezett el, mellyek egész sorát fejezték ki az ábrázoltatui szán
dékolt eszméknek, s e jegyek nagy részt élettelen tárgyak alakjaiból 
állottak : a mexicoi ellenben ugyanazon feladatot oldandó meg, két 
személyböl álló csoportot kényszerült festeni, egy fegyveres királyt 
tudniillik, ki a meghódított város fegyvereit viselö harczost vág le. 
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Azután könnyiteni akarván e történeti festészet használatát, szokáeba 
vették csak azt festeni Ie, mi elkerülhetlen ül szükséges volt a tárgyak 
felismertetésére ; mire való kart festeni egy olly állásban ~brázolt 
alaknak, mellyben annak semmi hasznát nem veheti? Azonkivül a 
főbb, vagyis olly alakoknak, mellyek által valameily istens~g, pap, 
vagy áldozat jeleztetett, idBszerint átaJánosan elfogadottaknak kellett 
lenniök; mert a festmények megértése igen nehézzé válandott, ha min
den müvész kénye ezerint változtathatta volna azon tárgyak jegyeit, 
mellyek gyakrabban voltak rajzolandók. EbbBl következik, misze
rint a mexicóiak müveltsége nagy előhaladást tehetendett, a nélkül, 
hogy kisértethe jöttek volna felhagyni a szabálytalan alakokkal, mely
lyek rég idii óta közmegegyezésileg voltak elfogadva. Egy, a kény
uralom által elbaromia11itott s vérengző valláshoz azokott hegylakó1 

harczos s erőteljes, de az európaiak szépségi elvei ezerint igen rút 
nép, kevéssé volt e!Bkészitve arra, hogy a szépmüvészetekbeni mü
veltségig emelkedhessék i az irás helyetti festés használatának meg
szokása, a sok rut és aránytalan alakok naponkénti látása, s a kény
szer, mellynél fogva változtatás nélkül mindig ugyanazon alakokat 
kellett festeniök, sokat tettek a rosz ízlésnek a mexicóiaknál megörö
kitésére. 

Közép Ázsia magaslatain vagy tovább észak és keletre, egyetlen 
népnél sem találunk nyomára a hieroglyph festészetnek, melly Ana
huac tartomá~yaiban már a VII. század vége óta használatban volt. A 
kamtschatkaiak, tungusok s Siberiának más egyéb, Strahlenberg által 
leirt népei olly alakokat azoktak festeni, mellyek történeti tényekre 
emlékeztetnek. Minden égöv alatt találtatnak nemzetek , mellyek a 
festészet e nemét kisebb nagyobb mértékben kedvelik i de nagy kü
lönbség van egy néhány jegygy-el beirt tábla s a mexicói kéziratok 
közt, mellyek mind egyforma rendszer szarint szerkesztvék, s ugy te
kinthet6k, mint a birodalom évkönyvei. Nem tudjuk, vajjon a hiero
glyph festészeti rendszer az uj szárazföldön találtatott-e fel, vagy va
lamelly oda bevándorolt tatár törzsnek köszönhet(), melly ismerte az 
év határozott tartamát, s mellynek müveltsége ép olly régi volt, minö 
az uiguroké Turfan magaslatain. Ha a régi szárazföld egy népet sem 
mutat fel, melly a festészetet olly nagyban üzte volna, mint a mexicó
iak, ez onnan van, mert Europában és Ázsiában nem találunk ugyan
olly mértékben elBhaladott müveltséget egy alphabetum vagy az azt 
pótló jegyek ismerete nélkül, millyenek a chinaiak és koreaiak titkos 
irásjegy ei. 

A hieroglyph festészet behozatala előtt Anahuac népei azon több 
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szinü csombókokat és fonalakat használták , mellyeket a peruiak 
q u i p p u-nak neveztek, s mellyek nem csak Canadában, hanem igen 
rég időben a chinaiaknál is találtattak. (Latltau, M o e u r s d es sa u
v a g es , l. köt. 233. és 503. lap ; H i s t. g é n é r a l e d e s v o y a
g es, l. köt. 10. könyv, 8. fej.; llartini, Storia della C ina, 21. 
lap ; Botnrini, N il e v a h i s t o r i a d e l a A m e r i c ' S e p t e n t r i
o n a l, 85. lap). Bo turini lovag valódi mexicói quippu-k, vagy n e
p o h u a l t z i t z i n-ek birtokába volt azarenesés jutni, mellyek a tla· 
scaltekok országában találtattak. A nagy népvándorlások alkalmával 
miként az iberek, celták és pelasgok keletről nyugatra, ugy Amerika 
népei északról délre özönlöttek. Lehet, hogy Peru ös lakói már ke
resztül vonultak Mexico sik jain. Annyi bizonyos, h ogy U ll oa, (N o
t i c i as am e r i c a n as 43. lap) megismerkedvén a perui építészet 
styljével, meglepetett a nagy ha!!onlatosság által, mellyet, az ajtók és 
fülkék elosztását illetőleg, Lousiana némelly épületei, s az incák ál
tal épitett t am b o-k közt vett észre j s nem kevésbbé figyelemre 
méltó, hogy a Licanban, Quito ország régi fővárosában összegyüjtött 
hagyományok szarint a quippu-kat jóval előbb ismerték a peruiak, 
mint sem Manco-Capak utódai leigáztattak volna. 

Behozatván az irás és hieroglyphok használata, a nepohualtzitzi
nek Mexicliban is ép ugy feledésbe mentek, mint a chinaiaknáL E 
változás a mi időszámításunk 648 ik éve körül történt, midőn egy 
északi de jól rendezett nép, a toltekok, jelentek meg Anahuac hegysé
geiben, California öblétöl keletre, melly nép, mint mondják, a Rio Gi
lától keletre fekvő, Huehuetlapallan-nak nevezett tartományból üze
tett el, s festményeket hozott magával, mellyek évről évre jelezték 
költözésa eseményeit. E nép ama ránk nézve teljesen ismeretlen fek
vésü északi tartományt állitólag 454-ben, tehát azon időben hagyta el, 
midön a Tsinek uralkodó házának tökéletes bukása nagy mozgalma· 
kat idézett elő kelet-Ázsia népei közt j olly körülmény, melly különös 
figyelmet érdemel. Továbbá a nevek, mellyeket a toltekok az általok 
alapitott városoknak adtak, azonosak voltak az északi tartomány oda 
hagyott városainak neveivel : következésképen ha sikerülend Amerika 
vagy Ázsia északi részeiben egy olly népet fedezni föl, melly ismeri a 
Huehuetlapallan, Aztlan, Teocolhuacan, Amaquemecan, Tehuajo és 
Copalla neveket, rájöhetünk a toltekok, csirimekek, acolhu-k és azte
kok eredetére, melly négy nemzet ugyanazon nyelvet beszélte, s egy
másután ugyanazon uton vándorolt be Mexic6ba. ( Olavigero, St o r i a 
d i Me ss i c o, 1. köt. 126. lap j IV. köt. 29 és 46 lap). 

A hömérsék Arnurikában egész az 53 szélességi fokig szelidebb 
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az észak-nyugati, mint a keleti részekben j miböl azt lehetne követ
keztetni, miszerint n müveltség hujdan az égalj, söt még magasabb 
szélességek alatt is tett némi elöhaladástj s valóban még napjainkban 
is ugy találják, hogy az 57° alatt Cox csatornája, s a Marcha.nd által 
Cinkitane-öbölnek nevezett Norfolk-öböl mellett a benszülöttek hatá
rozott előszerekltet mutatnak a fára irt hieroglyph festmények iránt. 
Más helyt megvizsgáltam, vajjon ez elmés s átalában szelid és nyájas 
természetü népek nem mexicói gyarmatosok-e, kik a spanyolok meg
érkezése után észak felé menekültek, vagy inkább nem azon toltek és 
aztek törzsektől származnak-e, mellyek Aztlan népeinek betörése al
kalmával ez északi vidékeken maradtak ? (Lásd E s sa y p o l i t i
q u e czimü munkámat. I. köt. 372. lap, II. köt. 507, lap j s llarchand, 
I. köt. 259, 261, 299, és 375 lap). Sok körüimények szerenesés ta
lálkozása folytán az ember még a szerves lények kifejlődésének ke
véssé kedvezö égalj ak alatt is eljuthat a müveltség bizonyos fokáig; 
ugy, hogy a sark-körhöz közel, Islandban, a Xli. században a scan
dinav népek nagyobb szerenceével müvelték a tudományokat es mü
vészeteket mint Dania. és Poroszország lakói. 

Ugy látszik, nehány toltek törzs összevegyültazon nemzetekkel, 
mellyek már elöbb a Mississipi keleti partjai s az Atlanti· Ocean közé 
zárt földet lakták. Az irokesek és huronok a mexicóiakéihoz igen 
hasonlító hieroglyphokat festettek fára, s ök is ugyanazon mesterséget 
használták a nevek jelzésére, mellyröl már beszéltUnk egy leszárma
zási tábla ismertetése alkalmával. Virginia benszülöttei sa g ko ko k
nak nevezett festményekkel bírtak, mellyek jelképi jegyekben hat
van év eseményeit ábrázolták, s hatvan sugárra, vagy ugyanannyi 
egyenlö részekre osztott kerekek voltak. (Lafttau, II. köt. 43, 225, és 
416. lap; LaHontau, Voyage dans l' Arnérique septentri
onale, II. köt. 193. lap.) Lederer (Journa~.l des Savans, 
1681, 75. lap) azt beszéli, hogy Pommacomek indián helységben lá
tott egy illy hieroglyph kört, mellyen a fehérek Virginiábani megjele
nése egy tüzet hányó hattyu alakja által ábrázoltatott, illy módon je
leztetvén az europaisk szine, vizeni érkezésök s a rosz, mit tüz-fegy
vereik e vadembereknek okoztak. 

Mexicóban a festmények s az agave irlap használata jóval tul
terjeszkedett Montezuma birodalmának határain, s egész a Nicaragua 
tó partjaiig hatolt, hol a toltekok költözéseik közben meghonosították 
nyelvöket és müvészeteiket. Guatimala országban Teochiapan lakói 
közt egy nagy vizözönről emlékező hagyományok találtattak, mellyek 
szerint ama vizözön után elődeik egy Votan nevii fiínök vezetése mel-
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lett észak felé fekvö tartományból költöztek ki. Teopixca helységben 
még a XVI. században is találtattak maradékai a Vo tan, vagy mi 
egyre megy, Vodan családnak, mert a toltekok és aztekok nélkülözik 
a b d r s mássalhangzókat. Ki a scan d ina v népek hőskori történeimét 
tanulmányozta, lehetetlen nem bámulnia, midön Mexicóban olly nevet 
talál, melly Vodan vagy Odin-ra emlékeztet, ki a scythá.knál uralko
dott, s kinek családja, Beda figyelemre méltó állitása szerint (H is t o
ri a eccles t. l. könyv i5 fej. j Fr. lfugnez ele la Vega, Con 8 ti t. sy
n o d a l e 8 , 7 4 lap) "nagy számu népeknek adott királyokat." 

Ha, mint sok tudós föltételezte, igaz volna, hogy ugyanezen 
toltekok egy nagy szárazsággal párosult dögvész következtében oda 
hagyván, időszámításunk XI. századának közepén, Anahuac magas
latait, déli Amerikában tüntek fel ismét mint az Incák birodalmának 
alapítói, miként történhetett, hogy a peruiak le nem mondtak quip
puikról, s a toltekok hieroglyph irásat nem fogadták el? Ugyanazon 
időtájban, a XII. század kezdetén egy grönlandi püspök, nem ugyan 
Amerika száraz földére, hanem New-Foundlandba (Vinland) latin 
könyveket vitt be, talán azokat, mellyeket a Zeno testvérek 1380-
ban ott találtak. (Viaggio dei fratelli Zeno, Velencze. 
1808. 67 lap). 

Nem tudjuk, hatolt-e a déli félgömbre valameily toltek faju 
törzs, azon sikokat követve, mellyek az Andesek-től keletre a Ma
rannon partjai felé huzódnak j de egy igen érdekes tény, mellyet ne
kem Limában beszéltek, valószinünek látszik azt feltűntetni. A bá
torsága és fürkésző szelleméről előnyösen ismert ferenczrendi Gilbar 
Narciss atya a független panos indiánok közt Ucajale partjain, egy 
kissé északra a Sarajacu torkolatánál , festmény kötegeket talált, 
mellyek külalakokra nézve tökéletesen hasonlitottak a mi negyedré
tes könyveinkhez. Minden lap három decimeter hosszu és két deci
meter széles volt; a boriték összeragasztott pálmalevelekből készült j 
a finom gyapot vászon darabok mind megannyi leveleket képeztek, 
mellyek p i t o fonallal voltak összefüzve. Gilbar atya azon percz
ben, midőn megérkezett a panosokhoz, egy öreg embert talált egy 
pálma tövénél ülve és sok ifjutól körülvéve, , kiknek fejtagette ama 
könyvek tartalmát. A vadak nem akarván eleintén türni, hogy fe
hér ember közeledjék az öreghez, a nyelvöket egyedül értö manoai 
indiánok által tudatták a téri tő vel, miszerint e fe s tm é n y ek r e j
t é l y es d o l g o k a t t a rt a l m a z n a k 1 m e ll y e k e t s e m m i
f é l e i d e g e n n e k n e m s z a b a d t u d n i, S Gilbar atyának 
csak nagy nehezen sikerült egy illy köteget kézre keríteni, mellyt>ot 
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megszemlélés végett Limába a tudós Cisneros atyához küldött, ki egy 
naplónak (E l Me r c u r i o p e r u a n o) volt szerkesztöje. Ez uca
jali könyv sok ismerősöm kezén megfordult, kik azt mondják, hogy 
minden lapja festményekkel volt borítva, mellyek közt emberi és 
állati alakok, s nagyszámu elkülönzött jegyek is találtattak, mellyek 
hieroglyphoknak tartattak, s mérarányosan, bámulatos renddel vol
tak vonalanként elhelyezve; főleg pedig a szinek élénksége által 
keltett bámulatot. De minthogy Limában senkinek sem volt alkalma 
aztek kéziratok töredékeit láthatni, ennélfogva lehetetlen itéletet 
hozni ezen, egymástól nyolczszáz mérföldnyire (leg he) es ö helyeken 
talált festmények irályának azonosságáróL 

Cisneros atya e könyvet az ocopai missiók zárdájába akarta. 
letenni; de vagy elvesztette azt az átvitelével megbizott egyén, vagy 
ellopatván titkon Európába küldetett, elég az hozzá, hogy nem ér
kezett rendeltetése helyére, s minden kutatás daczára sem akadtak 
többé nyomára. Gilbar atya, kivel Limában baráti viszonyban állot
tam, egy más panosi festményt igérkezett részemre szerezni, bizo
nyos lévén benne, hogy sok illyen találtatik nálok, mellyek, mint 
ök mondják, a t y á ik r ó l maradtak rájok. Az értelmezés, mellyet 
e festményeknek adnak, egy régi hagyományon látszik alapulni, melly 
némaily családokban nemzedékről nemzedékre száll. Manoa indi
ánjai, kiket Gilbar atya e jegyek értelmének kifürkészésével megbí
zott, azon véleményben voltak, hogy utazásokról vagy a szomszéd 
csordák elleni harczokról szólnak. 

A pauosok mostanában igen kevéssé különböznek a többi vad 
népektől, mellyek e nedves és igen meleg erdőségeket lakják ; ök is 
meztelenül járnak, banan gyümölcscsel és hallal élnek, nem értenek 
a festéshez, s nem érzik szükségét annak, hogy eszmáiket irásjegyek
kel közöljék. Miként a többi törzsek, mellyek déli Amerika nagy 
folyói partjain telepedvék Ie, ugy ök sem látszanak régieknek jelen
legi hazájokban; tehát valameily müvelt de ismét tudatlauságba sü
lyedt népnek volnának gyenge maradványai? vagy talán azon tolte
koktól származnak, kik a hieroglyph festmények használatát Uj
Spanyolországba bevitték, s kiket, más népek által hajtatván, el
tünni látunk a Nicaragua tó partjairól? Az ember történelmére nézve 
igen érdekes kérdések ezek, s több más kérdésekkel vannak össze
köttetésben, mellyek fontossága eddigelé nem volt eléggé ismeretes. 

Egynémelly gránitsziklák, mellyek a Cassiquiare és Conorichi
tos közt, Guyana savanain emelkednek, tigris, krokodil alakokkal 
s más jegyekkel boritvák, mellyeket az ember jelképieknek hihetne. 
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Ilasonló rajzok talallalnak ütszáz mérföldnyi (leghe) távolban észak 
és nyugaton az Orinoco partjain, közel az Enearamada és Caicará
hoz; továbbá a Rio Cauca partjain, Timba mellett Cali és Uelima. 
közt; végre a Cordillerák tetőjén a guanacas-i Paramo-ban. E vidé
kek bensziilöttei nem ismerik az ércz eszközöket, miért is mindnyá
jan egyetértenek abban, hogy e jegyek mát· akkor is megvoltak, 
midön elődeik e földekre érkeztek. Tehát mindcz ősmüveltségi em
lékek egyetlen iparos, s a ruetszészetet kedvelő nemzetnek volnának 
köszönhetők, millyenek voltak a toltekok, aztekok, s az Aztlanból 
kijött minden törzsek? Hová helyezzük e müveltség bölcsőjét? ta
lán a Rio Gilától északra, Mexico magaslataira, vagy pedig a déli 
félgömbre, Tiahuanacu ama fensíkjaira, mellyeket az lncak már te
kintélyes nagyságu romokkal találtak borítva, mellyek ugy tekint
hetök mint Dél-Amerika Himalaya-ja és Tibete? Ismereteink jelen 
állapotában lehetetlen e kérdésekre megfelelni. 

Miután vizsgáltuk a ruexicói festmények s a régi világ hiero
glyphjui közt észlelhető hasonlatosságot, s kikutatni igyekeztünk azon 
népek eredetét és költözéseit, mellyek Uj-Spanyolországba a jelképi 
irást s az irlapgyártást bevitték, hátra van még, hogy ismertessük 
azon mexicói kéziratokat (c o d i c es m c x i c a n i), mellyek a XVI. 
század után Európába kerültek, s köz vagy magán könyvtárakban 
őriztettek meg. Bámulva fogjuk látni, milly ritkákká váltak e be
cses emlékei egy olly népnek, melly a müveltség feléi törekvésében, 
ugy látszik, ugyanazon akadályokkal küzdött, mellyek a müvésze
tek haladásának északi és déli Azsia minden népeinél utját állják. 

Az f.Jtalam tett kutatásokból ítélve, ugy látszik, hogy Európá
ban most már csak hat mexicói festmény-gyüjtemény létezik és 
ugyan az escuriali, bolognai, velletrii, római 1 bécsi és berlini. A 
Zoega által gyakran idézett tudós jezsuita Fabrega, kinek néhány, 
az aztek régiségekre vonatkozó kéziratát Borgia lovag, az e nevü 
bíbornok unokája, volt szives velem közölni, azt hiszi, hogy Siman
cában, Spanyolországban, szintén vannak illy hieroglyph festmények, 
mellyeket Robertson olly helyesen ruházott fel a p i c t u r e- w r i
t i n gs néVYel. 

Az escuriali gyüjteményt Waddilowe (Robertson, A m e r ik a 
t ö r t é' n e lm e, 1802, III. 403 lap), a madridi angol követségnek Lord 
Grantham küldetése idejébeni káplánja vizsgálta meg. E gyüjtemény 
ivrétü könyvalakkal bir, mi egy mexicói kézirat másolatának téte
leztethetné azt fel, mert az eredetiek, mellyeket én láttam, mind ne
gyedrétes kötetek. Az ábrázolt tárgyak azt látszanak erösiteni, 

n~ 46 



hogy az escuriali gyűjtemény, nem különben mint a bécsi és az 
olaszországiak, csillagászati vagy valódi sz e r t a r t ás i könyvek, 
mellyek a hó különbözö napjaira elöirt ezertartásokat jelzik. Minden 
lap alján spanyol fejtegetés olvasható, melly a hóditás idejébep wel
lékeltetett. 

A bolognai gyüjtemény e város tudományos intézetének könyv
tárában van letéve j eredete nem tudatik, de az elsö la pon olvassuk, 
mikép e festmény, melly 326 centimeter (ll római arasz) hosszú, 
1665 decz. 26 án Valerio Z ani gróf által engedtdett át Caspi mar
quisnak. A vastag és roszul kikészített bőrre irt jegyek nagy ré!!zt 
a csillagzatok alakjára , s csillagászati eszmékre látszana:~ vonat
kozni. E mexicói codexnek Velletriben Borgia bíbornok régiségtá
rában egy egyszerü köt·rajzú másolata van. 

A bécsi gyűjtemény, melly 65 lapból áll, nagy hirre kapott, 
mióta magára vonta tudor Robertsan figyelmét, ki az Uj-világról irt 
classikus történelmében közJött abból néhány lapot, de szinezetlenül 
s csak egyszerű körrajzban. Az első lapon azt olvassuk, hogy p o r
t u g a l i Em a n u e l ki r á l y VII. Ke l em e n p á p á n a k k ü l d
t e a z t, a z u t á n p e d i g M e d i c i H i p p o l i t é s C a p u a n o 
b i b o r n ok ok h o z k e r ü l t. - Lambeccio (C om me n t. d e 
B i b li o t h e c a c a es a r a e a v i n d o b o n e n e i, 1776, 966 lap) 
igen hün lemetszett néhány alakot a c o d e x v i n d o b o n e n s i e
b ö l, s megjegyzi, miszerint két évvel előbb halván el Emanuel ki
rály mintsem VII. Kelemen pápává választatott volna, e kézirat csak 
X. Leónak ajándékoztathatott, kihez a portugal király 1513-ban egy 
ktivet~éget küldött j de én meg azt kérdem, mikéut létezhettek Eu
rópában mexicói festmények 1513-ban, holott Hernandez de Cor
dova Yucatan partjait csak 1517-ben fedezte fel, s Cortes csak 1519-
ben kötött ott ki ? Igaz, hogy a bécsi gyüjteményhez mellékelt 
jegyzetben ez nem c o d e x m e x i c a n us, hanem c o d e x I n d i a e 
me r i d i o n a l is-nak neveztetik: mindazáltal a Vell~ri és Rómá
ban örzöttekkeli tökéletes hasonusaága kétségen kivülivé teszi azok
kali közös eredetét. Emanuel 1521-ben, VII. Kelemen 1534-ben 
halt meg; szerintem tehát kevéssé látszik hihetönek, hogy a spanyo
loknak Tenochtitlanbani elsö bemenete előtt (1519 nov. 8) juthatott 
volna egy mexicói kézirat Rómába. Egyébiránt bármikor érkezett 
is Rómába, bizonyos, hogy miután több kézen keresztül ment volna, 
Sachsen-Eisenach herczege Leopold császárnak ajándékozta azt 
1677-ben. 

Nem tudom, mi lett ama mexicói festmény-gyüjteményből, melly 
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a XVI. század végén Londonban öriztetett, s mellyet Purehas tett 
közzé. E kéziratot Antonio de Mendoza, m ondejari marquis, Mexico 
első alkirá.lya V. Károly császárnak küldö tte ; de a hajó, melly e 
becses tárgyat vitte, megtámadtatott egy franczia hajó által, s a 
gyűjtemény Thevet András, Francziaország királyR földirójának ke
zébe jutott, ki szintén meglátogatta az uj szá.razfóldet. Ez utazó 
halála után Hakluyt, a párizsi angol követség káplánja, husz koronás
ért vette meg a kéziratot, s Párizsból Londonba kűldte, hol Sir Wal
ter Raleigh közzé akarta azt tenni. A rajzok metszése által igényelt 
költségek azonban egész 1625 ig hátráltatták kiadatasát, a mikor 
Purchas, engedvén ,a tudós régész Spelman kéréseinek, az egész 
Me n d o z a g y ű j t em é n y t utrajzi gyűjteményébe vette fel. (Pur
chas, Pilgrims, III. köt. 1065 lap).- Ugyanezen alakokat ké
sőbb Thevenot is lemásolta K ü l ö n f é l e u t ak l e i r ás a czimü 
munkájában (1 696. II. köt. IV. metsz. 1-85 lap), de e másolat, mint 
Clavigero (l. köt. 23. l.) jól megjegyezte, telve van hibákkal ; pl· 
az Ahuizotl király idejebeli tények a Montezuma uralkodása alatt 
történtek közé vannak ott sorozva. 

Több szerzö állitása szerint (Warburton E s s a is s u r l es h i e
r o g l y p h e s 1. köt. 18 lap ; PapiDon, H i s t o i r e d e l a g r a v u r e 
e n b o is, l. köt. 364 lap) a hires Mendoza-gyüjtemény eredetije a 
párizsi császári könyvtárban őriztetnék; de bizonyos, mikép egy szá· 
zad óta e könyvtárban semmiféle mexicói codex nem létezett. Mi· 
ként került volna vissza Francziaországba a Hakluyt által megvásá
rolt s Angliába kűldött gyűjtemény ? Most Párizsban semmiféle 
mexicói festmények nem ismertetnek, kivéve néhány másolatot, mely· 
lyek egy a Sellier könyvtárából került, spanyol kéziratban foglaltat
nak, mellyről nem sokára szólandunk. Ez igen érdekes könyv a 
c"ászári könyvtár kéziratainak pompás gyüjteményében öriztetik, s 
hasonlit a Vatican 3788 E<zám alatti C o d e x a n o n y m us á h o z, 
melly Pedro de Ios Rios szerzetes munkája. Kireher atya lemásol
tatta egy részét Purehas metszvényeinek (O e d i p us, III. köt. 
32 lap). 

A Mendoza-gyűjtemény megvilágítja a mexicóiak történelmét, 
politikai állapotát és házi életét. Három szakaszra van az osztva, 
melly,ek, mint az indián Purana-k f; k a n d h a-i, a legkűlönfélébb tár
gyakról értekeznek. Az első szakasz az aztek uralkodó ház törté
nelmét adja Tenochtitlannak a mi idöszámitásunk 132!)-ik évében 
történt alapittatá.sától IL Montezumának tulajdonképen Montezuma 
Xocojotzin nak l f>20-bRni haláláig; a második az adókat sorolJa el1 
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mellyeket a tartományok és helységek fizettek az aztek fejedelmek
nek ; a harmadik és utolsó az aztek népek házi életét és szokásait 
festi. Mendoza alkirály minden laphoz spanyol és mexicói nyelven 
mellékeltette a megfejtést, ugy hogy az egész igen fontos müvet ké
pez a történelemre nézve. Az alakok, daczára a körrRjzok- hibás 
voltának, sok igen pikans vonásait nyujtják a szokásoknak; ott lát
hatni a gyermekek neveltetését születésöktól fogva egész azon időig, 
midön a társadalomnak mint földmüvelök, miivészek, harczosok vagy 
papok tagjaivá lesznek. Az étel mennyiség, mellyet a különbözö 
korok igényelnek, a büntetés, melly a mindkét nembeli gyermekekre 
szabandó, mindez aprólékos körülményességgel elő volt irva a mexi
cóiaknál nen1 ugyan . törvények, hanem a mellözhetlen régi szokások 
által. Békókba veretvén a kényuralom s a társadalmi intézmé
nyek barhársága által, s a családi élet legközönyösebb tényeire 
nézve is minden szabadságtól megfosztatván, az egész nemzet a szo
kások és babonák komor egyhangúságában neveltetett. Ugyanazon 
okok ugyanazon eredményeket szülték a rég-i Egyiptomban, Indi
ában, Chinában, Mexicóban és Perúban, szóval, mindenütt, hol az 
emberek csak ugyanazon egy akarat által lelkesitett tömegeket ké
peztek, mindenütt, hol a törvények, a vallás és szoltások akadályoz
ták a tökélyesbülést és egyéni boldogságot. 

A Mendoza-gyüjtemény festményei közt azon szartartások is 
szemlélhetBk, mellyek a gyermekek születésekor végeztettek. A szü
lésznö Ometeuctli istent és Omecihualt istennőt hiván segélyül, kik a 
boldogok országában élnek, vizet öntött az ujszülött homlokára és 
mellére: azután imák mondatván, (mavigero, IL köt. 86. lap), mellyek
hen a viz ugy említtetett, mint a lélek megtisztulásának jelvénye, 
ugyan a szülésznö gyermekeket szólitott elö, kik azért küldettek, 
hogy nevet adjanak az ujszülöttnek. Némelly tartományokban ez al
kalommal tüzet is gyujtottak, s ugy tettek, wintha ke1·esztülléptetnék 
a lángon a gyermeket, hogy tüz és viz által tisztitsák azt meg. E 
szertartás némelly ázsiai szokásokra emlékeztet, mellyek eredete, ugy 
látszik, a legrégibb kor homályában tünik el. 

A Mendoza-gyüjtemény más táblái azon, gyakran barbár bün
tetéseket ábrázolják, mellyeket a szülök mértek gyermekeikre a vét· 
ség nagysága, s a kor és nem minösége szarint: egy anya bors (c a p
s i cum b a c c a tum) füstre tartja leányát; egy atya nagy tövisek
ben végzödö p i t a levelekkel szurkálja nyolcz éves gyermekét; a 
festmény az eseteket is jelzi, mellyekben a gyermek csak kezén szu
rathatik, s mellyekben meg van engedve a szülöknek az egész testre 
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kiterjeszteni e fájdalmas müveletet; egy pap (t e o p i x q u i) égő üsz
ltöket hány egy ujoncz fejére, mert a templom kerítésén kivül töltötte 
az éjt j egy másik pap ülö helyzetben vizsgálja a csillagok át, hogy je
lentse az éjfél óráját j melly festményen az éjfél bieroglyphja a figyelő 
pap feje fölé van helyezve, kinek szeméből egy pontozott vonal fut 
egy csillag felé (Thevenot, Il. köt. IV. metsz. lap. 49, 511 55, 61. alak); 
még több érdekes alakok is láthatók e festményeken, millyenek : a 
nők, kik fonás és szövést>el foglalkoznak j egy aranymüvész, ki nádoo 
keresztül fúva éle'lzti a széntüzet i egy hetven éves öreg, kinek a tör
vény megengedi, hogy Icihassa magát, mint szintén a nőnek is, ha 
nagyanya ; egy c i h u u t l a n q u e-nak nevezett házassági közben
járó, ki hátán viszi a szüzet jegyese házába ; végre a házassági áldás, 
melly szartartás abban állott, hogy a pap vagy teopisco összekötötte 
az ifiu köpenyének (t i lm a t l i) szegélyét a leány ruhájának (h u e
p i ll i) szegélyév el. Továbbá sok mexicói templom (t e o c a ll i) 
ábrái szemlélhetök, mellyekeo pontosan ki lehet venni a több részre 
osztott gúlai emléket, s tetőjén a kápolnát, a t>aod i de a leg
szöveyényesebb s egysz(~rsmind legelmésebb festménye e mexicói co· 
dexnek az, melly egy t l a t o a n i-t vagy tartományi kormányzót áb
rázol, ki fejedelme elleni lázadásáért megfojtatott; mert ugyanazon 
egy festmény nem csak a kormányzó vétségeit, hanem egész családja 
bünhödését, s azon boszut is ábrázolja, mellyet vasalijai az állam kül
döttein, Tenochtitlan királya rendeletének megvivőin állottak. (Ugyan
ott 52, 53, 58, 62. ábra). 

Daczára annak, hogy a hódit:is kezdetével a püspökök és első 
téritök rendeletéből sok festmény égettetett meg, mint a mexicói bál
ványimádás emlékei, Boturini lovagnak mégis (Q u a d r o g e n e r a
l e,- 1-96 lap) mintegy ötszázat sikerült összegyüjteni e hiero
glyph festményekből a mult század közepén. De e gyüjtemény, melly 
legszebb és leggazdagabb volt, ép ugy szétszóratott mint a Siguen
zaé, mellyböl csak igen kevés őriztetett meg,[ a jezsuiták kiüzetéseig, 
a sz. Péter és Pál könyvtárban Mexicóban. A Boturini-gyüjtemény 
egy része Európába volt szánva, de a hajó, melly szá.llitotta, elfoga
tott egy angol kalóz által; és soha sem lehetett többé kitudni, vajjon 
megérkeztek-e e festmények Angliábá, vagy mint durva é~ roszul fes
tett .;vásznak a tengerbe dobattak. Igaz, hogy egy tudós utazó arról 
biztositott engem, miszerint az oxfordi könyvtárban egy mexicói kéz
irat őriztetik, melly, a szinek élénkségét tekintve, hasonlit a bécsihez; 
de tudor Robertson Am e r ik a t 1) r t é n e lm é n ek utolsó kiadásá
ban határozottan állitja, mikép Angliában a mexicói ipar és müvelt-
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ségnek semmiféle emléke nem létezik, Montezuma egy arany serle
gét kivéve, melly lord Arche1· birtokában van. Már pedig hogy ma· 
radhatott volna a jeles skót történész előtt ismeretlen az oxfordi gyüj
temény? 

A Boturini-gyüjtemény legnagyobb része, melly Uj-Spanyolor
szágban foglaltatott le, szétszóratott és E>ltépetett azok által, kik nem 
ismerték becsét; azon csekély maradvány, mE"lly az alkirályi palotá
ban még most is megvan, csupán négy kötegből áll, mellyek négy
szögben hét, magassághan öt decimeternyiek js ezek is azon földszinti 
nedves helyiségekben vannak letéve, honnan Revillagigedo alkirály 
elszállit~tta a kormány levéltárait, mert igen hirtelen romlásnak in
dultak ott. a papirok. Nem kevésEé boszantó e hanyagság egy olly 
gyüjtemény marad ván y ai irányában, me ll y annyi gond és fáradsággal 
szedetett össze, s mellyröl a szerenceétlen Boturini, telve a vállalkozó 
embereknek sajátos lelkesültséggel, ugy szól, mint "egyetlen jószágá· 
ról, mellyet ln 'iákban hir, s mellyet a világ minden aranya és ezüst
jével sem cser·_.ne fel." Nem akarom itt részletesen leírni az alkirályi 
palotahah őrzött összes festményeket, csak azt jegyzem meg, hogy 
némellyek k5zülök két méternyi szélesség mellett hat méternél is ma· 
gasabbak, s hogy az aztekoknak a Rio Gilatól egész Tenochtitlan 
völgyéigi vándorlását, sok város alapítását, s a szomszéd nemzetek
keli harczait ábrázolják. 

A m·exicói könyvtát'ban nincsenek többé eredeti hieroglyph fest
mények, .s én csak néhány vonalas, szinezetlen másolatot találtam, 
mellyek a legnagyobb szorgalÖmmal vannak kivíve. Mostanában a 
fővB:ros legszebb és' leggazdagább gyüjteménye a tudós és munkás 
don José Aritonió PÍchardo, a Nerei sz. Fülöp társulattagjlnak birto
kában van, kinek háza neketri az volt, mi a Siguenzaé Gemel\i uta
zóra nézve. Pichardo atya csekély örökségét aztek festmények össze· 
vásárlására, s mindazok lemásoltatására fordította, me Ilyeket eredeti· 
ben meg nem szerezhetett j azonkivül barátja Gama is, ki sok csilla
gá.szi emlékiratot szerkesztett, több igen becses hieroglyph kézirato· 
kat h~',o·yományozott neki. Az uj szár11zf"öldön tehát, mint közönsé
gesen mindenütt, egyszerü magánzók s a kevésbbé gazdagok gyüjtik 
össze és őrzik meg azon tárgyakat, mt>llyekre a kormányoknak kel· 
lene figyelmet forditani. 

Nem tudom, Guatimala országban vagy Mexicó belsejében talál
tatnak-e egyének, kiket ugyanazon buzgalom lelkesitene, mellynek 
Alziate atya, Velasquez és Gama bizonyságát adták. A hieroglyph 
festmények most11nában olly ritkák Uj-Spanyolországban, hogy az ott 
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lakó tudótwk legnagyobb része soha egyet sem l~to,tt, s fl.. Boturini 
gyűjtemény maradványai közt egyetlen kézirat sincs olly. ~z~p, mint 
a velletrii vagy római mexicói codexe~. Mindazáltal bizonyos yagyok 
benQe, miszerint a történelmi tanuhnányra nézve 111ég igen sok fop.t9~ 
tárgyak találta~nak azon indiánok l>,ezei ltözt, kik Mechu,acan tarW· 
mányt, a mexico, puehla és oaxacai kerületeket, Yucatan félszigefet, 
s G~atimala 0rszágot lakják. Mert e ~1elyek Aztlanból származott 
népei~ müvelts~g egy bizonyos fokára emelkedtek; s egy, az azte~, 
tarasca és maya nye)veket értő u~zó, ki meg tudná ny~rni a benszü
löttek bizalmát, még most is, három századdal a hóditás, s Si~áz évvel 
Boturini utja után , nagyszámu mexicói történelmi festmé.nyl'lket 
gyűjthetne össze. 

A velletrii Borgia régiségtár mexicói codexe, melly az általam 
m,egvizsgMt winden aztek kéziratok közt legszebb, legnagyobb,. a te
kintve a szinek élénkségét és változatosságát, a legfigyelemremél
tóbb, wintegy 44-45 arasznyi (körü)belölll meter) hosszu, s har~ 
mincznyolcz réttel, vagy hetvenhat lappal bir. Ez :egy csillagászi és 
szertartási naptár, melly a napok, s a ~itregei alak-csoportozatok egy
szerü hieroglyphjainak beosztását tekintve, tökéJetesen hasonlit a 
c o d e x V a t i c a n u shoz. 

A velletrii kézirat, ugy látszik, a Giustiniani család tul~jdon1,1. 

volt; de, nem tudni miként, e ház azoigáinak birtokábaj utott, kik nem 
látváD: be, mi becse lehet egy szörnyalakokból álló gyüjteménynek, 
gyermekeiknek adták azt. Ezek kezei közől egy tudós régészet-]>:ed
velö, Borgia bíbornok mentette meg, épen midön már azon veszélyben 
forgott, hogy a szarvas börnek, mellyre a festmények rajzolvák, ne~ 
hány levelei vagy rétei a tüzre d~bassanak. E kézirat régiségét semmi 
sem mutatja ; lehet, hogy csak aztek m.ásolata egy régibbnek ; s a 
szinek nagf'frissesége azon gyanut kelthetné, mikép a C o d e x B o r
g i a n us eredete, nemkülönben mint a Vaticané, nem igen megy fel
jebb a XIV. vagy XV. századnáL 

Lehetetlen e festményeket szemiéinünk a nélkül, hogy egész 
halmaz érdekes kérdések ne marűljenek föl lelkünkben. Cortes ide
jében talán olly hiero'glyph festmények is voltak Mexicóban, mellyek 
a toltek uralkodó ház alatt, tehát időszámításunk VIII. századában 
készültek? és mégis azon időben már csak némi másolata találtatott 
a T e o a m o x t l Í· nak nevezett hires is t e n i k ö n y v n ek, melly 
Tulában 660-ban Huematzin csillagász által szerkesztetett, s melly az 

' ég és róld történelmét, a világeredettant, a csillagzatok leírását, az idő 
felosztását, a népek költözéseit, s a hitrege és erkölcstant tartalmazta. 
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Ezen mexicói purana, mellynek emléke az aztck hagyományokban, 
an'nyi századokon keresztül is fenmaradt, nem volt-e egyike azoknak, 
mellye~et a gzerzetesek vak buzgósága megégettetett Yucatanban, s 
mellyek elvesztét Acosta, ki minden korbelieinél tanultabb és felvilá
gosodottabb volt, annyira fájlalta? Bizonyos-e, hogy a toltekok, eme 
munkás és vállalkozó nép, melly sok tekintetben hasonlit a ehudikhoz 
(V o y a g e d e Pallas, párizsi ford it. IV. köt. 282 lap), azaz Siberia 
régi lakóíhoz, voltak elsők, kik a festést gyakorlatba vették? vagy 
pedig már a cuitlaltekek és omekck, kik Anahuac magaslatait az azt· 
lani népek betörése előtt lakták, s kiknek a tudós Siguenza Teotihu
acan gúláinak építését is tulajdonítja, basználták a hierQglyph festmé
nyeket, s azokban őrizték meg évkönyveiket és hitregéiket? Nincse
nek .elegendő okmányaink e fontos kérdések földeritésére, mert a ho
mály, melly a mongol és tatár népek eredetét födi, ugy látszik, az uj 
szárazföld egész történelmére kiterjeszkedik. 

A Borgia codex a mexicói származásu Fabrega jezsuita által 
értelmeztetett. Olaszországbani utolsó (1805) tartózkodásom alatt, 
Borgia lovag; a hason nevű bibornok unokája, V elletriből Rómába 
hozatta át a mexicói kéziratot, mellyet szorgalmasan megvizsgáltam, 
s ugy találtam, hogy Fabrega atya értelmezései legtöbbnyire önké
nyesek és merészek. 

A berlini királyi könyvtárban őrzött gyűjtemény kűlönféle aztek 
festményeket tartalmaz, mellyeket én szareztern Uj-Spanyolországban. 

A római vaticani ki;klyvtár, kéziratai becses gyűjteményében 

két mexicói kéziratot bir a névsor 3738 és 3776 számok alatt. E 
gyűjteményekről, ép ugy mint a valletriiről mitsem tudott Robertson1 

midőn elszámlálta· az Európa kűlönféle könyvtáraiban őrzött mexicói 
festményeket. Mercato (D e g l i o b e l is c h i d i R om a 1 II. fej. 
96 lap) beszéli, miszerint a XVI. század végén a Vaticanban két ere
deti festmény-gyűjtemény volt j ennél fogva hihető, hogy e gyűjte
mények egyike v_égkép elveszett, ha mégis nem az volna, melly a 
bolognai intézet könyvtárában őriztetik j a másik 1785-ben tizenöt 
évi kutatás után találtatott meg Fabrega atya által. 

A va ticani 3 776 szám alatti codex,· mellyről már A cos ta és Kir
eher is ~mlékeztek (Zoega, D e o r i g. o b e l is c o r um, 531 lap) 7 m 

87 hosszú (31 és fél arasz), s Om 19 (hét hüvelyk) négyszögben. E 
codex negyvennyolcz rétei kilenczvenhat lapot vagy ugyanannyi osz
tályt képeznek az összeragasztott szarvas börök mindkét oldalán j 
minden lap két részre ( casella) osztatik, de az egész kézirat csak 
százhetvenhat illy részt runtat fel, mert az első nyolez lap a napok 
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egyszerii hieroglyphjait tartalmazza, mellyek egyközü sot·okban s kö
zel egymáshoz vannak elhelyezve. Minden lap széle huszonhat cascl 
lát·a különittetik, mellyek a napok husz cgyszerü és időszaki sorokat 
képező hieroglyphjait zárják magukba. lVIinthogy az apró időkörök 
tizenhárom napból állanak, ebből az következik, hogy a hieroglyphok 
sora egyik időkörböl a másikba megy át. Az egész codexben száz
hatvanhat illy apró időkör, vagy kétezer kétszáz kilenczven nap van. 
Mindcn lap alosztályaiban, mellyekröl már emlékezttink, a hitregei 
alakok két csoportozata látható. - Hasztalan vélelmek tömkelegébe 
tévednénk, ha értelmezni akarnók e képleteket, mert a római, vel
lett·ii, bolognai és bécsi kéziratok nélkülözik azon fejtegető jegyzete
ket, mellyeket Mendoza alkirály mellékeltetett a Purehas által köz
zétett kézirathoz. Kivánatos volna, hogy valameily kormány saját 
költ8égén adná ki a mexicói müveltség ezen ereklyéit; mert csak 
több festmények összehasonlitá~a folytán sikerülne e részint csillagá
szati, részint rejtélyes példázatok értelmét eltalálni. Ha a görög 
vagy római régiségek közöl csak néhány mctszetes kő vagy egyes 
pénzdarabok jutandottak hozzánk, a legegyszerübb ezéizatok is ki
kerülték volna a régészek éles elméjét; de a féldombor müvek tanul
mánya mennyi fényt nem vetett a pénzek tanulmányára? 

Zoega, .E'abrega s más tudósok, kik Olaszországban a mexicói 
kézit·atokkal foglalkoztak, a vaticani és velletrii codexeket ugy te
kintik mint Tonolomatls-okatvagy szertartási naptára
k a t, azaz mint olly könyveket, mellyek a népnek sok évre előre je
lezték az istenségeket, mcllyek a tizenhárom napos apró időkörök 
élén állottak, s mellyek azon időben az emberek sorsát, a vallási 
szertartásokat, s főleg a bálványoknak bemutatni kellett áldozatokat 
intézték. 

Humboldt, Vues des Co1·dilleres. 

Vége a tizennegyedik könyvnek 
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