




E LÖSZ ó. 
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Másfél éve mult juniusban, hogy a Szent-István-Társu
lat C a n t u C a es a r Világtörténelmének ügyében fölhivást 
intézett a t. olvasó közönséghez; aláirást hirdetve ezen tet:je
delmes munka kiadhatása végett. Csaknem egész év a szük
séges előkészületekben, és a folhívás eredményének bevárá
sában telt el: mig a többi idő annál nagyobb buzgalom- é-: 
e rőfeszi téssei ford i ttatott a n y o ma tás gyors i tására. A két els ú 

könyvet magában foglaló I. kötet, a szives olvasó kezében 
van. Kivánjuk, mit talán remélhetünk is, hogy a kelleme" 
1)lvasás közben minél kevesebben sejtsék a nehézségeket, 
mellyeket egy illy münek nem csupán írása, hanem fordi
tása és kiadása mellett is le kell győzni, sa göröngyö ket, mely
Iyeket elsimítani szükség: a netalán zavart szülő homályos
ságokat oszlatva , s a minden emberi mühez olly elhárithat
lanul tapadni szokott hiányokat lehetőleg pótolva. Miért is, 
nehogy öket nemes élvezetökben háborítani láttassunk, érin
teni sem akarjuk azon sokoldalu figyelmet igénylő gondot. 
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azon tetemes időveszteséggeljáró fáradságot, mellyemnnkának 
minél czélszerübb alakban, és lehető hibátlansággali megje
lenésére lőn fordítva: csupán a kiadás körüli közvetlen eljá
rást illetőleg kellend, mintegy tizámot adva, s magunkat 
igazolva, megjegyeznünk a következóket. 

A fordítás a VII. turini olasz kiadás után történvén 1 e 
kötet is annak első kötetéhez (Tom. L T c: m p i A n t i c h i.) 
lőn alkalmazva: csak az olasz ifjusághoz intézett előszó mel
löztetvén, mint egészen hely- és korviszonyokhoz kötött, és 
ennélfogva a magyar olvasó közönséget kevésbbé érdeklő 
paraenesis. Azonban részint azért, mivel a magyar fordítás, 
hogy könnyebb olvasásu legyen, kissé ritkábban (mondhat
nók, csinosabban is) nyomatott, részint a közbeszórt jegyze
tek miatt, a munka szükségkép nyervén tmjedelemben: e kö
tetbe a 3-ik korszakot magában foglaló Ill. könyvet nem lehe
tett ugy, mint a tömöttebb nyomatása olasz eredetiben Vall: 

fölvenni; s igy a kötetek számát illetőleg némi különbségnek 
kelle beállni: mi azonban a rendet, és tudományos felosztást 
legkevesebbé sem fogja zavarni. 

Továbbá, hol valamelly görög, latin, német, vagy más 
nyelven irt eredeti mUvet, olasz, va.gy franczia czimmellát
tunk idéztetui, az idézetet rendesen változatlanul hagytuk: 
foltéve, mikép szerző a nevezett helyen, általunk talán nem 
is ismert, de azért létezhető olasz, vagy franczia fordítást 
használt, és olvasóit is erre utalja. - A többnyire angol 
kut(ök után ismertetett keleti, nevezetesen hindu nevek irá
sában pedig az angolos sit-t meghagytuk a magyar s jelö
lésére; már csak azért is, mivel rövideL b, mint a nekünk 
szintugy idegen seft , és e mellett olvasása nem is szülhet 
zavart: az scit-t sokszor másképen kellvén, különösen a görög 
szárrnazatu nevekben, olvasni. Az itt-ott található helyes
irási következetlenségeket illetMeg pedig, mellyck egyébiránt 
az eredetiben is megvan nak, még pedig jóval nagyobb szám
mal és arányban, bizonyosan eluézéssel fog a szives olvasó 
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viseltetni; tekintve, mikép a munka olly terjedelmes, a társulat 
által kiadott könyvek száma olly tetemes, az azokban diva
tozó írásmód, a szerzők különféleségéhez képest, olly külön
bözö : hogy épen nem csudálhatni, ha az előforduló ezer
meg ezerféle tulajdon- és helynevek közül ez, vagy amaz 
ollykor a leggondosabb javító figyeimét is kijátszotta. Külön
ben, mint fönebb érintök, maga szerzönk is ugyanazon tu
lajdon-, vagy helynevet többfélekép írván, lehetetlen volt 
núndenkor eltaláini, valljon rnellyik írásmódot tartja helye
sebbnek. Mert csak ennyit, és nem többet, vagy jobbat adni, 
kötelessége egy h ü fo r d i t ó nak. Arra mégis sza hadságot 
vettünk magunknak, hogy az egészen olaszos írásmódot ma
gyarral cseréljük fol olly neveknél, mellyek körül szerzö 
sem tartá meg az eredeti írásmódot. -Azt pedig talím emliteni 
sem kell, hogy lehetnek, és vannak szók, mellyek irásában 
kiki teljes szabadsággal élhet, és mellyek igy is, am ugy is 
helyesen irhatók: az illyenekre nézve mi sem akarhattuk a 
fordító kezeit megkötve látni. 

Nem kis nehézséget, az olvasóra nézve pedig zavart sziilö 
körülmény, hogy szerzö a ,miglio', és ,lega' kifejezéseket ve
gyesen használván a távolságok meghatározásában, a fordítás 
mindenütt csak mérfüldet em lit: miért is a ki.i.lönben alig ki
kerülhető félreértések elhárítása végett, a ,lega' szót, a hol 
csak lehetett, megkülönböztetésül közbeszurni el nem mu
lasztottuk; és igy ott, a hol hiányzik, egyszerii ,miglio' ér
tendő. Magától értetik egyébiránt, hogy a 92-ik lapon ol
vasható figyelmeztetést a mérfüldek hosszaságát illetőleg, 

szükséges mindenkor szem előtt tartani olvasás közben. 
Többiben a magyar olvasó közünségnek tisztelettel be

mutatott emez első kötet áttekintése legjobban ki fogja deritni, 
valljon alapos volt-e ama kedvező itélet, mellynél fogva Cantu 
Világtörténelme a jelenleg kézeli forgó, s hason tartalmu mü
vek közt legméltóbbnak tartatott a mngyaritásra, még pedig 
azon ismeret-gazdagság és előadási tökély szempontjából, 
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mellyet "a Hagykoruságra fejlesztendő tudomány e t-éren 
igényel." Saját tapasztalása ut{m fog kiki róla itélhetniJ vall
jon csalódott-e a kiadó társu lat, midőn e művet akkép vélte 
ajánlhatónak, mint mellyben "a történelem valóban az em
beriség tudományani tekintetik; mellynek feladata: 
az események távol és egymásba vágó okait egy, az isteni 
Gondviselésben hivő léleknek egyedül helyes, és boldogitva 
tanító szempontjából, akkép vizsgál ni, mint a természetbu
vár kémleli az égi testek véghetlen köreiben a hatás okaiL 
melly az Oceún mélyét az apály és dagály rendesen megujuló 
tünemén y ei vel mozgásba hozza." V alijon nem tévedett-e, 
midön szerző czéljának nézte: ,Ja világesemények figyelmes 
szemlélőjét azon meggyőződésre vezetni, mikép az ember, 
világtörténeti szemponthól, lsten szcnt akaratának végrehaj
tója a földön még akkor is, midön ezt. tenni vonakodik (csak
hogy ekkor megfosztja magát az érdemtől és jutalomtól, 
melly az e szent akaratot önkén y t, és i rántai vallásos hódo· 
latból, készséggel teljesitöknek van biztositva); s hogy az 
isteni Gondviselés, melly az égi testek vált()Zhatlan pályáját 
kijelölte, az emberi-nemet sem engedi át a vak önkénynek; 
.3őt inkább azt, mint Colytonosan, és m i n d e nk o r n e v c
l és i á ll a p o t b a n ma r a d a n d ó t e föl d ö n, az örök 
bölcseség és szeretet titokteljes járszalagáll vezérli, melly az 
erkölcsi szabadság-, és események előtudatából van szőve, a 
nélkül, hogy e kettő egymásnak utjába vágna."- Annyi mill
den esetre való marnd, hogy: "fölleljük itt az ipar, törvény
hozás, müvészetek , bölcsészet, vallás, szóval az emberi tudá . ..; 
minden ágának, melly nagygyá képes mivelni az emberisé
get, fokozatos történetét, elsö csiráitól kezdve ... Mert Cant u 
az em b e r n ek történetét i 1ja; miél't is az emberi tudásnak 
egész összegét egyetlen magasztlis ezéinak alárendelve tár
gyalja. S ez oknál í()gva munkája méltán neveztetik az em
beri ész és müveltség történetének." 

Azt ugyan látandja a figyelmes olvasó, hogy egyes ki-
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tételek- és nézeteket illetőleg szerzó sem tagadhatá meg akár 
útaiában a tévedéseknek kitett emberi gyarló természetet: 
akár különösen ama sajátságos k01·szakot, mellyhen munkája 
világot látott; és mellynekakiuyilatkoztatás iránt ellenséges 
indula tu, s a számos nagyszerü, de kellőleg még fül nem 
dolgozott fölfedezések növelte fogalomzavarában, az egyedül 
biztos utat soha el nem téveszteni, szintolly lehetetlennek lát
szik: mint a milly nagy és tagadhatatlan érdem, kortársainak 
olly sok és divatos hibáit kikertlini ~ nem ~sak, de meg is 
~záfolui tudni. 

Ha mégis egye~ helyeken alulirtnak (S. betüvel jelölt) 
megjegyzéseivel találkozik a szives obasó, tulajdonitsa eze
ket ama lélekismeretes örküdésnek, melly a kiadó társulat 
által njánlott müvckben minden, még olly parányi okot is 
1ávolittatni parancsol, melly a, téveszmék, és hibás nézetek 
megerősítése- vagy tmjesztésé1·e szolgálhat. S ha valaki nem 
volna is hajlandó e jegyzeteknek egyéb értéket tulajdonítani, 
tekintse azokat egyéni óvástételekül olly nézetek irányá
ban, mellyeket alulírt, - mint kire a jelen kötet kiadása 
közvetlen ül bizatott~ - magáéi gyanánt semmi esetre sem 
akart elismerni; s mellyeket mégis megyjegyzés nélkül 
hagyva, azon véleményre nyujtott volna okot, hogy az olly 
hön ajánloti munkút e részben is dicsérendőnek ítéli. Egy 
iró sem lehet eléggé ovatos olly uézeteket illetőleg, mellyek 
végeredményökben a legnagyobb tévedéseket, magának a 
nyilt istentagadásnak is csiráit rejthetik magukban. Azt 
azonbau ki kell cmclnli.uk, hogy e jegyzetek sokszor nem 
is annyira, óvás tételek, miut inkább 11gyelmeztetések a másutt 
szerzűuk által is határozottau bevallott igazságra: mellyek 
o t t csak azér l hítszo1 tak szli.kség eseknek, nehogy az olvasó 
tévutra hagyja magát egyes kitételek által vezettetni, mel
Jyek szerzönck u cm is annyira saját, hanem inkább más, általa 
csak bővebb fclvilúgosi!úc;ul idézett irók véleményét fejezik 
ki. Kiili.inhcn olly sok szrrzr"• mtiv{•]JCil a jr•les, n magasztos, és 
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f'ülemelö, hogy ezekhez képest nlinden ill y és:treyételek ál tal 
netalán szült kedvezőtlen benyomásnak szükségkép el kell 
enyészni, s csak azon mélyen vallásos érzetnek maradni ural
kodóul, mellyet az igazság szózata núndenkor kelt az it·ánta 
lelkesült kebelekben. 

Irtam Pesten, augustushóban, 1856. 

Somogyi Károly , 

a Szent-Ist\·án-Tár;;:u]at igazgatója. 
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Elmélkedés 
a világtörténelem fölött. 

Ama hathatós törekvést a szép, igaz, és jó után, mcllyre az emberiség 
azon mértékben ösztönöztetik, a mint cWbbrc halad rendeltetése pályá
ján, egyetlen tudomány scm cl<;gíti ki olly teljesen, mint a történelem. 
:l\'li, uj jövevények c Yilágon, hogy utúdai legyünk azoknak, kik micliitt 
azt ismerték volna, itt hagyák, ideiglenes szemei ama lánczolatnak, 
mellybcn az egyének mcgscmmisítése által mcgörökittctik a faj: mihez 
is tarthatnók magunkat, ha pusztán saját tapasztalatainkra szomlni 
kénytelenittctnénk? Kissé az oktalanok fölé emelve, s talán ezekuél i~ 
szcrencsétlenebbek, az élY ösztönének, vagy pedig a szükség parancsá
nak engedve, hasonlitanánk az ójféltájban sziilctett gyermekhez, ki nap 
feljöttekor azt hiteté cl magá,,a], mintha ez égi test épen azon percz
ben teremtetett volna. 

Az emberek és könyvek tanulrnányozásn által életre ncveltctünk, 
s a tapasztalásnak becses, dc drága intelmeit előlegezzük magunknak ; 
az egyik tanulmány közvetlenebb és valódibb, a másik pedig kiterjed
tebb, változatosb és tartósabb: dc ha egymástól szétválasztatnak, mind
kettő tökéletlen lesz. A történelem, mclly az embernek tanulmányoZ<i
sát, drága kincs gyanánt, könyvekbe rakja Ic, a két tant szcrencséscn 
összekapcsoUa, s az elméletről az alkalmazásra, az iskoláról a tár~a~ élet 
viszonyaira legbiztosabb átmenetet képez. 

Azonban ha a tört<~nclem csupán a tények terjedelmcs följegyzé
sére szoritkozik, mellyck közt az ember ha~omzcrü kö1·ülményckrc al
kalmazandó ,;zabályokat keressen ki magának, az innen Ycendő oktatás 
épen olly félszeg-, mint haszontalanná ,-álik; mert soha semmiféle tény 
.~cm ismételtetik ugyanazon vi~zonyok és köriilmények közt. Ellenben 
hasonlíthatlanul nagyobb fontosságot és jelenWségct nyer a történelem, 
midőn a tényeket egymásból folyó beszéd gyanánt fogja föl, melly töb
bé vagy kevésbbé világos modorban hirdeti nekünk a Gond,·iselé.~ aka
ratát j midőn a tényeket nem valameily részlete~, pillanatnyi ha~zon te
kintetéből, l1anem a 8Zcrctct és igazság örök törvénye szcrint mérlcgel
ve , állítja egymás mcllé j midőn panaszos clm•\lkedésckkel nem tárj a 
föl, és nem sulyosbitja a társadalmi fekélyeket: hanem a jih·ő nemzedé!. 

l 



hasznára forditja az (í;,;ök által W rt .szcnvedl'.'iek iis.~zPg<'~t,::.: a nagy~zPri"t 
baleseményekb/Jl vonhat<) tanubúp;ot. Ekk(·p a tiil"t/·nelt,m a mnlandr') 
napi érdekek fölé emel bennlinket i s k imutat,·a nekiink, milu'·nt vala
mennyien egy köziis társaság tagjai vagyunk, mdlynek az erény, tudo
mány, s boldogság meg;,;zerzése- és clnycd•fH~re kell Wrekt,dni : ldlinket 
mindcn századokra, s hazánkat az t·g;<',sz ,·ibgra kiterjeszti i kortársai,·á 
tesz bennünket valanwnnyi nagy egy(·nist'·gd.nl'k, s arra kiitelez, ltngy 
az elődeinkt{íl ránk szálloU üriiks(,get, gyampitva hagyományozzuk át 
utódaink ra. 

Milly tiszta örümct érezhet a lélek, midl\n illy magas álláspontról 
szemléli az erkiiiesi viszonyokat s az emberii-1<\get! Az eliíitélciek, mely
lyekct kortársaink m cgitélésdwn a pártszellem sugal hell·nk, igaz:::ágo
sabb és határozottabb fogalmaknak engednek lwl y et; nw1·t mcgszilár
dulván bennünk az erkiilc;,;i Úrzet, levetkezzük azon rossz szokást, me ll y
nél fogva a jót a hasznossal , a szépet azzal , a mi :;zem·etli·lyeinlmek és 
a közvéleménynek hizcleg, összezavami szoktuk; megszokjuk, tisztelni 
a szigoru igazság követ.clmt',Il)'CÍt, a gyöngétl 1~s nemeslelldi rokonszen
vet; megtanuljuk az értelem Yilága szerint szabályozni minden tettein
ket, és olly felebaráti szct·eLetet t~lm,sztcni keblünkben, melly saját bol
dogságunkat mások boldogságának ai:.irC'JHlelje. 

Ha cgyób jót nem ercdnu:uyezue is a tiirt(,nclcm, már az maga is 
elegendő, hogy fékezve a gyáv<t ünzé:;t , a jelenkori társad<tlmak eme 
rákfenéjét, ncmeslelkii tevékenysógre iisztiiniizi az emberiséget. Néha, 
midőn csillapithatlan szenvcd(~!ytd;:-, vagy a m(·ly búbánatnak engedve, 
az embert pusztán mint egyéni lu;pzeljiik magunlmn.k, milly utálatot 
kell, hogy gerjcsz::~zen bennünk ezen Öriilt, vagy bcnsökl~p romlott, gö
gös indulatu, s akaratában ingadozó emh<!ri-nem i mclly egy tömkelcg
he kevered,·e, Jwva maga scm tudja, mikép jutott, és mellybiíl bizonyos, 
hogy kibonyolodni nem fog, a durva erőszak által iizctvc, vagy csalárd
ságtól környezve, vak lisztönök 1~s keserü csalódúsok ktizt hurczolja ma
gával fájdalmait és rcm1;nyeit azm1 riivid id<'í alaH, mcllyct számára <t 
balsors a haláltóllányert! Az alattomos cllenst',gc.skedi·sek-, kiszámított 
jótétemények-, J"a\·asz l1 izelgt':sek-, gunyos kiinyiiriiletcsst',gnek egymást 
kölcsönösen váltogató látványaitól megundorodva; a hiu t'·t·dckek foly
tonos hMczától clkábitYa; egyesek szolgad.gyai, s a nagy tiimeg gyáya 
közönyöss(~ge, olly 1iregck, kik mindcnlmladál':lnak irigy dlcnei, s ifjak 
közepett, kik azt erlíszakoi':i hi•·telenkcdt'!.s által .:;cntmisítik meg: szinte 
azt kellene az embemek hinuic, mikt'·p a vihig, vagy a ,·akcset sze:;zé
lycitől fiigg, vagy valameily knjá11 lJn.talom varl gyünyürii::~égére szol
gál; mclly ahhan leli iirömét, lw. a ncmeslelkii tiirckvésckct egy álnok, 
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Yagy erőszakos gazságnak látja áldozatul esni ... 1\iindcttöl megrémülve 
1!s kétségbccsYe az ember, nem fog-e azon gondolatra jönni, hogy a rep
ke pillanatok él vezetét tüzzc ki magának életszabályul; igy szólván: 
, m i c l ö t t c l h c r v a d n a , s z a k i t s u k l c a r ó z s á t , é l v c z
zük a jelent; mert holnap már a sir szája nyelend 
el minket.' 

De midön a történelem, c halhatlan polgára mindcn nemzeteknek, 
egy pillanattal átkarolja az egész emberiséget, a végtelen tartósság lát
ványa rövid lételiinknek egészen más szint kölcsönöz: a buskomolysá
got, melly egyedül-li·tünk érzetére lepett meg bennünket, eloszlatja 
azon vigasztaló meggyőződés, miként az egyénnek és a fajnak tökélctes 
ujjászülctésén müködvc testvériségben élünk az egész emberi-nemmel; s 
az embernek rendetlen észtehetségei s az esetlegességek azon hálózata 
fölött, mellyet mi sorsnak nevezünk, egy magasabb kéz müködését 
Yeszszük észre: melly az egyes törekvéseket az igazság és az erény meg
hóditására vezérli; melly azt eszközli, hogy az erőszak áldozata saját 
üldözőinek oktatójává váljék, s az emberi-nem ostorából annak jótevő
jét állitja elő. 

Illy szempontból tekintve eme törpe fajt, melly az Oceán urává 
veti föl magát, mclly az églmjlatok természetét átalakitja, Egyptomot 
és Hollaucliát a tengertől elpörli, Németország hegységeit szölőtövel 
ülteti be : azon meggyőződésre jut az ember, mikép értelme és szabad
sága nincs azon kis földdarabhoz bilincselve, mellyen sziiletett; s meg
számlálva a tömérdek századokat, és embertársait, elfojtja tehetetlensé
gének érzetét, melly szintolly fájdalmas vala, mint az önvád, s keblé
ben azon saját magába és másokba vetett bizodalomnak enged helyet, 
melly a közös méltóságnak legelső föltétele szokott lenni. Észszeri.ien 
vizsgálva a tényeket, okokat és okozatokat fog találni, mcllyeket egy
mással összekapcsoland ; mindcnnemii erény és mindennemii gonosztett 
példáira fog akadni, mcllyekböl a bölcseség és okosság szabályait von
hatja le magának, s egyszersmind az emberiség számára kijelelt hatá
rokat is meg fogja szabhatni. Midr)n a régen mult századokra fordítja 
szemeit , s a legdicsőitettebbcket mérlcgeli, föviláglik előtte, mikép 
nyert az emberi méltóság mindig nagyobb igényt a tiszteltetésre: és 
scm a vadonok, sem A then szabadságát nem fogja irigycini; s a maga 
korával megelégedve, szemügyre veszi a lehető javitásokat, azon biztos 
meggyőzüdésben, hogy azok egyszer létesülni fognak, s tiirelemmel 
vértezvén föl magát, nem kivánja azokat elhamarkodni. Abból, a mit elő
deink saját javunkra eszközlének, fölfoghatja minden nemzet- és kornak 
rendeltetését; s a multból mcrít.i az erőt, hogy érett megfontolás-, ta-

l* 
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pasztalás-, s erélyes és kiszámitott kitartással a jövőbe tekinthessen. 
Midőn továbbá látja, miként gunyolja ki minden korszak az előbbiek,et, 
és mint szánakozik azokon; egyik iskola mint czáfolgatja a másiknak 
tanait; mint követeli valamennyi rendszer maga részére az igazságot; 
ugyanazon tettek mint jutalmaztatnak egy helyütt diadallal, másutt 
pedig szégyenhalállal, - a nélkül, hogy ezen eltérő nézetek a közjó
nak diadalát hátráltatnák : elkészíti lelkét a türelemre. Türelemre, mon
dám, nem közönyösségrc. Nem az ingadozó s tétlen kételyeket akarom 
itt értetni, hanem a küzdelem pártatlan vizsgálatát az erkölcsi szabad
ság és szolgaság, az igazság és gonosztett, a tanok és cselekedetek , a 
szellem és durva erőszak elemei köz t; ama küzdelmet, mellynek ered
ménye az előrehaladás : minőről alig álmodoznak azok , kik a társada
lom ügycit iskolákban, kormánytanácsokban , szószék- és csatatéreken 
igazgatják. 

Miután az ember azon átaJános öntudatra vergődött, hogy leg
hathatósabb mód a tökéletesbülés eszközlésérc, a lehető legnagyobb 
polgári szabadság, öszhangzásban a renddel és méltányossággal : ön
magában mintegy fölmerülni látja azon érzelmek sorozatát, mellyek 
hosszu századokon keresztül fejlődtek ki az egész emberiségben; egyé
ni tehetségei közt mcgujulva érzi a politikai hatalmak küzdelmét, s be
látja, hogy az egyének szintugy, mint egész nemzetek, rövid életpályá
jokhoz mért gyorsasággal haladnak előre a tökéletesbülés ben. Oh! milly 
nagy része van a történelemnek abban , hogy az öszhangzás az ember
nek esze , értelme , s képzelő tehetsége közt, a miben leginkább áll a 
boldogság, helyre állittassék. A valódi érzelmeknek kétsógbeejtő hiá
nyát betöltve, nemes czél felé vezérli a szeretetet és bámulatot; melly 
kettőnek félreismerése, vagy föl nem fogása, annyi szenvedéseknek lett 
okozója. A szüntelen tevékeny erő, mclly látszólagosan örök időkre ala
pitott birodalmakat és intézményeket forgat föl, vigaszt nyujt az em
bernek, midőn élte folyamában egyik remény a másikat, egyik vágy a 
másikat kergeti, midőn érzelmei egymást megsemmisítik, s nagyszerU 
képzeigései álomhoz hasonlóan cnyésznek cl: ekkor felhágy a gyáva 
panaszokkal, mellyek gyakran ép olly igazságtalanok, mint ha a féreg a 
harmatcseppeket akarná megátkozni, mellyek élelmét, a fák leveleit föl
frisítik; a közös szenvedés föléleszti benne s még szarosabbra füzi a 
testvériséget. A történelemmel foglalkozás erőt kölcsönöz a gyenge ke
belnek; biztositva azt, hogy törekvései, bármilly csekélyeknek látszassa
nak is, mindig a közös diadalt mozditják elő. Férfias szégyen fogja el 
az egyént, ki aljas módra kullogott a tömeg után, valamint azon irót is, 
ki erejét és tehetségeit hasztalan muukára vesztegeté, vagy lélekölő 
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pimaszságokban, nyomorult czivódásban pazarlá el; s nemtelen diadal 
után törekedve, az erős bek, vagy galád lelkek czinkosává szegődött, a 
közelaljasodásnak előmozditására. A nagy férfiak figyelemmel hallgat
ják oktatásait; miként a diadalmas hadvezérek hallgattak a diadalsze
kéren ülő rabszolga szavára, kinek kötelessége volt, őket a halandóság
ra emlékeztetni. A nyomorult, ki elárulta nemzetét, hatalomszavával 
elfojthatja ugyan kortársainak átkozódásait: dc jövőjét azon dicséretck
ben olvashatja, mellyekkel Plutarch az erénynek adózik, s a gyalázat
ban, mellyel Tacitus a bűnt megbélyegzi ; a zsarnok örökitheti ugyan 
gőgjét pyramisok által : de a történelem maradandóbb betükkel irja 
meg, mint gránitba lehetne véomi, milly sok könyüibe keriiitek azok a 
leigázott népnek; s a békók ba vert igazat, a késő ugyan, de bizonyos és 
halhatatlan koronára utalja, mellyet az erénynek fentartott. 

Mcnnyire növekedhetik még tovább a történelem jelentősége an
nak alkalmazá!'la által minden tudományokra, olly korban, melly azon 
elvnek hódol , hogy csak a tények érdcmlenek hitelt , és ezektől lehet 
várni átalában a talányok megoldását! Az irodalom, a tudományosság, 
fölismeri magát eredetében és előlutladásaiban ; s tanul semmi iránt 
sem viseltetni mcgvetéssel, és mit sem bálványozni. A bölcsészet, hogy 
fölfedezze a lénynek átaJános sajátságait, ös.o;;zeszedi annak minden 
eddigi nyilatkozatait, s elveti azon kiilönálló képzelgéseket, mellyek 
a természetben egyesitett dolgokat elméletileg szétválasztják ; mert sa
játképi lényegében a történelem az okot nem választja el az okozattól, 
nem tagadja meg a tényeket, mint bizonyos elmélkedők; nem i!'l ragasz
kodik azokhoz olly makacsul , miként az empyricusok : méltányolva az 
érdekeket, ép olly kevé!'lsé taszítja el magától az epicureusokkal az igaz
ságot, valamint a platonicusokkal nem tagadja a sziikségesség ösztönét 
és hatalmát, mclly az előlJaladásra és a fölfedezések létesítésére megkí
vántatik. A politika (e nevezetben foglalom össze a törvényhozás, és 
közigazgatás tanait, sa jogtudományoka t,) a történel('mből tanulja meg
itélni a népek jellemét, szokásait, mivel tségi állapotát; hogy valódilag 
méltányolhassa a társadalmi elemeket. kellőleg osztályozhassa azol<at, !'l 
olly módon határozhassa meg azok életét a társadalomban, mint szár
mazásuk és történelmi életök kivánja. A ne mzeti gazdászat, melly ter
melési, fölosztási, és fogyasztási törvényeit kutatja annak, mi a népek 
anyagi jpllétére szolgál, csupán a történelem által megőrzött tényckböl 
vonhatja ki a polgári társadalom számtani elmélctét, az egyének kölcsö
nös viszonyainak viszonylagos összegét, s a sziikségek és azok kiclégi
tésére szolgáló eszközök közti egyensulyt. Mi nagy részben az va
gyunk, mivé az ősök tevének minket ; s a jelennek oka a multban rej-
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lik : mellyct egyes co:ata, kormányrendelet, vagy forradalom nem képes 
megváltoztatui ; s a ki erre nem ügyel , az csupán életbc nem léphető 
államszcrkezetet teremtlJCt, minőt például Rousseau Lengyelország, és 
Locke Carolina számára irtak. 

Midőn az emberiség szinjátéka valameily ábrázolaton szemeink 
előtt fölfejlik, mellynek változatossága az előadást kedvessé s élénkké, 
magasztossága pedig komolylyá teszi; midőn a történetíró abbeli érzc
tében, hogy ő a tények értelmezője, őszinte (;s tiszteletteljes méltóság
gal beszéli el kortársainak az ősök dicsőségét, balsorsát, büneit , és eré
nyeit; midőn a tudatlanság, gőgös dicsvágy, rajongás, és zsarnokság 
ellenkezései közepett, a polgárisoelás előhaladását szeretetteljesen, és 
szabadelmüséggel nyomazza, szintolly kevéssé használva az istentelen 
gunyolódást, mint nem hódolva az elöitélctcs hiszékenységnek, nem ke
resve az élők tetszését; és kortársainak szcnvedélyei-, vagy közönyössé
gévcl szembeszáll, a nélkül, hogy valaha hasznos hazugsághoz folya
modnék, vagy elhallgatná az igazságot, mi lágymeleg barátokat, és 
gyülöletes ellenségeket szokott szerezni számára: milly d us forrása 
nyilik meg ez által a magasztos élvezeteknek , (~S becses ismereteknek 
a polgárokra nézve ! A már berozsdásultnak vélt irodalom , minthogy 
igen gyakran ledér-, gyi.ilöletes- és fecsegűnek mutatkozott, mint fog uj 
erőre ébredni: czélul tiizvc ki magának, hogy fölébreszsze a gondolko
zást, és lelket öntsön bele; hogy igazgassa és szabaddá tegye az akara
tot! Midőn a belső meggyl:ízőMs, {~s a lcgszámmmbh és legr~lhagyatottabb 
néposztály iránti részvót a gondolat- és szavaknak olly erőt ad, melly a 
figyelmet leköti: azon holdogtalan szokás is, hogy a könyveket minden 
elmélkedés nélkül forgassuk keresztül, hogy a jó és hasznos helyett in
kább a föltilnőt, és tetszetöst hajhászszuk, la.~sankint szünni fog; és 
azon tompaelmi.iség szinte ki fog józanocini, melly kutatás nólkül min
dent hisz, mások szavára dicsér, vagy gyaláz, minden fáradságtól visz
szabon:ad, s utálattal telik el az iránt, ami szahadon, az igazság érzc
tével mondatott. 

Igazságos tehát, .hogy a történetirónak tiszte azon tisztelet, és 
sz e n ts é g által környeztessék, melly más korszakokban a költészct
nek jutott osztályrészül. 

T ö r t. é 11 e l m l r e 11 •l s z e r e 1<. 

Azonban a nemzeteknek eme szentélyében, a szépnek, jónak és igaz
nak ezen magasztos növényiskolájában, mint mindrm dolgokban, a mo
dor , a kor és vélemények szerint változik. Kc7.dctben a történetet nem 
ir ják, hanem maga magát készíti: először is minden a7. isteneknek tu
lajdoníttatik , azután pedig a hősöknek; s a regék tárják föl előttünk 
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valamcll y népnek egyén is<: g<: t, ezek képezik a nemzeti történetet, mint 
azt a nép szelleme felfogta j nem tekintve arra, valljon a tényekkel meg
cgyez-c az, vagy nem. 

M esés t ii r t é n e t. 

Ugyanezen eljárási modor tünik föl az ujabbkori társadalmak 
bölcsőjénél j midőn egy Roland, kiről Eginhard alig emlékezik, a népek 
által hajlamaik, és államviszonyaik jclleg<:vel megegyező hőssé alakit
tatik. Tell Vilmos története kiilönféle nevezetek alatt fordul elő a régi 
scandináv történetíró Saxo Grammaticmmál; az Abenccragcok, és Zegrik, 
eme kcdvcncztárgyai a spanyol romáuczolmak, mcllyekről azonban a 
történetírás mélycn hallgat, a mórok és keresztények közötti harczokat 
valódi szinbcn állitják elő. Ki minclezcn változásokat éles elmével vizs
gálja, fölleli bennök a Hercules-, Thescus-, és Eramáról szóló rcgék 
kulcsát j s ki Nagy-Sándor, és Nagy-Károly történetének változó elő

adásait figyelemmel ki.~<:ri, Ninus és Scsostris }Jadjáratait, ugy szinte a 
keletkező Roma történeti jclvényei által jelképezett küzdclmeket a pa
tríciusok és n(·p ki\zt annál könnyebben fogja érteni. 

Mindczen hagyományok költészeti alakban tartatva föl, atyáról fiu
ra szállnak, minda:~.on ltiányokkal, mellyck a nemzetek gyermek-korát 
jellcmúk, núnden összcfiigg<:s m:lkiil az ok és okozat közt, számba sem 
vé,-c az azokból vonható magasabb oktatást; szintazon figyelmet éb
resztvc, mcllycl n puszták gycrm<:ke, az arab, mai napig is kegyelettel
jcsen hallgatja a vének regrit: s csupán arra számitvák, hogy a csodá
latos dolgok iránti kiváncsiságot fölébreszszék, a nemzetek és népfajok 
hiu gőgjének hízelegjenek, <'~'> a néptömeg vallásos hiedclmcit ébreszt
gcss(~k. Igy tünik föl elöttiink a tört<'•rJct kezdete minden népeknél, ki
véve, me Ilynek azt maga az l~ten jelenté ki; ~ az évezrcdck, rncllyek
kel a hinduk, é~ cl1inaiak édcönyvcikct betöltik, a helyett, hogy az em
beri-nemnek olly messzc fölható életkorát bizonyitanák, ellenkezőleg 
annak ujabb eredetéről tesznek tanubizonyságot az által, hogy illy 
gyermekics mcsékben lclik örömüket. 

A történet még a nagy Hcrndot könyvciben is csupa költemény
ből áll; ö ugyan kedvelője volt az igazságnak, dc e mcllett nagyon is 
hiszékeny: oda irányozta törekvéilét, hogy epopociát irjon, melly mind
végig érdeket gcrjcszszcn, s melly mindcn részeiben öszhangzólag 
h izelegjen j Görögországot választván hősévé, mclly előtt minden 
egyéb nemzetek jclcntöség nélkül háttérbe szoruljanak. Herodot, és kik 
utána következtek, kcv<~S olvasottságot tanusitának, a kritikával keve
set törődtek, minden ,·álogatás nélkül tevék idézeteiket; alig tartva 
egyebet szem előtt, mint saját városukat, és ennek a hellen szö\Tet-
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séghezi viszonyait: mind a mellett olly tudomány után sovárogtak, 
melly nem a könyvekből szokott merittetni; hanem saját szemeikkel 
vizsgáltak, és az események szinhelyén szcrzett benyomásokat rajzol ták. 
S jóllehet azokhoz hasonlitanak, kik a hieroglyphokat lemásolják, a nél
kül, lwgy azokat értenúk ; s minthogy ezek értelmét csak találgatják, a 
jegyeket is gyakran hiányosan ir ják le: JU(~gi.~ örömünkre szolgál meg
tudni tőlök, valamint a tizenötödik századbeli hajl)soktól is, milly szin
ben tekinték a dolgokat, kik azokat legelőször szemlélték. 

C J a s s l c a i t ö r t é n e l e m. 

Valamint Horner költeményei a később irt eposok formáját meg
alapiták, szintugy a tapsok, mellyeket a történetírás aty ja El is ben ara
tott, a fölfogás-, forma-, s előadás modorára nézve utánzókat szcrzcttck 
neki. Thucydidestől kezelve Ammianus Marcellinnsig különféle, s köz
ben-közben ritka becscsel biró évkönyvek, életrajzok, és történeti váz
latok tárulnak föl előttünk : dc hiányzik bennök a gondolategység s az 
összefüggés, mellynek következtében az igazság- és valósággal meg
egyezőleg rajzoltatnék valameily nép, valameily korszak, valameily hős, 
ugy szinte az cmberisóg és a szabadság diadalai, balvégzetökkel együtt. 
Ez oknál fogva Aristoteles a költészetnél egy fokkal alább ]Jelycztc a 
történelmct, mint olly müvészctet, melly csupán valamcll y igaz, vagy 
hamis tl~nyt keres föl, mellynek nyomán az előadást, és rhetoricát teljes 
pompájában tlintcsse elő. Herodot maga megvallja, miszcrint azért fá
radozik történeti kutatásokban , hogy a n a g y s z e r ü és cs o d á l a
t o s t é n y e k e m l é k c z e t é n c k n y o m a f ö n m a r a d j o n. Tim
eydidesnek pedig az véleménye , m i k é n t a p e l o p o n n e s i h á
boru minden egyebeknél jobban megérdemli, hogy 
emlék e z e t e ö rök r c fc n t a r t ass ék. Titus I,ivius mcllözi a 
részletességeket, mellyckről f<:nycs előadást késziteni nem lehet, s csak 
azon tényeket veszi föl, mcllyek alkalmat nyujtanak neki szónoki tehet
ségének kitiintctésérc. J ustinus dicséri Trogus Pompejust, minthogy 
a latinoknak lehetövé tette, saját nyelvökön gyönyörködhctni a görö
gök hős tetteiben. Polyhiusuál, az éles clméjü s tapasztalt férfiunál, 
kinek nem annyira az előadás formája, mint inkább az oktatni vágyás 
fekszik szivén, bölcs megjegyzésekre akadunk; kinek példáját követ\·c 
Sallustius, a tények okait fürkészi: miért is Cicero a történelmet az 
élet mcsterének nevezé; s Ca to, Var ro, ·Halicamassi Dénes már is a k ut
fő ket fürkészik az ó-kornak megfejtése végett. Mind a mcllctt nem tud
tak leszokni az eddig taposott ösvényről ; s az akkori társadalom önző 
érzelmeit meg nem tagadhatván , a szemeiknek l\inálkozó tényeken ki
vül magasabb szempontra nem vergödtek , sem a formát a gondolatnak 
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alá nem rendelték Nem is szólva Svetoniusról, az adomák fáradhatlan 
gyüjtőjéröl, maga Plutarch, ki előadása-, olvasott~ága- s moráljára néz
ve valódi eclecticus , s kinek még szivélyessége is a romlásnak indult 
társadalom sziilöttét mutatja be nekünk, megismerteti-e velünk tökéle
tesen Solont, Aratu~t, Pompeius t? Tacitus, kinek epés indulata kel té 
föl az ösztönt, a tényeket okaikkal együtt mélyehben vizsgálni, valódi 
szinben állitja elő a személyeket, és tényeket: azonban hiába keresnők 
nála a törvényeket, szokásokat, vallást, müvészetet, egy szóval mind
azt, mi val~melly népnek jellemét teszi ; az ö pontos, de mind a mellett 
szakadozott és csonka előadása után a császári uralom szellemét föl 
nem foghatjuk; egyedül Romát tartva szemei előtt, Ásiának nem csak 
8zokásait, dc még csak földraj7-át scm tudja; a köztársa9ág enyésztc 
fölött sopánkodik, a nélkül, hogy belátni akarná, mint kellett annak sa
ját bünei miatt mcnthctlcnül elveszni ; a nazarenusok felekezetét látja 
feltiinni, menten azon bünöktöl, mcllyeket a többieknek szemre hány: 
és párhuzamba teszi öket a csillagjósok- és magusokkal; elbeszéli a ke
resztények által szenvedett iilclözéseket, a nélkül, hogy gyanítaná, mi
ként Numa vallása enyészetéhez közeleg, s a világ megért már az ujjá
sziiletésre. Mindent egybevéve, a müvészet volt a régi iróknak örökös 
bálványuk; minél kevesbbé valószinii , annál mulattatóbb előadással 
kelle fölpiperézni a történetet, és pótohliok a történetiróknak az elnémi
tott szószékeket. Ennek következtében a történelem festői oldala, a nép
szokások hű rajza, a legpontosabb és érdekesebb részletek, az olvasónak 
belátására bizattak. Titus Livius még csak a kereskedelmi szerzödése
ket sem cmliti Roma s Carthago közt, s Tacitusnak eszébe sem jutott 
előadásába a németek szokásait is beleszőni. 

Ekképen a tört~netiró inkább mulattató olvasmányt, mint komoly 
oktatást nyujtván, mit sem gondol vele, hogy az egyén szenvedései által 
a faj tökéletesbeclik; a hazaszerctet elfojtja benne az emberiség iráuti 
érzelmet, s a barbárban épen a:;:t kárhoztatja, mit a görög- és romainál 
dicséretre méltónak talált. Az olvasó pedig szónoki hiuság, és mcster
kéJt irmodor által elégíttetvén ki , hozzá szokik , többre becsülni a ra
gyogót az igaznál, elválasztani egymástól a szép- és jónak eszméjét, 
eléje tenni a rendezetlen, tulcsapongó erőt a rendezett és kitartó erő
nek; s illy módon nyer táplálékot az emberi természet ama veszélyes 
hajlama, a szerenesés események iránti rokonszenv. 

A romai nagyság hanyatlása korában egyedül csak férczeit (compi
lált), vagy röviditett történeti munkákkal találkozunk ; s az utókor nem 
sokat gondolván a könyvekkel, veszendőbe hagyá menni Tacitustés Livi
ust, megőrizve Florust, és Eutropiust. Azután pedig, midön a belromlot t-
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ság, és kültámadások a világbirodalmat tönkre tették, a történelem 
mély hallgatásba merült; hasonlóan az iszonyu dörgés után bekövet
kező csendhez, s az ó-kor legjelentékenyebb eseményének rajzához sza
vakat nem lelt. 

Mialatt a keleti birodalom byzanti lakosai abban törék fejöket, 
hogy a régi formákba uj természetii érzelmeket és tényeket öntsenek, 
s erőködéseik által oda vitték a dolgot, hogy haszonvehetlenek-, és unal
masokká váljanalc nyugaton a tiirténelem, egyéb tudományok példájára, 
a kolostorokba menekült. Igaz ugyan , hogy itt kedvező alk_alom kinál
kozott, a tényeknek magasabb s egyszersmind biztos állásbóli vizsgálá
sára; de az á talán os tudatlanság közepet.t nem igen lehetett remény 
olly értelmiség kifejléséhez, melly képes legyen felfogni a maga egysé
gében illy változatos eseményeket, s mcgkülönbö7:tetni a kisebbszcrü 
esetlegességeket azoktól, mellyek meg<'~rdcmlik, hogy az utókor számá
ra följegyeztessenek Legtöbbnyire a kolostorok és szerzetestársaik 
számára irván, a legcsekélyebb rószlctességckkel bibelödnek; jó hiszem
me], de durván adják elő azt, a mit láttak : csak hogy ök rosszul láttak ; 
s a nemzetnek közös állapota, annak erkölcsei és szokásai olly természe
tes dolgok az ö szemeikben, hogy mrg csak érdemesnek scm tartják 
azokról cmlitéflt tenni. 

Ennek következtében azon korszak, mcllynek folytában az emberi
nem szilárdnbb IPptekkel kezdett haladni, történetirók nélkül maradt; 
s a nyugoti császárság helyreállitása, n keresztes hadak, a közs<'~gek ala
kulása, még a jelesebb irók szemeiben scm birtak különös fontossággal: 
miért is jelen helyzetünk bonyolodott feladatáunk megfejtésére hiányoz
nak az adatok. Az üldözések, eretnekség, a barbárok, időt scm l1agytak 
a kereszténységnek, hogy föléleszthcsse a tudományokat, miként a titr
sadalom szellemét máris megujitotta; azért maradt fön ezeknél a po
gány forma, Aristoteles pl1ilosoplliája, s n classicusok iránti határtalan 
tisztelet: ugy annyira, hogy midőn ügyetlenségökben eltérnek is néha 
a krónikák száraz irmadorától, a régiek maclorára, az álméltóságra, a 
virágos kifejezésekre, a csaták Icirására, és athenci s romai emlP.kek 
után módositott itéletekre térnek vissza. 

Habár az ujabb nyelvek gyermek-kora s a régiek hanyatlása, az 
előitéletekkel teljes morál, és sziikkehlü politib, akadályul szalgáltak 
is a krónika-irólmak: mindazonáltal milly becsesekké válnak nzon őszin
te, s föltünő hiiség által, mellyel saját {~s századuk érzelmcit rajzolj:'tk! 
Miért is nem annyira az előadást, mint inkább az előadót kell azokb1-m 
tanulmányozni: a régiebbeknél észrevehetni a rettegést a mindinkább 
közelgö vihartól, a mult idők utáni szilaj sovárgást; azután pedig, a ti-
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zed ik század nmltával, mint iidvözlik az u j korszakot; végre azok kö
nyörtelen hiszékenységét, kik a keresztcs-hadakat azért adják elő, mert 
"szükség megtudni az emberiségnek, mennyit szenvcdtek a harczosok 
az ő dicsőséges hóditásaikban." V i ll e h a r d o u i n-, J o i n v i ll c- , 
Fr o is s a r t-, H o l i n gs h c d-, P a r is-, és a spanyol iróknál mindig 
föllelhetui a keresztes-hadak, és lovagszokások iránti valódi érzelmeket, 
mint D i n o C o m p a g n i-, J a m si ll a-, és V i ll a n i nál az olaszho
ni községek állapotát. Néha-néha az események nagysága mintegy ösz
tönszcrülcg ragadja őket magasztosabb eszmékre, s mintegy szórják a 
villámot; mellynek világánál a lángész, J~elyes következtetések utján 
megtalálja a megbecsülhetlen igazságot. A bennök kiválólag uralkodó 
vallásos érzelem, némellyekct közülök a napi s tartományi érdekek fölé 
emel, s nagyobbszerü mértéket ad kezeikbe, mellynek segélyével az 
igazságot megismerl1cssék, s a szcnvcdéseket kellőleg méltányolhassák 
S ez oknál fogva az ö természetes tudatlanságuk egé~szcn más elevensé
get lehel; minőt a byzantiak életnélküli scholasticus gyakorlataiban, s a 
keleti krónikákban föl nem lelhetni: mellyek az embert a ledérség öltö
zetében, vagy félig fedve ti.'tntctik föl, a nélkül, hogy egyetlen gondolat 
i.~ előjönne, mclly az emberi sziv mélyébc hagyna pillantani, vagy a tár
sadalmi bajok-, s a jónak és rossznak okairól felvilágosítást adna. 

Az első lópé~sck azon remrnyrc nyujtának kilátást, hogy a tudo
mányok előhaladtával a történetirásnak is egy uj, eredeti formája fog 
J'dtaláltatni. Dc Konstantinápoly meghódítása clözönlé Olaszországot s 
Europát rhctorokkal, kiket némellyck mai napig is makacsul a rnivelt
·"l'·g ujjászi.ilőinek hirdetnek olly tartományban, melly egy Dantet, Pc
trarcát, és Boccacciot hoza l<'•tre: s kik valójában az emberi elmét a ré
giek nyomába. terelvé·n, az álta.l, hogy a szellem szabad röptét meg
aknszták, rnitHlcn tudományt puszta utánnzá;;;sá aljasitottak. 

V a.lamint a. költészet és a .széprniivészctck, mellyek a ,D i v i n a 
C om me d i á t' é.s a székcs-egyházakat hozák h~trc, a lángész jellcgét, 
a nemzeti s kcreszté~nyi formákat és nézeteket levetkezték, hogy görö
gök- és rornaiakká változzanak át: ugy a történelern is a régiek nyomán 
indult. Tekintsük csak az els(í Wrtónetirókat: azt látjuk, hogy a for
mák utánzásával szcnnyezik be magnkat, a tartalmat illetőleg pedig a 
kutfőket kritika nélkül használják ; egyedül a csattanós eredményekkel 
foglalkozva, s nem i,; álmodva azoknak valóban oktató, benső szellemé
ről. A hatalom s kormányok változó sorsa, mellycken csupán a kiilső 
látszat nem változtat, a szokások és vélemények, mellyek közt a szc
replő személyek számh~kaikkal együtt mozognak és müködnek, tettcik 
igazságos, vagy igaz.~ágtalan volta, rnellyct nem egyéni nézetek, hanern 
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az örök igazság elvei szerint kell megítélni, vágyai, rettegései, és szcn
vedései azon tömegnek, mclly nem vett részt a közdolgokban, de azok 
következményeit szenvedni kénytelcnittctctt; 8zÓval azon elemek, mely
lyekböl egyedül lehet az események fölött bölcs és nagyszerU itéletet 
állitani össze, a classicai iskola íróinál semmibe vétetnek Maga Machia
velli, ki első kezdett mélycbbcn elmélkedni az események okairól, s min
den előleges minta nélkül olly miivet tcrerntett, mcllyben hasonlóan a 
bajvivához, ügyesen és mély belátással fejezi ki gondolatait erőteljes 
meztelenségü szavakban, eszméiben egészen classicus: telve lelkesedés
sel a diadal, s bámulattal minden polgári feláldozás inínt. Romát, 
nagynak látja, miként P o l y b i u s : mert annyi népeket leigázott , s 
erőszak , vagy ravaszság által fosztá meg őket jóllétök-, törvényeik-, 
szabadságuk- és függetlenségöktől ; e tiikröt tartá ö az apró olasz zsar
nokok elé, fölszólitván őket, hogy karddal irtsák ki, vagy raYMzsággal 
hálózzák körül, ki ellentállni merészel, s emberi áldozatokkal engesz
teljék meg a puszta erőszakra épitett nagyság bálványát. Ebben áll a 
florenczi titkárnak gyilkos politikai terve, melly a jelenkori fogalmak
kal annyira összeütközik, hogy a tudósok vitatkozának róla, valljon 
gunyt szándékozott-e irni, vagy valódi érzelmeket; mig a közvélemény 
józan esze határozottan itélt felőle: róla nevezvén el ama boldogtalan 
politikát, mclly miután ezé l t tüzött ki magának , az eszközök választá
sában az igazság és igaztalanság, erőszak és álnok.~ág közt nem válogat ; 
ama politikát, mellynek föltalálójani azon Olaszországot mondák, melly 
annak áldozatául esett. 

Mind e mellett Machiavellin már meglátszik az ujabb kor; ö a 
történelmet a vitatkozás terére vitte át, s a tények halmazát bölcsészeti 
elvekre igyekszik visszavezetni. Mibcn utánozói az élcsen látó C om i
n es , és G u i c c i a r d i n i , ki a régiek iránt nagyobb hódolattal vi
seltctve, bő beszédii, minden élénkség nélküli az előadásban, erkölcste
len közönyösségii az itélctckben, s fő helyen áll azok sorában, kik a tiir
ténelmet szónoklati gyakorJatul és olly mc:-;terség gyanánt nézik, melly 
által ki lehet valamelly egyént vagy eseményt a névtelen tömeg clho
mályositásával emelni. 

E szigoru itéletet azon meggyőződés kelti föl bennünk, hogy a 
történelemben követett effélc modor nem elégiti ki korunk ~;ziikségcit: 

maga Olaszország, az egyedüli tartomány, melly az igazságot illetőleg 
fényes példákkal állhat elő, másféle modort ohajt: melly ne fojt~a el 
szépség által az igaznt, s az akademiáknak hagyván azon dcclamatiókat, 
mellyekben a szerzö valameily egyéniség helyét pótolja, s annak saját 
eszméit kölcsönzi, a szellemet, polgárisodást, és társadalmi intézménye-
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ket uj életre ébreszteni törekedjék. El kellett volna annak forditani sze
meit három egész század alatt a haladástól, mellyet az emberiség saját 
ösvényén tesz, a ki nem akarná belátni, milly eszmék fejlődtek óriási 
arányban az erőszak oldala mellett. Most már a chinaiakra hagyjuk az 
olly előadásokat, mcllyek szcrint mind az uralkodónak tulajdonittatik, 
mit valamell y nemzet véghez vitt: most már senki scm hiszi, hogy va
lamel! y törvényhozó, maga, teljes átváltozást idézhet elő, hogy csupa 
rendeletek által intézményeket teremthetui, s a forradalmakat összees
liüvések hozzák létre; tekintetbe kell a nagy tömeg szerény jóllétét is 
venni, mellynek egy meggondolatlan törvény, vagy erkölcstelenitő adó
zás a pillanatnyi kegyetlenségnél többet árt; mármost azt is hinni kezdik 
az emberek, hogy ki a tengerészetnek iránytüt adott, vagy a mozgató 
erőt uj irányba terelé, vagy a tevét déli Afrikában meghonositá, több 
méltánylást és dicsőséget érdemel, mint az erőszak ténye, melly egy 
Attila, Dsengiskhan, és Tarnerlan neve alatt egész vadságában nyilat
kozik, vagy pedig egy Se~ostris, Cambyses, és Napolcon classicusabb 
nevei által palástoltatik el. 

É•·kön)·vek. Krónikák. !Emlékiratok. 

Nem kevé~bb(~ keresendő a krónikák- és évkönyvekben az igaz
nak , szépnck , és jónak megegyezése. A mam·inok, bollandisták , Du
cange , Balusius, Montfaucon, Canciani , Leibnitz, Muratori dicső dol
gozatai , valamint azok is, me ll yeket kortársaink olly nemes türelemmel 
készitenek, mindannyi anyaghalmazok, mellyekbe az életszikrát csak 
ezután kell még bele vetni. Ugy hiszem, ez osztályba sorozhatók a táb
lás történelmi dolgozatok is, az ujabb kor ama találmányai, minöket Le
Sage , és Longchamps készitettek : készitésök rémitö fáradságba kerül, 
és igenjól használhatók, főleg a mennyibcn a figyelmet az érzékek által 
lekötik ; azonban az előadás szárazsága, a közönyösség a bizonyost , va
lószinüt, és hamist ilfetöleg, mindcn összefüggés nélkiilözése, kivéve 
azt, mellyet esetlegesen az idő nyujt, nem mutat egyébre, mint csupán 
olly, hosszaságuk szerint kiszámitott szálaknak egymás mellé illesztésére, 
mellyeket a szövöszéknek szükséges és hasznos kelmékké kell feldolgoz
nia. Hasonlókép a kézi-könyvek, mellyek közt első helyet adok Hecren 
müvének, cgyértéldicli az ollyannak munkájával, ki például a mértani 
tételeket gyüjtené össze és szedné rendbe; melly dolgozat magában 
ugyan hasznos, de sem be nem bizonyitja a tételeket, sem valódi tudo
mányt belölök nem merithetni. 

A krónikák szerepét j(•lenleg a hirlapok töltik be, nem kevésbbé 
hazug nyelvüek lévén a fejedelmek, mint a szabadság és pártok zsar
noksága alatt ; az utókornak sokkal több fáradságába kerülend kisze-
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melni ezekből az igazságot, mint nekünk került Jáderiteni azt a közép
kori krónikairók müveiből, kik durvák ugyan, dc nem elvetemültek; 
könnyen csalódtak, dc nem szándékos csalók; helytelenül itélnek a tó
nyekről, de saját meggyőződésöket cl nem tagadják, s galád jellemmel 
nem kérkednek. 

Az ujabb kornak legjobb krónikái az emlékiratok. Nem mondhat
juk, hogy a régiek előtt ezek ismeretlenek voltak volna : mert hiszen a 
,T i z e z e r n ck vissza v o n u l ás a', Caesarnak sajátságos c om
m e n t á r j a i, P1·ocopius kárhozatos a n ck d o t á i ellenkezőt bizo
nyitanak j hanem egészen más kiterjedést és fontosságot nyertek azok 
az ujabb idoben, főleg a francziálmál, kik leginkább c téren érzik ma
gukat otthonosoknak Legyen bár, hogy Sir Joinville-cl a keresztcs-ha
dak tárgyában némi keverékét tUutessék föl a nyugoti durvaság-, 
keresztény érzelmek- és franczia könnyelmliségnek azon lovagokban, 
kik soha nem viselt koronák meghóditására indultak ; vagy hogy a 
,L o y a 1- Se r v i t c u r'-rel magasztalják Bayardnak hős tettcit j vagy 
Froissarttal torna- s egyéb fegyverjátékokkal foglalkozzanak j avagy 
végre Richelieu bíbornokkal az események politikai okait kutassák: 
bennök minden drámai j hiba-, kérkedés- és hazugsággal bővelkednek j 
de a jellemek- és szokásokban nincs anachronism us; mindcn , még a 
nyelv és irmodor is eleven képét igyekszik adni az illető kornak, mit a 
tulajdonképen vett történelmi munkákban hiában keresnénk. Benvenu
to Cellini, s a müvészek és tudósok életrajzai összefüggés nélkül adják 
előnkbe Olaszország valódi történetét, és megismertetik az utókorral a 
népet, mellynek köréből származtak. U ndcrwood, Tlmrloe , és Pepys 
emlékiratai nélkülözhetlen kiegészítő részét képezik Cromwell, és IlKá
roly történetének. Retz bibornak ,Memoire'-jaiban a Fronde-nak m{íkö
dése tükrözik vissza; IV. Henrik a maga mcztelenségébcn mutatkozik 
nejének, és Condé herczegnőnek irataiban: mint Su ll y is ,E c o n om i es 
r o y a l e s'-jaiban. Hamár Voltaire XIV.Lajos korából pártiratot csinált: 
Motteville és Montpensier megismertetik velünk a királyi palota zugait, 
és a kabinet rejtekeit; Saint-Simon éles fölfogással állítja össze az egé
szet és részletességeket, a nagyságot és nyomort ama korszakból; s a 
fecsegő Dangeau, Maintenon és Sevigné asszony:;;ágok természeti való
jára szállitják le azon ,nagy' Lajost, kit kortársai még termetre nézve 
is mindenki fölött állónak találtak, olly jól {~rtcttc ő királyi mcsterségét. 
A franczia forradalmat, Napoleoli udvartartását, é~ táborozásait sokkal 
világosabb szinbe helyezik némell y egyesek bizalmas közlésci, mint 
sem a történetirók, kik szándékosan lépnek a lappangó parázsra. Csak 
a memoireok festik a népet a maga valóságában, az clh::myagolt tömeg 
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örömei- s fájnalmaival egyiitt; azokban jőnek napfényre a kedély- és lé
leknek titkai; azokLan kering elég friseséggcl az élet, melly a leg
tiibb történetiróknál mestcrséges galvanismus okozta vonaglásokhoz 
hasouli t. 

Nem sok l1itclt érdcmlenek a kivonatok, és összefüggés nélküli 
elbeszélések, mellyek csak bizonyos czélra állittattak össze; mint pél
dául Valerius Maximus, SolinuR, és Constantinus Porphyrogcnitus 
könyvei. A szcrzö nem anny im a történeti szabatasságra ügyel, mint 
inkább némi elveket szándékozik következtetni az eseményekből: mely
lyeket csak nagy ovatossággallehet használni; valamint azokat is, kik 
a történelmet saját elmélctök igazolására, vagy fölvilágositására hasz
nálták föl, mint Machiavelli s Montesquieu. Szintolly kevéssé érde
melnek hitelt a vegyes tartahnu iratok, és mesény-gyüjtemények.*) 

Ellenben tömérdek, sajátlag nem is történelmi könyvekben igen 
sok a történeti adat. Cicero-, Aristoteles-, Montaigne- és más irókból 
tömérdek, különben homályban maradt ismereteket merithetünk. 

B ö l c s e l ö t ö r t é n e l e m. 

A mult században más irányt vett a történelem azok müködése 
által, kik bölcs,~szeknck nevezvén magukat, az emberi-nem felszahadi
tását hirdetik. A bölcsészeti iskola nem neveztethetik egészen ujnak, 
miután Machiavelli a tört,~nelmet az egyéni benyomások, vagy össze 
nem függö tények fölött álló magasabb nézpontra, az emberek fölötti 
politikai működésre, s a társadalmi elemek összeegyeztetésére, szóval 
az elbeszélésről társadalmi elméletre emelte : utána Sarpi Pál a ténye
ket arra használta föl, hogy azokkal Romát támadja meg a pápával 
együtt, Velcncze s a világi hatalom javára; olly kisérlct, mclly által a 
történelmet nem gazdagitá, hanem könyvét annál terjedelmesebbé tet
tc : mert előadása hasonlit az ügyvédi feleseléshcz. Pallavicini bibor
nok czáfolatot irt cllene, hasonló fegyvereket használva; de scm az ir
modor szépségc, scm az igazság l1atalma nem képes kárpótlást nyujtani 
a czáfolat unalmasságáért. 

Szövetkezvc tovább a történelem egyéb tudományokkal, kárhoz
tatására mindannak, a mi CLlLlig tiszteletben tartatott, az események he
lyébe, mellyek általlsten öriik igazsága nyilatkozik, a véleményeket, a 

") A férczelők, vn.gyis compibtorok küzül megemlítemlők Constn.ntinus Porphy
rogenitus; Justus Lipsius ,T a n á es n, d ás n, i és p é l d á i'; Carnemrio 
,T ö r t é n e lm i c lm é lk c d és e i'; Dickinsan ,T r a g i c a i tük r e'; Pe· 
d ro l\lexia ,S i l v a d c v n t' i a l e c c i o n'-ja; ,ana,' s anekdotái, történel
mi szépségei; Dupuis, és Louvet ,Ke g y e n c z ek t ö r t é n e t e'; Roche 
Guilhem asszonyság ,K c g y e ll c z ll i! i' ; ,A g a z cs a l ó k' Rocolestöl stb. 
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l1alandó emberek mulékony szavát emelé. Magasztos eszme volt bizo
nyára, tudományokat, mi.ivészetet, morált és irodalmat összeegyeztetni 
azonegy társadalmi eszme kifejezésére, szemlélhetővé tenni ez által a 
világtörvények egységét, és mindent akkép rendezni el , hogy a jóllét 
folytonosan növekedjék. Habár föltennők is, hogy az encyclopaedisták 
szándéka tiszta volt, őket bizonyára az akkori társadalom állapota tévutra 
Yezette. Két század keményen ütközött egymásba, s a papság, király
ság, nemesség és nép, a helyett, hogy egymást kölcsönösen támogat
ták volna, egymásnak terhére váltak, s nk dühvel támadtak föl egy
más ellen; miből a mélyebben gondolkozák a nem sokára bekövetke
zendő szomoru eseményeket bizvást következtethet ték. Megutál va tehát 
a létező társadalmat, átkozták annak elemcit: mit sem gondolva vele, 
hogy ezek annakelötte karöltve jártak, mielőtt magukat ellenséges ál
lásba helyezték; s már eredetökben nem moralis erők- , hanem inkább 
alkalmatlan vetélytársakul tekinték őket. Innen az ádáz gyi.ilölség az 
előbbi szokások és intézmények ellen, ama gyülöls4g, melly majd él
ezek-, majd pedig az encyclopaediák vastag köteteiben nyilatkozott. 
Mivel a censura nem türé, hogy a nemesség, papság, és fenálló trónok 
nyilt sisakkal támadtassanak meg: tehát aszikla-emlékeikben élő hübér
uraságok, és a szentek sorába igtatott papák vétettek ezéiba; a keresz
tcs-hadak ezentul a fanatismus szülöttei lőnek, sz. Lajos egy csalódá
sokban élt jámbor férfi lett, Nagy-Károly fölfegyverzett pap, VII. Ger
gely, és III. Incze két fondorkodó, kik lsten országából világi birodal
mat alkottak; sőt még az orleansi szűz, :Francziaország megmentője el
len elkövetett háromszoros, vallási, honfiu i, s erkölcsi szentségtörés is 
megtapsoltatott, épen azon egyén által , ki Pompadour asszonyságnak 
arczvölgyecskéit megénekelte, s ki Crequy- Lesdiguieres asszonynál 
Ferney uradalmának marquisságra emeltetését, ,sz om o r u é l e t é
n e k b ü s z k e s é g e , s b o l d o g s á g a g y a n á n t s ü r g e t t e.' 

A bölcsészeknek, elmés és csípős harczaikban, nagy hasznukra 
szolgált az akkor uralkodó l1ajlam az ideologiára; mellynek hozzájá
rultával még a ténykérdések is kiszoríttattak a valóság lalréböl az elvont 
okoskodás , elmélkedés és ellentétezés által, és a képzelet eme já
téka, elemzésnek neveztetett el. Midőn az akkori ledér, kiaszott, egész 
a velőkig megromlott nemességet megtámadni készültek, nem vették 
tekintetbe, mennyi érdeme volt annak egykor a nagy tömeg felszabadí
tása tárgyában az által, hogy közé s az uralkodó közé vetette magát; 
hanem igy szóltak: "A7. emberek egyenlökül sziiletnek; tehát igazság
talan minden egyenlőtlenség a társadalomban." Mások pedig azt mon
dák: "A vallásnak az Isten és ember közötti kölcsönös viszonyban kell 
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állnia: ez pedig az egyénnek szabad nézetétől függ : félre tehát az is
teni-tisztelettel, a papsággal, és a C>lalásnak minden rongyaival." Illy 
módon a papság fanaticmok csordájának bélyegeztetett, melly minden 
tudomány- és előhaladásnak gátot vet , a nemesség pedig rabló c3apat
nak, gróf, marquis, vagy báró czimek alatt, kik karjaikon hordják a 
sólymot; a lázadás, öröklési jog, elfojtott összeesküvé:;;ek, legitimitás, 
és politikai csintettek elvont formulái l~ptek a valódi tények hcly<:\be i 
a király, szabadság, rabszolga s:~avaknak ugyanaz,m jelentőséggel kel
lett birniok Perscpolis-, és Lcmdonban, Perildes és Washington km·tár
sainál; a longobardok, szászok, normanok beütéseiben nem láttak 
egyebet, az uralkodó-házak vált,)zásainál~ a lombard szövctségben láza
dást, a nagy chartában, és a községek alapitásában királyi engedmé
nyeket i s ekkép az clvtmt oluskodás által megf<Jsztatván a történelem 
a nyomozás, és tapasztalá-, nyujt,Jtta gyámolítástól, a multm n()zve tu
dat! anná, a jelcnre nL·zve vakká, s a jth·őrc nézve terméketlenné vált 
A hiizékenységnél sokkal \Te~zélyesebb gőgö~ hitetlenség, me ll y a té
nyel~: fölött ellebben, a nélkül, hogy azokat vizsgálatra méltatná, annyi
ra vitte a dolgot, hogy a történeti tények csupán csak a bevett szokás 
szerinti hasznn szcmpontjából, a rendes tár;;algás egyik kutforrása gya
nánt tekintetének'-') 

Habár a még le nem cscndc.~edett és fenyegctett szenvedélyek 
tévutra vezethetik a pártatlanságot, ugy látszik mégis, hogy a már ré
gebben mult eseményekre nézve csakugyan ki lehetne kutatni s előad
ni a valót. Mindazáltal a rendszer é 3 az előitélet lerántották a történet
írót azon magasztos trónjáról, mellyen a jutalmat ,·agy a büntetést osz
tá ki; hogy kisszerű villongásokba bonyolítsák őt, és ál tanokat adjanak 
szájába, mellyck még szörszálhasogatóbbak, mint minőket az egymás
sal küzdő érdekek egymás irányában kigondolhattak volna. Annak föl
fogása végett, mit a tények lelkének neveznek, elferditék azoknak 
okait; önkénytes hasonlatokat keresvén valamell y előbbi tény és arra 
következők jellege közt: s a töt·ténctiró, ki az ó-korban költő volt, ügy
véd lett i kinek a szerint volt igaza, mint az alkalmas perczben halL 
gatni tudott, vagy jól feleselni; mivel a tények már nem i~ ugy adattak 

0
) "Les hommcs sensés doivent reguder l' histoire, comme un tissu dc fa

bles, dont la mOJ"ale est tres appropriée au coeur humain." (R o us se a u.) D' 
Alembert barátai pedig az események összefüggését ugy tekintik, "mint vala
melly elfogadott szükséget, mint a társalgás egyik legközönségesebb kutfor
rását, szóval , mint egyikét ama sziikséges haszontalanságoknak, mellyeknek a 
társadalom nagyou is érezhető s gyakori üregeit kell betöltenie." (D" Alembert 
ReClexions sur l' hi~tnir<') 
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elő, mint tények, hanem akkép cmlittettek föl, mint ezt az illetők jónak ta
lálták S valóban emeljünk csak ki némi részleteket, másokat pedig 
ügyes fogásokkal nyomjunk cl; gyujtsuk meg a világot egyfelől, mi
alatt másutt az árnyékot süritjük; fogadjunk el kéts1~gbe-vonlmtlanokul 
némi tetszetős hagyományokat, mcllyek épen inyünkrc vannak, s az
alatt szórjuk a kritika nyilait azok ellen, mik utunkban állnak; takar
juk el a tények ürcsségét n, rendszerek fitogtatása által; tegyünk 
nevetségessé valamelly erényt, mialatt a gonoszságot az élcznek köntö
sébe rejtjük : s nem lesz nehéz, hősnek tiintetni föl a hitclw.gyott J n
liánt, VII. Gergelyt pedig dühöngőnek rajzolni; égig emelni Dioclc
tiánt, mert a világ uralmáról lemondott, s ugyane miatt Coelesti n Pé
tert gyávasággal vádolni. 

Legyen szabad nekem egy kissé tovább időznöm ez iskola körül; 
mivel a rossz, mcllyct eszközlőtt, nem eRnpán a tudományokra ter
jedt ki; s jóllehet a müveltebb országokban elveszté l1itelét, mf~gis ugy 
veszem észre, hogy ]J azámban a hitctlenst'g punizsának füli~lesztésén 

dolgozik, és majd a társadalmi bohóságole torzképcit rajzolja, majd 
pedig iratokat gyárt, mellyek hogy szabadclmüségökről elhircsedje
nek, gondatlan vakmerőséggel, könnyeden tárgyalják a legkomolyabb 
dolgokat, gunyolják a nagyszerű szcrencsétlenségct, sa vallás, szabad
ság, és minden mélyebb gyökeret vert meggyőződések ellen csípős 
rágalmakat szórnak. S épen azon elhízottság, mellycl eszméiket kife
jezik, ama rosszlelkü sajátság bizonyos jellemek festésében, eszélyes 
felfogási modor, az élczeknek folytonos szikrázása : ezek azon cszkü
zök, mellyekkel a szóban forgó történetirók hizclkedtek az ember ter
mészeti vágyainak a tiltott gyümölcs után, s fölizgatták a századnak 
tullakottságát, me ll y mindazoknak hisz, kik többé semmiben scm hisz
nek. Adjuk ehhez ama pajtássági pártszellemet, mclly az egekig eme
li, kik vele tartanak, és mindazokat elnyomja, kik az ár ellen uszni 
bátorkodna.k: s kiki könnyen megfejthcti, mint kaphattak olly nagy 
hírre Mably gonosz rniivci, ki folytonos esztelenségeket hoz fel, a nél
kül, hogy valamit mondana, vagy Raynal éR Diderot érzelgő handa
bandái, Hume végnélküli vitatkozásai, a csillogó üresség, mellyn• 
Millot nem csak saját müvét kárhoztatja, hanem azon szerzökét is, ki
ket forrásul használ, Gibbonnak rosszul férczeit előadásai, mcllyekből 
igen nehéz meghatározni, mi találtatik benne nagyobb mértékbcn, a 
gonosz indulat-, erőtetett csin-, vagy az ingn,tagság-c, mellyct azon 
egyetlen eszméjére pazarol, hogy minden vallásos intézményt megutál-
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tasson *) , Bonlanger, ki a vakcsetet imádja, s abból származtatja a 
vallást, Bailly s Dupuis, kik olly népet képzelnek maguknak, melly 
mindent tudott, mindcnt ismert, kivéve a módot, hogy magát mások
kal megismertesse , s kik az ismert századokhoz még több századokat 
toldanak, csak azért, hogy minden vallásokat egyedül a csillagászati 
vizsgálatok eredményciként tüntessenek föl; és azon egész csoport, 
mellynél nem annyira a vakmerő föllépés gerjeszt ellenszenvet, mint 
inkább a könnyclmü modor, és mellynck élén az ,E r kölcsö k föl ö t
t i é r t ek e z és' áll , egy könyv, tele élet-, guny-, tudatlanság- és 
rendszeres türelmetlen hitetlenséggel, scepticismusa mellctt **). 

*) Itt puszt~n csak fölemlítjük az írókat; annak helyén bövebben szó
landunk rólok. 

"'"') Minthogy Voltairc ellen gyakrabban Iri fogok kelni , s szét akarom 
oszlatni azok csalódását, kik egész lélekkel a multon csüggnek, s tekintélyre van 
szükségök, hogy saját véleményöket módosithassák, a legjelesebb történetirók
és kritikusokra hivatkozom az u többi harmincz évekbőL Legelőször is a ,Fr a n
c e L i t t e r a i r e' egy czikkét hozom föl , melly az 1836-ik évi septemberi É r
t es i t ö -ben jelent meg, azutfl.n Viliernain-t, Guizot-t t és minclen történet
írókat, hallg1ctva a controvcrsist~kr61. Mivel pedig némellyek azt mondják, hogy 
napjainkban divattli vlilt a valllis fitogtatlisa, tehát Voltaire egy kortársának 
i téletét írom itt le, egy olly férfiuét, kihez még ellenfeleink gyanuja sem fér; és 
e férfiu : Mably. 

"Igen szivesen megbocsátanám (igy szól ö), Voltairenek az ö gonosz po
litikáját, rossz morálját, t u d a t l a n s á g á t, és azon vakmeröséget, mellyel a 
tények legnagyobb részét megcsonkitja, elferdíti, s eltorzítja; ele legalább a tör
ténetíróban költöt ohajtottam volna találni, ki elég belátással birjon arra, hogy 
ne csináljon személyeiből torzképeket, és a szenveclélyeknek a kellő szinezetet 
megadja; olly irót, ki elegendő ízléssel birjon, nel10gy bohóczokat léptessen f"ól 
a történelemben, s ki megtanulta legyen, milly barbarság, és botrányos dolog, 
kikaczagni s gunyolni olly tévedéseket, mellyek az emberek boldogságára köze
lebbről vonatkoznak. Mit ő mond, az rendesen nagyából készült körrajz; s mi
<lön bizonyos czélt akar érni, akkor tul megy rajta." 

"Mi engem még inkább bámulatra ragad, az, hogy ezen történetíró , böl 
csészeinknek eme patriareltája , végre ez ember, kit nemzetünkbeli leghatalma
sabb lángésznek hirdetnek, on·án tul nem lát." 

"Voltaire azzal dicsekszik valahol, hogy olvasta Capitulareinkat; azon
Lan nem mindenkinek adatott, annyi vidámságot merithetni belölök, hogy a 
legledérebb és tréfásabb ti\rténctin}k egyikévé váljék." 

"Mennyi haszontalan dolog! mellyet egy történetíró csak a legvastagabb 
tu<btlanságában engedhet meg magának." 

"Sterencsétlenségére ez író hamarább bévégzé minden müveit , hogy sem 
belátta volna, mire czéloz tulajdonképen." 

"A7, igazság gyakran nem valószinü; s ennélnem kivántatik több, hogy 
valameily történetir6, ki bölcsésznek akar látszani, a nélkül , hogy az emberi 

2* 
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Azon durva, tudatlan philosophiához csatlakozván, melly azt 
igyekszik be bizonyitani, hogy nem is tudom minö folyadék eszközli. a 
hő:mek bátorságát, s a sybaritának elpuhulását, azon philosophiához, 
melly az embert lelkétől, a világot Teremtőjétől akarja megfosztani: a 
történetirók, kiknek a történt dolgok mellett kell tanuskodni, egé~z 
gyönyörrel semmisiték meg azokat; hasonlóan az arabokhoz, kik a 
nagy Apollinopolis romjain ütik föl nyomorult viskóikat, és lakaik sze
mctjével rutitják el azon termeket és oszlopcsarnokokat, mellyeknek 
örökké az Istenség dicsőítésétől kellene viszJ1angzaniok. Milly nyo
morult a hitetlenség, midőn az emberiség szenvcdéseit érinti, az 
által bizonyitja be legjobban, hogy minden dolgot anyagból származ
tatni, s az anyagra akart visszavezetni. Ha az emberiség bölcsőjéhez 
közeledtek, az embert c!'lirának képzelték, mclly kiilönféle helyzetben, 
az égaljnak kedvező befolyása alatt fejlődött ki; s abban állapodván 
meg , hogy az ember eredetileg vadon állapotban élt, épen ugy képze
lék azt maguknak, mint valameily europait, ki meztelenül lakatlan 
szigetre vettetik ki: fölruházák őt a mostani nézetek- és gondolkodás
móddal, s a jelenkori sziikségcket tulajdoniták neki; azután lassankint 
egy társadalmi szerződést köttettek vele, a népek közt létező jelenko-

ész tévedéseit, és a szenvedélyek és sors szeszélyeít kellően tanulmányozta vol
na, regének nyilvánitsan minden történetet, me \ly neki rendkivülinek tetszik; 
ez szakása Voltairenek. 

"Annak megmutatására, milly avatos és szigoru az ö kritikája, elmondja, 
miként Lucretia története nem látszik neki hiteles alapokon nyugodni, hasonlóan 
Julián gróf leányának történetéhez. Bizonyitványa e részben az, hogy rendsze
rint az et·öszaktételt szintolly nehéz bebizonyítani , mint elkövetni. Egy ízlés 
nélküli, aljas elménczkedö kaczaghat ugynn illy hitvány élczen, de egy történet
it·óra nézve ez lealacsonyító." 

"Az ö ,E g y e t em es v i l á g t ö r t é n e t e' olly olvasókhoz méltó 
gunyirat, kik aztami bölcsészeink szavára bámulják." 

"Már minö történeti ró merészelte.volna azt mouclani, hogy: ,g y e r me
k ek e t n em l e h e t e g y t o ll v o n áss a l cs í n á l n i'? Egy kissé eszesebb 
iró megbecstelenitve érczte volna mag-át illy ilelomtalan tréfa által. Voltaire ez 
egyetemes világtörténelmében temérdek hasonló élezeket szórt el, mellyek vala
meily vigjáték-,vagy satyrában helyén volm\nak;de egy történeti könyvben szem
telenül foglalnak helyet." Ma b l y, a t ö rt é n e t i r ásának m ó d j á r ó l. 

Benjamin Constant azt mondá : hogy valaki Voltaire mócljára gunyolhas
sa ki Ezechieit és a Gcnesist, két dolgot kell egyesiteni m:tgában, mellyek a 
gunyt igen nyomornittil teszik, ugymin~: mély tudatlanságot, és kárhozatos 
könnyelmüséget. Fölhozom még Villemaint, egy részt azért, mivel igen ismere
tes e bölcs kritikns mérsékeltsége; más részt pedig, mert átalában meglehetős 
tisztelettel viseltetik az E n c y c l o p n. e d i a patriarcháj'l. iránt; s végre azért 
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ri szövetségek mintájára, csalásan alapult vallást találtattak föl vele, 
sőt még nyelvet is, ollykép szabályozotta t, miként azt csak egy akadernia 
dolgozhatná ki. Az isteni-tisztelet-, társas intézmények-, és polgári 
szerkezetben föllelhető különbség szerintök az égaljtól származik, me ll y 
alatt a n ö v é n y cm b c r tenyészik. Való, hogy a szolgaság a hava
sok aljában települt le, mcllyek a szabadság határvonalát kérezik, és 
a szabadság a Thernsének védtelen partjainál lépdel; hogy Oroszország 
és Scandinavia virágzásnak indultak, mialatt India barbarságba sü
lyedt; hogy a kictlen part u Amstel duzzad a gazdagságtól, mellynek 
szinét scm látja a medrében aranyat hordó Tajo: azonban a bölcselő 
történetirók , hasonlóan az istenekhez, kiknek szemeik valának , és még 
sem láttak, a tényeket, mcllyek eloitéletes tanaikl<al ellenkeztek, mel
lőzék, s nem akarták elismerni a történelemnek ama tanuságtéte lét, 
hogy az emberi szellem hatalma uralkodik a természeten, és a physikai 
okokra visszahatással van; s hogy az értelmiség, az érzékek fölött áll
ván, nem lehet az anyagi termé!'lzet rabszolgája. 

A középkor barbárnak neveztetett; lehetett-e illykép egyebet 
várni tőle, borzalom· és aljasodásnál? Az eurapai népek keletkeztének 
Yalósága s költészete elkerülé flgyelmöket, és nem láttak egyebet, mint 
egyedül nyomorult kiveszését minden miiveltségnek, és tapogatható 

is , mivel a franczia ifjuság előtt tartott nyilvános fololvasásai , ez által ünnepé
lyes, és némileg népszerű kifejezést nyernek. Ö a C o u r s d e l i t t e r a t u r e 
fr a u<:; a is e-ban ezt mondja Voltaire-ről (XVI. leczke): "Az ő gunyos néze te 
a kereszténységről, elferdíti a történeti igazságot, elrontja annak érdekét, s 
torzképeket állit az emberi ész képzetei helyébe. Az író nem szereti tárgyát (a 
középkor történetét); ezen csak szánakozik: megveti azt, és épen azért, daczára 
éles látásának, sőt pontosságának, igen gyakran csalódik. l\lert nem kell azt kép
zelni, mintha Voltaire mindig pontatlan v.-.lna ... müvében egyedül az hiány
zik, mit minden áron igér, tudnillik a philosophia. Ö csak középszerüleg tanul
mányozta az ó-kort, mellynek rövid átnézetét akarja a<lni Bossuet után. Hibnk
tól a nevek- és ada tokban, megcsonkitott idézetek től, s ki kell mondanunk, a t u
d a t l a n s á g o J[ t ó l csak ugy hemzseg az ó-kor története fölötti állítólagos 
kritikája." 

"Ö azonkülönös elvet állítja föl, hogy a fejedelmek gyarlóságait nem kell 
mindig napfényre hozni, s hogy a történetnek el is kell hallgatni valamit. Vol
taire, ki olly gyakran panaszkodik a t ö r t é n e lm i h a z u gs á g ok fölött, 
szerencsétlenül maga aljasitja le a történelmet merö panegyris- és gunyirattá. 
E szaba<\_. reptü lángész ezer meg ezer apró szenvedélyek által vezetteték." 

(XVII. Leczke). "Nem is szükség emliteni mindazt, mit vénségében a 
biblia ellen irt, s milly cselszövényes kételyeket, gunymondatokat , és kiapad
hatlan élezeket meritett ő gyakran, tudják-e önök honnan? az ő szórakozottsá
ga-, képtelenségei-, és saját t u d a t l a n s á g á b ó I." 
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sötétséget, melly alig kezdett még osz la ni a XV. század után, s az 
ugynevezett arany századokban enyészett el tökéletesen "'). 

Ekkép az lsten szellemétől elhagyott történelem méltán nevez
tetheték egy jeles bölcsész által az igazság clleni nagy összeesküvés
nek. Még szépsége is elveszett, a jóval és igazzal együtt j mcrt ugy 
látszék, mintha ez elsatnyult előadás mcllett, csak félve kivánnák mulat
tatni s meginditani az olvasót az emberiség változó sorsának rajzolásá
val j s mintha megfosztani akarták volna az erény- és nemeslelküség
ben helyezett hitétől: hidegek maradtak mindig, kivéve midőn gúnyos 
hahotával állhattak elő a vallás és az ellen, a mi természetünkben jó 
létezik. A jelesebbek közülök ügyesen állitják csoportazatha a ténye
ket, éles elmével fürkészik az okokat, s elemzik a jellemeket: de hiá
ba keresnők náluk az embert erényei- s biinei-, örömei- és szenvcdései
vel; kikelnek a tévely ellen, a nélkül, hogy az erényt magasztalnák 
Mig egy részről a hitvány mcsényeket gyUjtligetik, más részről nem 
tartják illőnek, némi részletekbe bocsátkozni: maga az annyira hőbe
szédii Robertsan, midön jellemz/í drámai részletességekre bukkanik, 
:tzokat jegyzetbc utasitjaj hasonlóan a festészhez, ki festményét min
den árnyék- és szinezettöl meg akarná fosztani, hogy ez által a körvo
nalakat annál tisztább valóságban tüntesse elő. 

Tmlomán.)·os történelem. 

Azon rendes visszahatások egyikének következtében, mcllyek 
majdnem egy időben emelkedtek a bölcsészeti iskola ellen, Rollin, Cre
vier, Barthélemy, s más tudósok, bálváuyozni kezdék az ó-kort, a 
nélkül, hogy annak hiányait látni akarták volna. Nem kérdezék, vall
jon e, vagy ama tény való-e, vagy legalább valószinü? Megelégedtek 
azzal, ha Horner, vagy Virgil nyelvén adatott elő j s a szövcg alatti 
idézetek fölmenték öket minden további kutatástól. Még csak a tekin
télyek közt scm tesznek választást, és Alcibiadcst illetőleg Plutarch-, 
vagy Thucydidesnek egyformán hitelt adnak j Xenophon semmivel sem 
kiilönb, Socratesre nézve, a görög birodalom valameily scholiastájánál. 
Tovább azonositva magukat a kutfőkkel, Titus Liviussal bámulják a 
romaiak által véghezvitt öldökléseket, Quintus Curtiussal a szittyák 
jósziviiségét, ,Julius Caesarral átkozzák a gallusok makacsságát, kik 
nem ?ngedik gyáván megfosztatni magukat hazájok- és szabadságuk
tól. Es igy mindcn kort és szinezetct összezavarnak: még a csillagá
szati, metaphysikai, s földirati hibák is illetetienek előttük, mihelyt 

•) Lá,sd elmélkedésünket a középkor fölött, a VIII. könyv elején. 
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az ó-korból valók ; sőt a mi több, a lopás, orgyilkosság, árulás igazol
va van előttük, ha egy Thcmistokles vagy Pompejus követi el azokat; 
s jóllehet Vico már mintcgy félszázad előtt emelte föl szavát, mégis 
egy Beaufortnak kellett támadnia, hogy megmutassa, miként a classi
cusok valamint maguk csalódhattak , ugy másokat is tévutra vezet
hetnek. 

Illyenek voltak a könyvek, mellyekből a tanodákban az ifjak ok
tatást nyertek a jóságról, minden itélet nélkül; kik azután a világba 
lépve, a bölcselkedő történetiróktól itéletet tanultak jóság nélkül. E 
két nevelési rendszer találkozása és megegyezése akkor nyilvánult, mi
dőn az elmélet valóténynyé változott, és a tollharcz fegyverharczczá 
lőn. A forradalom csatára hivta a középkort; s mig egy részről a meg
fertőztetett sirkövekrőlletörlé a czimereket, szétszórta a levéltárakat, 
a mult idők cmlékének őreit, szétrombolá a góth épületeket, s a vára
kat birtokosaikkal együtt elpusztitá : más részről ugy látszott, hogy 
föl akarja éleszteni Görögországot és Romát: a szabadságot csak a ré
gi democratia formái köz t fogta fel; a phrygiai süveg és consuli nya
lábok valának jelvényei; Pautheon nyittatott a jeles férfiak számára; 
az és z is t e n n ő a Megváltótól megtagadott oltárokra állittatott; 
Olaszország a liguriai , cisalpini , s parthenopei köztársaságokban ele
nyészett: azután következett a tribunatus, a consulatus; mignem tá
madott egy férfi , ki mindezen emlékeket hasznára forditván , Brutus
nak eme fiaitól a consulatust egész élte hosszára kérte, miként Caesar, 
s a birodalmat ugy, mint Augustus. Ez ügyes férfiunak gondja volt 
rá , hogy ezen classicai szellem táplálékot nyerjen; s mialatt Achilles-, 
és Berecynthia anyának tiszteletére az uj Pindarok dalai zengedeztek, 
a föléledt sasok ujra vezeték a barbarok meggyilkolására a halálba ro
hanni kész legiókat, mellyek nem vártak vitézségökért egyebet, mint 
hogy a capitoliumi diadalmenetek megujittassanak *). 

'") Még a rövidlátók figyeimét sem kerülhette ki a forradalomnak aca· 
demiai függeléke, aminden ajkakon forgó Hrutusok- és Timoleonokkal, a sza
badságfa-, siivcg-, cousularis nyalábok-, méltúsági czimek- és egyéb hasonló for
mákkal. A nyilvános gyülekezetekben momlott beszédek hemzsegnek a sok classi
ens idézet- és czélzattól; a nemzetőrség kardjaira Lucanusnak em ':l, kissé módositott 
versét írták : I g n o r a n t n e d a t o s n e q u i s q u am s e r v i a t e n s e s ? 

A classicai emlékek által még a rabszolgaság is igazoltaték ; mert midőn 
St.-Domingo visszafoglalásával, a négerekkeli kereskedés ott ujra helyreállit
tatott, Hruix államtanácsos fölkiáltott: "Roma szabadsága rabszolgákkal volt 
körülvéve; a mienk annál szelidebb lévén, azt a távolba üzi magától." Magasztos 
emberszeretet, melly megelégszik vele, ha nem látja mások nyomornságát! 
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A tetőpontjára hágott tulzás csak az igazfágnak szolgált javára, 
mcllynek kihajtását a gondviselés még a tévely törzséből is eszközölni 
szokta. A kétel y és tagadás eme tudományának eredményei, komoly 
vizsgálódások vágyát költötték fel ; s alig adták erre magukat a józa
nabb gondolkozásuak, ott, hol előitéleteket, zsarnokságot, és elbutu
lást véltek kereshetni , az emberiség fokozatos előhaladását, észszerü 
isteni-tiszteletet, és a jogok oltalmá t fedezték föl ; a középkor bámulás t 
keltett erőteljes, és elmés irodalma által, mellynek eredeti jelleme 
szintugy megvan, mint a szépmüvészeteknek. Belátták, miszerint a 
jelenkori társadalom nem közvetlen a görögök és romaiak intézvényei
ből fejlett ki, hanem hogy annak elemei épen a középkornak nevezett 
idöszakban keresendők; mivel ez idöszak a pirkulatot mutatja egy a 
hóditás-, rabszolgaság-, és önzésre alapitott polgári"lodás enyészte, s 
egy uj, az ipar-, egyéniség-, és katholiei.'3musra épitett polgárisodás 
hajnala közt. Ez utóbbinak becsmérlöi könnyelmüek, hazugok, vagy 
tudatlanok gyanánt tüntek föl, s a történetivé vált kérdés fényes ki
jelentések által mozditá elő az igazság- és erénynek ügyét. Ekkor is
merék el a politikusok annak sziikséges voltát, hogy ujolag elővegyék 
ezen intézményeket, ha azon ösvény i<>meretére kivánnak eljutni, me Ily
re a jövő nemzedékeket igazitaniok kell ; a müvészek meggyőzödtek 
róla, hogy léteznek a szépnek más alakjai is az ó-kor eszményképein 
kivül; a tudósok több figyelmet forditottak ama korra, melly Europát 

Saint-Just azt mondja ,T ö r e d ék c i b e n' a köz t á rsa s á g i i n t é z m é
n y ek föl ö t t: "Csupán a földmivelő nép lehet erényes és szaba(l. .. A szö
vöszék nem ig~n illik a valódi polgárhoz i a szabad ember keze csak a föld és 
fegyverek számára van teremtve." Ime a régiek nevében igy rontatik le a je
len társadalom alapja, az ipar. Tracy a restauratic alatt azt momlá a szószéken, 
miként 1792-bcn egy valaki ezt irá barátjának: "Egy alkotmányterv készítésé
vel vagyok megbízva: kiildjétck el tehát nekem Numa és I,ycurgus törvényeit." 
Amamindenek folött igazságtalan törvény, az emigransok javaibani elő-öröklés 
iránt, a trihunok azon törvényjavaslata által igazoltaték, mellynél fogva a ro
maiak a még élő Ptolemaeus örököseivé nevezék ki magukat. Az ujkori hősök 
számára az orvosok stram011iU1n-készitéssel foglalkoztak i s a forradalmi hős

nők a régi hölgyek fajtalan szabadságában gyönyörködtek. Egyébiránt a romai
aknál is találtak helylyel-közzel szabadelmübb nézeteket i s midön B r u t u s 
Voltaire-nél e verseket mondja ; 

Arreterun Romain sur desimples soup9ons, 
C' e s t a g i r e n t y r a n s , n o u s q u i l e s p u n i s s o n s ; 

ezt a köztársasági censura ekkép változtatá meg: 

Arreterun Romain sur un simple soupcon, 
N e p e u t e t r e p e r m is q u'e n r e v o l u t i o n. 
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az algebrával, arab számokkal, delejtü-, lőpor- és nyomdászattal aján
dékozá meg, és mellynek folytári a rabszolgák béresekké, ezek jobbá
gyokká, s a jobbágyok ismét néppé változtak. Ekkor a vakeset szám
üzetvén, az események lánczola ta napfényre jött; érthetövé lőn, hogy 
a kisebb események szolgáltatnak ugyan néha alkalmat, de soha sem 
okot a nagyobbakra, mellyek eredete az intézmények- és szokásokban 
gyökerezik; hogy a lángészt bizonyos határozott körülmények szülik; 
hogy egy törvényhozónak sincs megengedve, a népet saját akaratja 
szerinti mintába önteni, azon népet, me ll y közönséges józan eszével 
is kiismeri saját érdekeit, barátjait és ellenségeit, s egészen máskép 
i tél az emberről, mint ama történetirók, kik az irásnál egyéb foglal
kozást nem ismernek. Szükséges tehát vizsgálni a népet, és nem gu
nyalni azt, mit a nép egykor tisztelt és szeretett; ismerni hibáit, mely
lyek ideiglenes megoldásai azon nagyszerü feladatoknak, mellyeket az 
emberiség minden korszakban kitüzött magának , s mellyeknek min
den korszakban uj megoldást keres; saját nyelvén értelmezni előtte 
Dionysius és LiYius jelvényeit: és azt fogjuk tapasztalni, hogy mi nem 
indultunk senyvedésnek, sőt inkább az ifjuság erőteljében vagyunk, 
mellyet c.~akhamar az annyira ohajtott férfikor követend. S mi, a nép 
gyermekei, más rokonszenvet hozunk a történelembe: nem bámuljuk 
többé a zajt ütő, hanem a hasznot l1ajtó eseményeket, s figyelmet for
ditunk az elnyomottakra; látandjuk, mint vájják ezek India földalatti 
templomait , és emelik az egyptomi pyramisokat, mint fizetik meg ve
ri tékökkel Pericles épületeit, s vérökkel a salaminai diadalt, mint küz
denek Romában századokon át a patriciusok ellen emberi jogokért, 
mellyeket akkor nyernek meg, midön a szabadság neve elhangzott; 
mint osatlakoznak a barbárok ujongásai közt az oltárok- és pap
sághoz; mint lelkesülnek a keresztes hadjáratole alatt, alakulnak las
sankint községekké, s végre a hittani vitatkozások közben mint feje
zik ki ohajtásukat, és esdeklenek folytonosan a felszabaditásért. 

Törtéa"lmi bölcsészet. 

Rendszeresebb és biztosabb utat választanak azok, kik a törté
nelem bölcsészetét veszik segédül. Midön az emberiség előhaladását 
vizsgáljuk, értelmünk egységet és őszhangzást vél benne föltalálhatni, 
s ugy vélekedik, hogy a tények az általuk képviselt eszmékből értel
mezhető~, s hogy a sivatag kavargó homok-felhői közt föllelhető a moz
dulatlan sphinx: és igy a multakat a jelen dolgokkal, mint okkal az 
okozatot, mint eszközökkel a czélt összekapcsolva, a külrendbe is átvi
szi azon törvényeket, mellyek az erkölcsi világot igazgatják. Ekképen 
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támad a történelmi bölcsészet ; egy a régiek előtt egészen ismeretlen 
tudomány, minthogy igen kevés rom'Jk hevertek előttök, mellyek sze
rint mérlegelhették volna valameily népnek, vagy államalkotmánynak 
virágzását és enyészetét. S valamint az, ki az embert legelőször vette 
vizsgálata tárgyalll, nem szerezhete magának tiszta és helyes fogalma
kat az élet- és halálról: szintugy a régieknek sem volt módjokban, be
látni azt, hogy minden álladalomnak megvan gyermek-, ifju-, férfi- és 
aggkora, s cnyésztc. Vagy talán a csillagász ki tudja számítani vala
meily üstökösnek elemeit, midőn ez neki először tünik fel? Ehhez já
rul még, hogy a régiek teljes bizalommal a jelen iránt, s mindenik ön
magát központnak tekintve, és szük kört vonva maga körül, figyel
möket nem tcrjeszték arra, mi nem volt nemzeti, s egy koru. Valóban 
az önzés az, melly Heradotnál rajzol, Thucydidesnél gondolkodik, 
Caesarnál beszél , Diodornál férczel; nálok a történelem többé, vagy 
kevésbbé szi.ik politikába burkolva adja elő a tényeket, valamell y vá
ros , álladalom , vagy önző vágy érdekében : tekintetbe scm véve az 
egész emberiséget; s kiváltságos népekül nézve a görögöket és ro
maiakat, a többit pedig barbarok- és rabszolgáknak. 

A kereszténység egyetemes álláspontra emelé a történelmet 
azon percz óta, hogy az lsten egységével az emberi-nemnek is egysé
gét hirdetni kezdte. S midőn arra tanitott minket,hogy a ,m i A t y á nk'
hoz könyörögjünk, tudtunkra adá, miszerint mindnyájan testvérek 
vagyunk. Csupán akkor támadhatott az összefüggés eszméje minden 
korszakok és népek közt; ugy szinte bölcsészeti s vallási viz~gálata az 
emberiség folytonos és határozatlan előhaladásának a megváltás nagy 
müve, s az Isten országa felé. Sz. Ágoston, Eusebius, Sulpicius Seve
rus, és némell y mások a romai birodalom enyésztc korában e szem
pontból tekinték a történelmet : a középkorban, melly ir.kább a jövő
nek előkészítésével foglalkozott, mint sem a multak fölött gondolkoz
nék, az Ö szavuk feledékenységbe ment; mig végre Bossuet azokból 
vevé a lelkesedést az ő magasztos történelmi müvébcn, me Ilyben az 
ujabb korbeliek vizsgálódása a régiek előadásával egyesül, s az erő

teljes tudományosság utánozhatlan irmodorba van öltöztetve. A Sinai 
hegy csucsáról jártatva szemcit a világon, mig a hatJ.lmasoknak a 
csalhatlan könyvből meritett kcllemetlPn és szokatlan igazságokat 
mondogat, s az emberi dolgok hiuságát hirdeti, ujj nl mntntja a népek 
és királyok gyászmenetét, kik az életből halálra vándorolnak az U r 
által kijelölt ösvényen; s nála minden nemzetek arra rcndeltetvék, 
hogy a várt, vagy a már megérkezett Messiás kíséretéhez csatlakozzanak. 
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l-Ia Bossuettől származik azon eszme, hogy mindcn népek a Gond
viselés vezérlete alá hclyezendök, Vico ismét az eseményeket az em
beri ész törvényeinek vetette alá; s az intézmények, események, és 
forrallalmak csak anyagi kifejezései egy, a mi értelmiségünkkel össze
nőtt eszmének, egy bölcs törvénynek, melly még a tévelyek és igazság
talanságok közt is nyilatkozik. Metaphysikai eszméből indulva ki az 
igazság fölött, mellynek okfejét ö az ember szellemi természetében ta
lálja, s mellynek alkalmazását a történeti jogban folytatja, azt véli, 
miként az esem( nyek többé, vagy kevésbbé közvetlen viszonyban fej
lödnek egy olly törvényhez, mellynek alá van a nemzetek világa vet
,.e; s a romai törvényhozás történetének felvilágosításából átmen
ve föltevésének átalánositására, ,U j t udom á n y á'-ban elmondja, 
mint emelkedtek ki az emberek a baromi állapotból polgári társaságba, 
az aristocratiák mint képeztek emberséges kormányokat, hogy visz
szaessenek istll("t a régi vadságba: ekképen a bálványozás, bar
baries, törvényesség, vagyis az istenek·, hősök, és polgárok kor
szakai, egy végzetteljes kört képezvén, mellybcn a nemzeteknek 
minclen szabadulási remény né~lkül mozogniok kelljen. Következő

leg ö is megsemmisíti a szabadságot, de meghagyja mégis az észt: 
föltéve, mikép törvények képezték egyedüli okfejét a társadalmi jele
neteknek; s innen mutatja meg, hogy azon nemzedékek sora helyett, 
mellyek éltek, éreztek ~ küzdöttek és szerettek, mi sem maradt fön 
egyéb, a változhatlan ul összekapcsolt eszmék sorozatánál; s mivel 
egyes nagy egyéniségek fölülemelkedhetnének e tömegen , azokat ő 
11cm ismeri el, tagadva létezésöket. A szemlélö tehetségnek bámulan
dó erejével előzte ő meg századát; s az őskor felől kikérdezte a re
géket és költészeti hagyományokat, a szétszórt ellíadásokat, és a 
ilyelvekben fönlevö maradványokat. Azonban a nemzetek világának 
ol~fejét az emberi ész lényegében, és értelmünk erejé
h e n keresve, alárendeli a tudományt az elmélkedésnek; s nem tud
ván kikerülni a nehézségeket, arra kényszeriti a történelmet, hogy az 
ö rendszere után beszéljen, s az eseményeket saját költészeti jellemei
be, s romai eszményeibe szoritja. E szerint a nemzeteknek nem volna 
mit tanulniok, vagy elfogadniok az előttök élőktől; mivel a harmadik 
korszakot elérve, okvetlenül a természeti állapotba kellene ismét visz
szatérniök: mindazon törekvéseknek tehát, mellyek a világot ahhoz, a 
mi jobh, mindig közelebb viendenék, ellenkezőleg, a rosszabb és rom
lás felé kellene vezetniök; ugy annyira, hogy az emberiség kényszerit
ve érezi1é magát, sziintelen ujra kezdeni e végzetteljes és szomoritó fá-
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radságot. Vico még azt sem teszi föl, mit Machiavelli, hogy tudnillik 
egy lángész az intézményeknek eredetökrei 'Tisszavitele által, megaka
dályozhatná a folytonos vándorlást az életből a halálra. Sőt, a mi több, 
uliután Giordano Bruno 1584· ben több világok létezé&ét v itatta, s Ga
lilei, Descartes, Newton, Huyghens az égköröket közelebbről meg
határozták, Vico több világok létezését képtelenségnek nyilatkoztatja, 
s még ha csakugyan létezne is több, szcrinte azok mind ugyanazon 
gondviseJeti törvényeknek lennének, valamint a mienk, alávetve. 

Ha már nem akarjuk is neki vétkül tulajdonitani, hogy az egész 
keletre legkisebb figyelmet sem forditott, annyi bizonyos, hogy saj:it 
világkörünkből is a legfontosabb eseményeket magyar:izat nélkül 
hagyta, minők a bálványozás, rabszolgaság, néposztályozások (castok) 
eltörlése, s a polgári jogoknak az emberi jogok alá rendelése. A sza
bad amerikai világnak későbbi föltünése, istenek, félistenek, és h{íbé
resek rendszere nélkül, csupán az ipar, szargalom , és szabad keres!,e
dés alapjaira fektetve, meghazudtoJá Vicot; kire nézve minden előha
ladás abban állott, ha Görögország és Roma ujra fölélesztetik : s 
ugyanezen amerikai szabad világ azon vigasztalást táplálja bennünk, 
miszerint az embernek nem szükség a babonás hit, és a vadság tarto
mányait bekalandozni a végre, hogy az értelmiséget és igazságosságot 
sajátjává tehesse. 

Százada által, mellynek olly annyira fölötte állott, sem meg nem 
értetve, sem meg nem hallgattatva, a jelen században nyer némi elis" 
merést, és ezt is csak miután a haladás széttörte lánczait, s neki nincs 
többé mit mondania. Mindazáltal azon kevés eredeti munl,ák közt, 
mellyek a lelket mélyen meghatják, s azt gondolkozásra ébresztik, 
méltó helyet foglal : az övére támaszkodnak minden ujabbkori elmél
kedések; mert már Beaufort előtt a költői képzelgések sorába utasitá 
Romának legrégibb történeteit; még Wolf előtt gyanitá, miszerint az 
Ilias egy egész népnek műve, és századok ihletteljes költészetének 
végső tudós kifejezése; még Kreuzer, és Görres előtt eszméket és jel
vényeket gyanitott lappangani az istenek, és félistenek szabor-alakjai
ban, s figyeimét a népek eredetének komoly, vallásos jellemére fordi
tá; még mielőtt Niebuhr tudományos vizsgálatai azt eredményeznék, 
éles esze belátta a patriciusok és plebejusok, a nemzetségek és curiák 
közti küzdelmeknek valódi jelentőségét ; sokkal előbb mint Gans és 
Montesquieu, mutatá meg a törvények és erkölcsök közti legbensőbb 



összefüggést *), s egyszersmind azt is, miképen alkalmazhatják magu
kat a kormányok a kormányzott népek természetéhez. 

És ha 1\Jontesquieu, egy az ö kora által elfogulttá tett lángész, 
midőn Olaszhonban utazott, ismerte volna ezen már akkor közrebocsá
tott ,U j t udom á n y'-t, meglehet magasabb elvből indult volna ki 
annyira szétszórt észrevételeiben az emberiség történetei fölött; mivel 
ö is az intézményeket és a népek jellemét, a törvényhozóknak, böl
csészeknek, fondorkodóknak, s ha egyéb okot nem talált, az éghaj
latnak tulajdonitá: mi által ö is korlátokat szabott az előhaladásnak, 
a szabad akaratnak pedig gátokat vetett. 

Valamint Bossuet a hitből, és jövőveli fenyegetésből indult ki, 
ugy Voltaire a legfontosabb kérdéseket élczező maclorban taglalgatta 
s tette guny tárgyává; mi legvilágosabban mutatja, minő képtelensé
geket Unytelen az hinni, ki épen semmit sem akar hinni. 

A németek közt az igazat lelkiismeretesen kutató Leibnitz után, 
ki legelőször fiirkészte a történetet a nyelvekben, következett Kant; 
ki a tiszta észt, s az elvont értelemben vett embernek vizsgálatát, az 
egyéni ember vizsgálatával módositá, s lehetövé tette olly világtörté
net írását, mcllyben az emberi-nem mint a természet titokteljes ter
vének betöltése tekintessék; mclly benső lényegének tökéletesítésére 
van irányozva, mit az államtörvények, a természettől emberbe ol
tott hajlamoHal egyezőleg eszközölnek. Már mások is kiemelék a ezél
nak ezen egységét a társadalmak mozgalmaiban; de Kant c czélt tisz
tábban fejezé ~i: megkülönböztetve azt a természetbeni őszhangzás
tól ; s a gondolkozó főkből iskolát alapitott, kik feladatul tüzék ki ma
guknak, annak vizsgálatát, mint munkálnak közre az egyének és tár
sadalmak az emberi-nem tökéletesbülésére. 

Herder nem a Gondviselésnek, sem az ész törvényeinek, hanem 
a kültermészctnek veti alá az embert; ugy vélekedvén, hogy folyói{, 
hegyek, légmérséklet módositják az egyetlen ős-jelleget, és ezek hatá
rozzák meg szintugy a lelki, mint testi tehetségeket. Ugyanezt mondá 
Montesquieu, csak hogy hivcn századához, az erkölcsi természetet és 
a társadalmi intézményeket a külvilág. esetleges eredményeiül nézte ; 
nng Herder ugy fogja fel ezeket, mint valameily állandó mintát, 

'") Titus Livius még csak fogalmát sem nyujtja a XII. táblás törvénynek, 
melly, miként előadja, még az ő idejében is, mimlen köz· és magánjognak alap
ját tette. Vertot, Echard Lőrincz, Rollin, és több más ujabbkori irók figyelmök
re sem méltatják azt; tle annál tejbbet imnk össze mindenféle képzelt csatározá
sokról , mellyekböl alig fog valaki tanulságot merithetni. 
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mellybe a lélek tehetségei öntetnek Amaz elég nagy tért enged még 
az emberi észnek és okosságnak is j emez az emberből egészen a leg
utolsó részletességekig határozott lényt alkot. Az előadásban gyakran 
homályos, és mindcnkor szónoki lévén, s az éghajlatnak, már Bo<Jin 
és Montesquieu előtt kétezer évvel Hippocratcs által magasztalt befo
lyását tulnagyítván, mig azt hiszi, hogy a történelembe élctet lehel, 
azt merevvé teszi; az emberiség sorsát a kiiltermésl'letnek rendeli alá, 
s a világot ugy képzeli magának, mint valamcll y Isten-természetet. 
Fokozatos fejlődésben emelkednek nála a lények az ásvány- és növény
től kezdve, egészen az emberig j minden természeti erők öröktől fogva 
léteznek: s ezek összegében lakik az Istenség j azok közrehatásából 
crednek minden lények, s öszhangzatos egycnsulyjok eredményezi a 
világegyetem rendszerét j általuk hat az ember a külvilágra, s ez is
mét ő rá olly formán, hogy a szokások r törvények, szabadság, a szé
lesség fokai szcrint változnak j s bizonyos időszakokban a világegye
tem rendszeréből e, vagy ama kormányforma, c, vagy ama haladás 
emelkedik ki. Azonban hol a nyelvek eredetének fölvilágositás~ kiván
taték tőle, ott már a természet nem nagy segitségérc van, s kényte
lennek érzi magát a hagyományokhoz folyamodni. 

Baulanger az ős történetek kutatása közt, szinte mint Vico, a 
társadalmak keletkeztét a félelem- és rettegésben keresi. Legelőször 
uralkodtak az istenek, azután az istenekké emelt hősök, kiket a köz
társaságok váltottak fel j a középkorban föléledt a theocratia: mire a 
társadalom ujolag a mérsékelt monarchiák, a haladás végczélja felé 
intézte menetét. T ur go t azt állit ja, hogy mig az állatok és növények 
változhatlan egyformasággal szaporodnak, az emberek mind értelmi, 
mind erkölcsi tekintetben mindinkább nemcsebbekké válnak: vadá
szokból pásztorok, ezekből földmüvelők lesznek. A kereszténység szin
te haladás volt, melly a középkorban folytattaték Itt már tisztán ki
világlik az egyetlen lényül tekintett emberiség előhaladásának eszmé
je; melly eszmét szintc kifejezte, de határozatlanul Condorcet, az 
,Encyclopaedia' egyik bálványozó ja; ki ttzonban az előhaladást csupán 
a forradalom akkori eredményeiben kereste, s egy tizedik korszakot 
alkotott, mellynek kivánta tulajdonitani n,z ember- és társudalomnak, 
kizárólag egyéni jóllétre irányzott mindcn tökéletesbülésci t. 

A bölcsészet-történelmi némct-iskola feje, Hegel, azt áiiitja, hogy 
a világszellem négy ki.ilönbözö alakban nyilatkozik az embernek: lé
nyeges, azonegy, változhatlan keleten; egyéni, változatos, tevé
keny Görögországban j Romában, e két elsőből alakult, egymás közti 
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örökös küzdelmet mutat; melly bizdelemből származik végre a ne
gyedik, egyesítésére annak, mit a küzdés szétválasztott: s ez a né
met népelméi nyilatkozik. Rá nézve a vallás nem csak az érzelem ösz
töne s a képzelő-tchetség nyilatkozata, hanem az emberi-nem minden 
tehetségeinek tökéletes eredménye. Keleten elenyészik az ember az 
egy végetlen lény eszméjében: innen származik a theocratiai hatalom; 
Görögországban elenyészik a végetlen, s helyébe lép a kifejtett embe
ri munkásság; melly Romában előtérbe jutva, az egyéni önzést szülé; 
végre a német népeknél az lsten egysége egyesülésbe jön az emberi 
természettel : innen származik a szabadság, igazság és erkölcsiség. 

Michclet, szintugy mint Schelling, a szabadságot folytonos küz
delemben látja a sors ellen. Co us in ugy találja·, hogy mindcn korszak 
az emberi ész elemeinek egyikéből alakul, a végetlenből, végesből és 
viszonylagosból; s valameily tartomány, nép, vagy észtehetség csak 
annyiban vergödhetik nagyságra, mennyiben végzetszcrüleg ez ele
mek egyikének szolgál. A lángész csak azért lángész, mivel a nép 
többségének kifejezése: mindcn nép, minden hely, minden forrada
lom a szükséges kifejlődés egyik kifejezését képviseli; s a diadal min
clenkor a jobb ügy mellett van. Kiilön szempontból indulva ki Hugo 
és Savigny, ugyanez eredményre jutnak; ugy vélekedvén, hogy a tö
kéletesedésnek nem az öntudatos, hanem ösztönszerü cselekvésből 

kell fejlődnie; hogy sem az emberi szabadság, sem az értelem okos
kodásának nincs arra befolyása, dc igenis az erkölcsök-, a szokások-, 
és átalában a hagyományoknak: hasztalan tehát a nagy férfiak meg
jelenése, és a törv(\nyhozók müködése fölösleges. 

Sokkal több fontosságot tulajdonit a vallásnak Daumer, ki Les
sing után azt állítja, hogy minden létezett vallások a legfelsőbb em
beri ész egymásra következő nyilatkozatai levén, végre is egy átalá
nos vallásra vezetnek; szintugy a saint-simonisták, kik a népet, vagyis 
a dolgozók és éhezők, az engedelmeskedök és szenvedők nagy töme
gét véve tekintetbe, olly véleménynyel vannak, hogy minden emberi 
törekvéseknek az érzelem, tan, és tett egységére kell irányulniok ; a 
'·allásos, tudományos és munkás egyesülésre: mellyben mindenkinek 
tehetségeszerint osztassék ki a munka, és munkássága szerint a jutalom. 

E tant Herderével határozottabb tudománynyal egyesitvén Bu
chez, s a morált legfelsőbb törvénynek, a történelmet pedig a saját 
rendeltetését c földön betöltő emberiség folytonos munkásságának te
kintvén, azt kivánja, hogy az egész természet egyesülve az emberi-
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séggel *) eszközölje a tökéletesbülést; s a haladás eszméjének elem
zése közben a tudományt metaphysikai alapra fekteti: az érzelmi , tu
dományos, és történelmi tevékenységnek tökéletes elméletét állítva 
elő; s nem csak a természeti tudományok szigoru rendszerének kiván
ja alávetni a történelmet, hanem az erkölcsi törvény, és isteni l<.inyi
latkoztatás eleven megmutatását is abban keresi; s ez által szintugy 
egyesek, mint egész népek tevékenységének egy meghatározott czélt 
tűz ki. A l1aladás iskolája csak annyiban távozik el Vico elvétől, meny
nyiben a kör helyébe folytonos előhaladást tesz: megengedve egyéb
iránt egy hatalmat a történelemben, tudnillik az eszmék hatalmát. 
Mások ismét ugyan-e Saint-Simonféle iskolából pantheisticus elmélc
tet vontak le, melly a természetet és történelmet az Istennek nevezett 
nagy világ jelenségeiül tekinti; olly jelenségekül, mellyekben minden 
szükségkép történik, mint elkerülhetlen következése a megelőző, és 
csalhatatlan okfeje a következő tüneményeknek **). 

De Maistre a világot nagyszerű oltárnak tekinti, mcllycn min
den dolognak föl kell áldoztatnia, az ember szabadsága által okozott 
gonosznak folytonos kiengesztelésére. Ballanehe-ra nézve a világ szin
te a kiszenvedés szinhelye, hol az ember bünbe esését, és megváltását 
szülő két dogmának örökös kifejlődése mutatkozik. Schlegel .Fridrik 
ugy vélekedik, hogy az embernek megkülönböztető jellege , vagyis a 
beszéd által nyilatkoztattak ki az embernek a legfőbb vallási, erkölcsi 
és társadalmi igazságok. A beszéd először az egyénben, azután pedig 
az egész emberi-nemben romlott meg: a tiszta bölcsészet föladata, 
visszaállitani azt eredeti tisztaságába a lelkiismeretben, a történelmi 
bölcsészetépedig, ugyanazt tenni az egész emberi-nemre nézve, s egy
szersmind ez ujjáteremtés fejlődési menetét kijelelni. A történelmi ta
pasztalatok világositják föl, mint küzd és egyesül négy tényező az ese
ményekben, ugymint: az anyagi erő, a szabad akarat, a gonosz szel
lem, és az üdvözitő isteni akarat: innen ered az igének, az erőhata

lom-, és világosságnak mindannyi különböző korszaka, s végre a meg
váltás , emez isteni göncz az idők folyamában. Bonaid , Müller Ádám, 
Haller a polgári intézményeket l1asonlóképen a természet alkotójának 
közvetlen müve gyanánt tekintik, olly formán, hogy az értelmi s er
kölcsi tökéletesbülés egyedül az isteni akarat eredeti áthagyományo-

•) Lásd E n c y c I o p é d i e n o u v e I l e. Figyelemre méltó Chevalier ur 
dolgozata, rnelly Arnerikáról irt levelei előtt áll. · 

**) Introduetion a la science de l' histoire. 
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zása utján lenne elérhető. Baader azt látja, hogy az ember folytonosan 
a Gondviselés terveinek hódol, a nélkül, hogy az egyetemes i:iszhang
zás ez által megzavartatnék: és ezen isteni terv, a megváltás, a száza
dokon át folytatott irgalmasság müve. Az első századok ezt előkészi
ték; s miután az emberiséget boldogi tó áldozat bemutattatott, minden 
századok a kereszténység terjesztésén munkálódnak j folytonos előha

ladásban tartván ekkép a világot , s azt fáradhatlanul az igazság-, 
egyesség-, és szeretetre buzdítván. Félre tehát a végzetszerüséggel: 
az ember szabadsággal van felruházva, s akaratának eltökélése nem 
látható előre, dc igenis előre kivehető az isteni akarat j s ekkép, akar
ják bár azt az emberek , vagy nem, a rendetlenségnek is rendet kell 
előidéznie. 

A történelem tehát az ember keblébe oltott ama vágyból vette 
eredetét, hogy a magához hasonló teremtvények tetteit ismerni ohaj
tá j késöbb mútani gyakorlattá vált j ezután tapasztalati iskolává j erre 
ismét kiizdtérré j s végre az emberiség tudományává: mellynek föl
adata, kutatni az események távol és egymásba vágó okait, épen ugy, 
mint mikor a természetvizsgáló az egek végetlen mélyében fiirkészi az 
okot, melly a tengerek fenekét az apály és dagály tiineményeivel moz
gásba hozza. 

Mint.hogy a történelmi bölcsészet tényeken alapszik, megelé
gedve azzal, hogy azok valóságát megállapitsa, rendszeresen előad
hassa , a töredékeket egymással összekösse , s minden történeti isme
retcket egy egészbe öntsön: magasztosabb röptet ad a léleknek, mint 
azt a régi tudomány valaha tehette volna j de ha e határokon tullép, 
könnyen szeszélyes rendszerekké fajulhat, mellyek az események fö
lötti elmélkedések határozatlan lánczolatát veszik alapul; sa Gondvi
selés vagy végzetszeriiség nevében igen könnyen áldozat-, tanubizony
ság-, vagy eszközzé törpítik az embert, mielőtt az erkölcsi szabadság 
olly magasztos érzetét benne fölkelthették volna. 

S e rendszerek megállhatnak-c a tények összegének ellenében? 
Valljon a szemiink előtt elvonult világ valóban csak takarója-e a foly
ton megujulónak? 

Bizonyára az ember, a nélkiil hogy tudná, Istennek akaratját 
teljesíti e földön; bizonyára a Gondviselés, melly az égi testek változ
hatlan pályáját kijelölé, az emberi-nemct nem engedbeté át a vak ön
kénynek': sőt inkább titokteljes járszalagon vezérli azt, melly a sza
badság-, és az események előtudásából van szővc, a nélkül hogy a ket
tő egymásnak utjába vágna. Egy komoly, minden physikai fölfedezé-

8 
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sek tudatával biró értelmiség, a természet szemléletéből kiutasítja 
nagy részét azon ellenmondásoknak , mcllyeket a temérdek, ugyanegy 
időbeli rendzavarásokból fölmerülő, jelenetek első tekintetre föltüntet
hetnek De valljon a teremtmény észszerű okfcjét, az emberiség éle
tének végczélját, beláthatja-c a halandó, s alkalmazhatja-c azt az ese
mények nyilatkozatára? 

V alóban e nagy feladatnak nem felelnek meg a me részen fölál
litott elméleti rendszerek, mellyek szigorubb vizsgálat rucilett hami
sak- és elégtelenekül mutatkoznak Mcllyik rendszer ne vezetne vég
zetszerüségre, melly a Gondviselés, vagy az ész, vagy a természet 
törvényei által meghatározott rendeltetést veszi föl alapul? Ki mond
hatja meg nekünk, minö szcrep jutott a mi polgárisodásnnk Jegneve
zetesebb fejlődésében ama halavány sárgaszinH emberfajnak, melly az 
emberi-nemnek majdnem egy harmadát teszi, s me Ilynek történeteit 
még nem is ismerjük? l\iinő szerep jutott a chinaiaknak, kik a családi 
kegyelet eredeti alapján mozdulatlanul nyugvó patriarchalis tár.<;adal
mat képeznek; vagy a hinduknak , kik a vallási hagyományok ferde 
értelmezése által megörökitett eastokra lévén fölosztva, ugy látszik, 
mintha lebocsátották volna az idők tengerébe a horgonyt : melly né
pességek szintolly számosak Je,rén, mint mi vagyunk, széles folyamok 
és óriási hegyek mögött, az ő különszerii müveltségökben olly lassu 
lépéssei haladnak elő; melly az eurapai népfajok clől1aladásához olly 
arányban áll, mint a nap- és éjegyenlőség hátrálása a földnek egy 
évi pályafutásához: s mégis e tunya és tökéletlen mivelődésnek kor
szakot képező fölfedezéseket köszönhetünk; illyenek , a delejtű, a 
nyomdászat, lőpor, számjegyek stb., s a mcsterség, mint lehet annyi 
századokon keresztül azonegy törvénynyel kormányozni olly népessé
get, melly számra nézve az eurapait jóval meghaladja. 

Eljövend a nap, midőn az evangeliarn igéretének *) következté
ben, e népek egyesülnek velünk; s akkor talán az ő fejlődési menetök
bcn is a mienkhez hasonló gondviseJeti tervek nyilvánulandnak De az
ért a hajótörések, mcllyeket a történelmi bölcsészet szcnvedett: ne 
hangolják le bátorságunkat az uj kisédetre nézve: sokan elvesztek a 
hullámokban, mig Columbus magasztos szám i tással fölfedezé az uj
világot; s Lapeyrouse, ugy szinte Mungo Park sirimimai, irányul 
szalgáltak azoknak, kik nyomdokaikat követték ! S ha valaha fölfedez
tetnék ama tudomány, melly az előhaladásnak biztos utját ki jelölhet-

->) Fiet unum ovile, et uuus pastor. Ján. 10, 16. 
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né, ez csupán csak a mát· meghaladott ösvény ismeretén alapulhatna.. 
S ennélfogva a történelmi kutatások annál nagyobb jelentőséggel bir
nak, mintlwgy kilt~pvc az egyediséghl.íl, az egé.~z világra kiterjeszked
nek; llasonlóan egy nagyszerii hl\sköltcményhez, mcllybcn minden 
nemzet az emberi-nem érdekében foganatositja Istennek terveit. A tör
ténelmi bölcsészet ne követelje magának, hogy az előhaladás szabá
lyait meghatározza: dc vegye azokat számba, figyelmezvén az esemé
nyekre, mellyek a polgárisodásnak magasztos vonulását keletről nyu
gotra diada,Ual kisérile 

Ime Asia beljéből az atlanti tenger felé huzódik az, hódi t, é.~ 

megállapodik; mindcn nyughclyen uj hitet, uj szakásakat, törvénye
ket, erkölcsöket és nyelveket fogad el; az embernek Isten- és világ
egyetembezi viszonyai, a politikai, társadalmi, s családi rendet illető 
életkérdések, ujra Yitatkozás alá keriiinek, megoldatnak, és elfogad
tatnak: idő folytán a polgárisodús tovább vonul, ama kérdéseket ujra 
fölveti, s azoknak nj megoldást keres. Ösvényéről félre tereltetik a 
Sem, és Japhet nemzetségeinek összeütközése által, mellyek egyike 
éj!lzakról, másika pedig délről indult ki. Egymásba ütközve összekap
nak, azután összevl'gyiilnek, változáson mennek át, és minden ujabb 
korszakban eredeti forrásukból uj életerőt meritnek: s egyszer Sem 
maradéki terjesztik az ész és fényiizés mü,·eit, máskor ismét Japhet 
utódai rontanak a semiták sátraiba *), s az ő megtörhetlen férfias ere
jökkel uj életet öntenek a déli vidékek elsatnyult lakóiba. 

Ellenkező irányban haladott a polgárisodás a legszélsőbb kelet
ről: szinte Közép-Ásia fölrónáiról indulva ki, lassu lépésekkel halad 
a nap járásának ellenében. Hasonlóan a mienkhez, éjszaki s déli lakók 
vegyülete által módosult: s ezután az éjszak, melly a pelasgokat, szit
tyákat, celtákat, thrákokat, és szlávokat küldé ránk , utóbb ismét a 
yungnukat, tnandsukat, és mongolokat okád ta ki; kiknek vad ordítá
saik ollykor az Odera partjáig is clhallatszottak **). 

Kövessük tehát , ha ugy tetszik , a polgárisodás e menetét; mi 
egyszersmind alkalmat fog szolgáltatni nekünk, egész összegében szem
léini ama látványt, mcllyet ez egyetemes világtörténelemben előálli

tani igyekezendünk: szerenesének tartva, ha mások érdemcit és hibáit 
hasznunkra fordithatjuk. 

l. Uorszak. 

Azon gyönyörü tartományban, mclly a persiai öböl és Arabia, a 

*) H a b i t e t J a p h e t h i n t a b e r n a c u l i s S e m. Gen. 9, 27. 
••) Dsengis-khan alatt. 
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Kaspi- és Közép-tenger közt nyulik el, és melly épen a középpontat 
képezi legszélső India és Skotia, Spanyolország és China között, kere
sendő bölcsője a polgárisodásnak. Itt vette eredetét az ember, tökéle
teilen kifejlett testi és lelki tehetségekkel, s mind eme tehetségek tökéLe
tes egybehangzásával: fölruházva az Istentől mindazzal, a mirc er
kölcsi, physikai, s értelmi kifejlődését illetőleg szüksége volt. Vala
mint az életszervcs lények, és élctszerv nélküli testek körében mindaz, 
mi az alakulás és eredet korszakaira vonatkozik, homályba van bur
kolva, ugy a világ credetc is. Mint Vico mondja *), mivcl az emberi
ség közös okfejét sem a romaiak történeteiben, mellyek a világ régisé
gét tekintve nagyon is u jak, sem a görögök gőgös előadásaiban, sem 
az egyptomiaknak pyramisaikhoz hasonlón megcsonkitott h:tgyomá
nyaiban, még kevésbbé a keletieknek egészen homál y os mcséiben föl 
nem lelhetjük: a szükséges fölvilágositást a bibliai történetek elejé ből, 
a Genesisből meritendjük, mellyek valósága még eddig mindcn tudo
mány kifejtése, s előhaladása által bcbizonyittatott. 

11. Korszak. ll népek szétszóratiisától fogva az ol.rmplú•loklg. 
776. Kr. e. 

Ez őszhangzatos egység a gőg által bontatott fel; s miután a 
biin zavarba hozta a benső tehetségeket, a külső tehetségekben is , a 
nyelvben és hagyományokban beállott a zavar. A Paropamisus és Kau
kazus hcgylánezai ·két népáradat irányát határozzák meg, mellyek 
egyike egy irányban vonul a nap járásával, másika pedig annak clle
nébe fordul : s ha az ős történetekre nézve a regéket, szónyomozást, 
hagyomány?kat, és nyelveket kérdjük meg, mindannyian egyhangu
lag Közép-Asiát jelelik ki a nemzetek bölcső jének. Biztos kutfők hiá
nyában föltevé~ckhez kell folyamodnunk, mellyckct szinte vizsgálnunk 
szükségcs; mivel a történeti könyvekben a valósággal és bizonyos té
·nyckkel kevertetnek össze, s legalább könnyítik a dolgok , indokok és 
jellemek ismeretét. S mig a bölcsészek az eredeti embert csupán ösztö
nei által vezérlett baromként állitják előnkbe, ki ez ösztönök által iz
gattatva, a legelső, tisztán anyagi társadalmakat hozza létre: mi el
lenkezőleg, a mennyire a történeti adatok fölmehetnek, azt tapasztal
juk, hogy az eszme uralkodik a tárgy fölött, láthatlan igazságok tá
mogatják a láthatókat, hogy az államot az Istenröli eszme kormányoz
za , a családot az ősökrei visszaemlékezés , a testet a lélek érdekeinek 
figyelemmel tartása. Előttünk továbbá nagyou is szembeszökő az el-

*) Scienza nuova. I. 7. 
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lentét az egyéni szabadság és társadalmi rend közt, mellyek mindegyi
ke s?.intolly régi, mint az első biin, s mindegyik az emberi természe
ten alapszik, mclly szabad akar lenni, de irtózik a magánytól i s mig 
egy részről a törvény rendet, állandóságot és békét igyekszik megala
pitani, má11 részről az erőszakos ösztönö!~ függetlenségre törnek. Mi
alatt azonban mindez a társadalom ifju-korát hirdeti, távol attól, hogy 
benne a vadság amaz állapotára találnánk, me Ilyből a természet ked
veltje lassankint bontakozik ki, hogy annak urául vesse föl magát i 
inkább már c kezeletben mindjárt ni-gy tágas birodalmat látunk, tud
nillik az assyriait, egyptomit, chinai t és hindu t. E két utóbbi Tibet
és Japánnak polgárisoelását hozza létre, egészen kiilönszeriit az eura
pai polgárisodástól. Egyptom, melly részint hadi, részint kereskedel
mi viszonyban állt Persia-, Babylonia-, Arabia-, Phoenicia- és Palaesti
nával, nem kutfő-, hanem inkább csatornául szolgál, mclly a tudomá
nyokat, müvészetcket, vallást, a nyugoti népekhez, ugymint a pe
lasgok-, hetruskok-, görögök- és rarnaiakhoz, a négy első birodalom 
örököseihez vezeté. 

A két rendbeli polgárisoelás összeütközése legelöbb is akkor nyil
vánul, midön .\sia és Afrika Deucalion jai, a görögországi s kis-ásiai 
köveket emberekké alakitják át. 1500 évvel Krisztus előtt minelen ke
leti szinben tUnik itt föl i a mint tudnillik az Ogyges, Cecrops, Pe
lops és Cadmus nevek által személyesitett egyptomi, arab és phoenieiai 
gyarmatok ezt oda átültettélc Azonban Prometheus, Japhet fia, 
vagyis az éjszakról jött hellen faj rájok üt, és uj életet önt az elfajul
takba; mig maga is a keleti szokásoknak meghódol, s a szabad társa
ságokat mindcnhol monarchia váltja fel. De csakhamar beütnek a 
Heradidák az éjszaki dór fajjal, és tulnyomóságat szereznek nyugot
nak: a monarchiai államokat hííbéri aristocratiákká változtatván , 
mellyckben az ásiai mozdulatlan11ágot élet váltja fel; és megnyitják 
valóban a nyugoti világot. Europa, s Helena elragadtatása, Medea 
szerelruci, az arany gyapju elnyerése, Trajának eleste, megannyi vi
dor képzelödé!->ek, mellyekbe a költők e különszerü polgárisodások ki
kerülhetlen kiizdelmeit burkolták. Még a hóditás sem birta elenyész
tetui az eredeti különbségct, s a dórok és joniaiak vetélkedése nem 
szünt meg, valamig Görögország állott: közeleelve egymáshoz az 
atheneiek felsőbbsége alatt Cimontól kezdve Periciesig, azután a 
spartai felsöbbség alatt az acgospotamosi csata után, és a the
baiaké alatt, mclly Epaminondassal kezdödött, és végződött i mig 

a rnacedoniai uralom az elpuhult tartományt a nyugoti tulnyomó 
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befolyá~nak meghóditá. E közben egy, az Isten által ki.ilönösen ve
zérlett nép megőrzé a maga tisztaságában az eredeti hagyományokat, 
mellyek a többi nemzeteknél annál nagyobb mórtékhen homályosadtak 
d, minél távolabb estek a kutföktől: c nép nagyszcrii igazságot Őr-
zött meg, és hirdetett, azt tudnillik, hogy egy az Isten, s a világe
gyetem az ö szabad akaratának műve. 

111. Morszak. ,\z ol)·mpládoktól kezdve 1\:agy-Snndorig. 
776-323. Kr. e. 

E nép saját történettel bir j mig a többi nf.pek története vagy 
hallgrtt, vagy költeményekkel van telve, mcllyck c korszaknak a ,me
,.,(.s' czimet adják. Csak a nyolczadik században Krisztus előtt, kC>zdik 
az eseményeket időrend szerint nsztályowi, az olympiádok időszaka 
(776) Görögországra, Roma alapittatásaé (7 54) a rarnaiakra, Nabo
nassaré (747) Babylonia- s Egyptomra nézve azt mutatják, hogy a 
mesés kort a történeti , s a félistenek korát emberek kora váltotta föl. 
A vallás nyujt első időrendi biztosságot azon jegyzékek által, ruciy
lyeket a papi rend megőrzött: ezekből, és a tc>mplomok kincseiből me
rité Herodot minden ismereteit j később Pausanias minden történeti 
részletességeket vallási emlékekhez kötött. 

Keleten a polgárisodás megállapodik, s a hegyekről leszáll a 
persa faj~ fölelevenitendö az elpuhult medusokat, hogy azokkal együtt 
a legnagyobb birodalmak egyikét alapitsa. Ugy tetszik, mintha ke
let irigy dühében a kisded Europa ellen, melly a tudományokat, mü
vészeteket és törvényeket kezdi meghóditani, árasztotta volna el azt 
földet és vizet kérő harczosainak roppant seregével. A mult idők ha
lálki.izdelme volt ez a jövő, s a rideg merevségé az előhaladás ellen. 
Valamint Horner megénekelte Ásiának Europáva!i első küzde!meit, 
könyörület- és bámulatra inditván még a barbatokat is, szintugy He
rodot, mint a persa háboru szemtanu ja, azt szinte akkép rajzolja, hogy 
annak egyesi tő eszméjei.il ugyancsak a keletnek nyugottali vetélkedése 
szolgál. Marathon-, Salamina- s Plataeánál az europai polgárisodás fel
sőbbsége diadalt ül az ásiai fölött: s csak hamar az eddig elszigetelt 
népek közelcdnek egymáshoz, és szarosabb ismeretségbe lépnele Pe
ricles és Nagy-Sándor korában az emberi ész nagyobb előhaladást tett, 
mint mennyire azt sok századok alatt képes lett volna vinni akár a hin
duk képzelgése, vagy az egyptomiaknak mélyen beható értelme, akár 
a chinaiak hideg fontolgatása, vagy az izraeliták hajlithatlan akarata. 
Midön Herodot a persa és peloponnesusi háborut elbeszéli , az előa
dás epopoeiai érdekességet nyer, részint a gondo}8,t és müvészi felfo-
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gás óriási mérvc, részint a hősök jellemének ollyatén kiemelése által, 
hogy azok még a vétekben is némi nagyságot helyeznek, s nekünk a 
távolság, és az előadás tekintetében hasonlithatlan irók varázskörén át 
mutatkoznak. 

Azonban a fegyverek által visszavert kelet, példája által hódi t. 
Görögország elfogadja lassankint az ásiai szokásokat j s az Antalci
dasféle békekötés után, a nagy király kénye szerint játszik vele. Mi
előtt még tökéletes romlásnak indulhatna, éjszakról egy uj, a mace
d0i nemzet ront be, s Nagy-Sándort azon gondolatra birja, hogy nagy
szerü visszaha tás ul a görög mivcltséget a keleti egység élére állítsa. 
Egyedül neki sikerül t, europai birodalmat ültetni át Ásia szivébe: s e 
közt és Afrika közt uj várost alapit, melly a kereskedésnek uj kö
zéppontját képezze , s hol a görög szellem , mclly már a teremtésre 
tehetetlenné vált, két világ közt megtelepedhessék, az uj világnak a 
régi világ rejtelmeit értelmezendő. 

Nagy-Sándor, és még inkább utódai, elpuhittatni hagyják ma
gukat a meghódított népek által, s keleti fejedelmekké válnak : mind
azáltal a polgárisoelás magva kilépett már a szentélyböl, hogy a tano
dákban 1Iirdettcssék; s a gyarmatok által a Közép-tenger partjainak 
egész hosszában eltcrjesztctvc, Olaszország megszcrzésével hatalmas 
lópést tőn előre. 

A változatosság-, az intézmények-, müvészetek- és tudományok
ban föllelhető görög jelleg, Olaszországban egy központ, vagyis Ro
ma körül igyekszik összegyülni j melly város a legkülönbözőbb elemek
ből egygyé alkotva, saját szabadsága kivivását, és mások birtokának 
megszerzését tiizi ki czélul: nagy diadalaiban, de még nagyobb bal
sorsában, béke idején gondosan lesi az alkalmat, hogy a háboru ide
jén rövidebbet ne huzzon. Roma már ujabb eredetii levén, ezt többé 
nem az istenekre viszi vissza, hanem megelégszik vele, hogy alapitája ul 
egy hős t tisztelj en. Története arra nézve, ki csak e szük körben te
kinti, nem egyéb egy város történeténél ; tágas értelemben pedig töJ,"

ténete az egész régi hősiességnek: ama küzdtér, mellyen a véges a 
végetlennel, az elvont átalánosság a szabad egyéniséggel, az aristo
cratiák, az ásiai merevség képviselői, az europai mozgalm ak. által elő
idézett democratiák ellen kiizdenek. És e mozgalom győzött: s Vico
nak em b e r i ko r sz ak a, melly Görögországban soha sem valósul
hatott 'meg, fcltiint a valódi szabadsággal Romában j melly legelő
ször jött ama gondolatra, hogy az eddig külön szövetségek-, vagy 
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erőszakos ös~zebalmozásokban élt népeket egyesitse, egymásba olvasz
sza, és nekik szcrvezctet adjon. 

ll'. U:orszak. Pun háboruk. 
323-13-i. Kr. e. 

Most már minden figyelmiink Roma köriil központosuL Alig 
hogy magához hasonitá az eredeti elemeket , máris óriásként tör az 
egész világ mcghóditására. Bámulandó kitartást tanusitva nagy~zerü 
terveiben, olly nemzetekkel van dolga, mcllyek az egyensuly törn;
nye által tartják fön magnkat, Yáltozékonyak szövetilégeikbcn, s csu
pán azt tartják szem előtt, hogy maguk növekedjenek, vagy hogy 
másoknak növekedését akadályozzák. Kétséges maradhatott-e az ered
mény? Midőn Roma a legyőzött Olaszországot tullépi, a Japhet-törzs 
a Sem-törzszsel áll szemközt: amaz a hőF:iesség, szépmiivészetek és 
törvényhozás lángeszével, a másik pedig az ipar és kereskedés szel
lemével. Ez utóbbi megdőlt, midőn Tyrus engedni kénytelenittetett 
vetélytársának Alexandriának, és Cartl1ago Roma által fcldulatott j s 
e miveltségnek még csak emléke is alig maradt fön azok közt, kik an
nak gyümölcseit élvezile Ki tudja, valljon az uj gyarmat Algir, melly 
az afrikai partokon emelkedik, Mariusként Cartltago romjai közt ke
resve nyugalmat, nem fog-e olly fel világositásokat nyerni tőlök, mt
nőht máris adának Babylon és Memphis? 

Illy módon Roma legyőzte keletet, mielött még alkalma lett 
volna küzdeni ellene Egyptomban, Syriában, a Pontus mellett és Ar
m.eniában. De a kelet, ipara- s tudományának a győzőre átvitele által, 
beoltá ebbe a kóranyagot. Roma, midőn lánczokat kovác3olt a világ
nak, nagylelkiinek mutatkozék, és szabadságot adott a nt'~peknek j a 
tartományokat szövetségesei közt osztá el , leverve a gőgösöket , s 
megbocsátva a kegyelemért esdeklöknek : de a mint Ásiába lépett, nem 
ismert többé mérsékletet j mások szabadságát saját nagysága gunyjá
nak veszi, és szemtelen ül megsérti a jogosságot. Perseus lánczok köz t 
hurczoltatik, hogy látványul szelgáljon a királyi nyomort kigunyoló 
köznépnek j Cartl1ago gyalázatosan fiildulatik j Numantia, melly az 
utókor bámulatát érdemlé ki magának, nem képes csillapitani a gyö
zőnek baromi diihét, ki most már nem csak az ellenségnek , hanem 
saját polgártársainak is vérét ontja. 

\'. U:orszak. Polgnrháboruk. 

134. Kr. e. -4. Kr. u. 

1\fielőtt ez uj korszak ismertetésél1ez fognánk , vessük szemein
ket egy bizonyára igen régi, keleti népségre, melly Shensi-től kezd-
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\•e lassu léptekkel haladva miveltségében, annyira különválva maradt 
a többi világtól, hogy a történelem, mellynek tápláléka a mozgalom 
és haladás , őt szinte egészen mellőzhetné. E korszakban támad az ő 
kebléből egyike ama nagy férfiaknak, kik tudományuk és gondolko
zásuk által fölfogják és megtestesítik magukban a nép érzelmeit és esz
méit, s olly változásokat idéznek elő, minőket kard alig lehetne ké
pes valaha kivivni. A chinaiak- és Confutiusról szólva, vessünk még 
egy pillanatot az általunk elhagyatott patriarchalis ,-ilágra, azon ke
leti tár~adalmakra, mcllyek a térben, s nem egyszersmind az időben 
mo:~ognak; hasonlit.-=;uk azokat össze a micinkkel, mcllyck a szükségcs
ség elvét, és a határozatlan átaJános egységet mellőzve, a szabad és 
változatos l1aladáshoz csatlakoznak, me Ilyben a jog is különvál a 
vallás- és államtól, hogy egyéni s foganatos lehessen. Mindazáltal 
épen nem csodálandó, ha itt ollykor a kelet még tulnyomósággal bir, 
miután a népeknek hasonlithatlanul nagyobb száma az ásiai modorhoz 
volt szokva. Az europui mi\·elts(.g Görög- és Olaszországra szoritko
zott i s még ezek is Ásiától birták a rabszolgaságot, a nőnek szolgai 
helyezetét, a vallásformákat, gyakran a fényüzést és az önkényt. Ha
nem azért bár lassu, dc biztos léptekkel nemesebb rendeltetésnek men
tek elébe. Kezdetben a győzelem urakat és szaigákat teremtett, később 
az érdek vagy egyezkedés a pórnépnek adott léteit, polgári, politi
kai s vallási léte l nélkül, mellyet csak a patriciusnak belecgyeztével 
nyer hete, s mellyben a hatalrnailabbnakjogát alig voltak képesek a törvé
nyes ünnepélyességek fékezni. Azonban a plebejusi város, Romulus ari
stocratiájának oldala mellett, mindinkább emelkedik, s ez kénytelen ma
gát szigoruan a törvény betüjéhez tartani: mellyet azonban az ékesen
szólás hatalma leküzd, a szabadalrnak kijátszanak, s a szertartásos 
fictiok megcsalnak j mig végt·e a Gracchusok felhivásár a a plebs bir
toklási és szavazati jogot követel magának, s minden leverettetései 
mellett is diadalra vergődik. 

A keleti s nyugoti világnak, a patriciatus- és pór népségnek Ro
mában egyesült kettős jellegc, ennek különböző kettős természetet 
kölcsönöznek, a főntartás és ujitás vágyát. Roma minden haladási esz
méket elfogad: de csak makacs küzdelmek után j növekszik, s egyszer
smind erőben is gyarapulva, kormányformát változtat: de megtartja 
ugyanazon alapelveket, mellyek az emberi társadalom czéljaira szolgál
nak i s' valamint Roma egykor a patriciusok- és plebejusokból egygyé 
olvadt város volt, szintugy a császárság is különböző népek összeolva
dásából alakult, me Ilyeket előbb alattvalókká, s a socialis háboru után 
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rarnaiakká tett. Épen azért Romának hódításai nem mulékonyak: ö alá
veti, polgárositja s magához hasonitja a népeket; s mig az események 
folyamában a birodalom kiterjedésévelmindinkább nyer tartósságat il
letőleg is, azalatt az eszmék világában a legbölesebb jogtudományt ké
pezi magának. A rabszolgák legelőször hallatják szavukat a fölszaba
dításért; a legyőzöttek, kik Olaszországban a harezokban elvérzett 
benszülött lakosság helyét pótolják, jogokat követelnek i a Gracchusok 
véréből Marius sarjadzik, ki Caesarnak, Augustus előkövetének egyen
geti az utat. 

A polgárháboruk közepett a polgárisodás mindinkább előbbre ha
lad, a nap járása szerint, egész az Oceán partjáig; s a gallusok és né
metek utódai a miveltségnek megnyeretve, megbocsátják a l'Omaiaknak 
őseik meggyilkoltatását. Más részről Europa uralkodik Egyptomon, 
harczol Persiában, leigázza MasinissR honát, s annyira szaporítja ami
veltsége körébe vont népeket, hogy már most kelet ellen egyenlő erő
vel harczolhat. 

A kelet határain Actiumnál történik az összeütközés, és Egyptom 
megfutamiása által Eurapának tulsulyát dönti el. Mind a mellett dia
dalmaskodik a kelet, az uj Babylon mély romlottságában: mert mialatt 
a nemzetek összeolvadása fegyver által eszközöltctik, mialatt a községi 
élet, ipar, kereskedés, müvészetck, törvényhozás, közigazgatás külfor
mái tökéletesbednek, mind inkább fenésedik a seb, mellyet a babonaság 
és álbölcselet az ó-világ szivén s elméjén ütött. A társas együttlét lé
nyeges elemei, a hit, lelkismeret, szabadság megingattattak j a törvé
nyek pártfogás alá veszik a rabszolgákat: s a rabszolgaság soha olly 
kiterjedt és borzasztó alakban nem gyakoroltatott. Paulus Aemilius het
ven lerombolt városnak százötvenezer polgárait adja el Epirusban j 
hogy azok váltságdíját zsoldosai közt kioszthassa j s Caesar hálákal ad 
az isteneknek, hogy kiirtotta a gallusokat, és árverésen eladott ötven
három ezer namuri lakost, A varicumnál pedig negyvenezer védtelen 
polgárt gyilkoltatott meg. N em csupán a vérszom j kielégítésére, vagy 
a hosszuérzet baromi dühében gyilkoltattak le az emberek, hanem azért 
is, hogy a circusba tolakodó népnek gyönyörélvezetet szerezzenek. A 
tekintélyről szóló tan itt egyesitteték a szabadság tanával; azonban e 
szabadság községi , nem pedig egyéni. A kérlelhetlen istenségül hitt 
haza oltárán áldoztatik föl a nemzetek függetlensége ; a világ arany
bányának, vagy rabszolgavásárnak tekintetik j a köztársaság szava 
szent: nem azért, mivel igazságos, hanem mert kimondatott i a törvé
nyesség foglalja el az igazságosság helyét, s még a külreható igazságta-
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lauságokat is el kell takarnia; ismeretlen ama szent jog, miszerint az 
igazságtalan törvényeknek nem kell engedelmeskedni, vagyis az észnek 
azon kiváltsága, hogy a törvények igazságossága fölött itéljen.*) Mint
hogy mindcn dolgokban a politika szabott zsinórmértéket, csupán az 
eröszak volt a lchetö kötelék; melly azonban nem képes hosszu idöre 
fentartani az egyességet: a pogány tudomány egyebet sem tudott, mint 
panaszkodni azon romlott nemzedék fölött, mclly gonoszabb az elöbbi
nél, s mellyre még egy romlottabb fog idövel következni.**) 

Augustus igen jól hasznára tudja forditani a törvényesség iránti 
eme tiszteletet, hitoriásának eltakarására; magában egyesíti mindazon 
hatalmat, me Ilyet a nép sok fáradsággal szerzett magának: és igy a 
köztársaság önkényét a monarchia önkényével váltotta föl; megoldá a 
nemesség és nép, a patriciusok és lovagok közt fenforgó nagy kérdést; 
s eltörölvén az aristocratiát, és közössé tevén a polgári jogot, elhagyja 
:wulni a XII. táblákra vésett alaptörvényt; a birodalom minden tag
jait egyenlökké teszi; elöhivja a musákat, hogy a királyvárosra rakott 

*) Ez csak az olly törvényekről áll, rnellyek az lstentől kinyilatkoztatott 
,i g a zs á g'-gal ellenkeznek ; mert csak ez kétségtelen i g a zs á g. Rájok nézve 
áll csak az, mit az apostolok mondtak: "Obedire o portet Deo magis , quam ho
minibus." (Apost. csel. !5, Z9.) .Minrlen más, mit egyedül a véges ész határoz el, 
mint jogot és igazságot, csalódásnak van alávetve : s igy az ezt követő ember 
azon veszélynek kitéve, hogy midön igazságtalanoknak hitt törvényeket sért meg, 
a társadalom elleni legnagyobb bünt elkövesse. Áll ez a legértelmesebb embe
rekről is; mennyivel inkább az önhitt, felületes, tudatlan, pártszellem és szenve
dély által elfogult sokaságról: melly pedig szinte, még pedig leghangosabban 
követeli részére ,a z és znek a z o n ki v á l ts á g á t,' hogy a törvények igaz
ságossága felől itélhessen. De végre is ki fogná csalhatlanul meghatározni, hogy 
kiben i tél az ész helyesen, kiben nem? - Azért nem is lehet az észt illy átatáno
san arra felhatalmazni, hogy minden egyes emberben ,k i v á l ts á g g a l' birjon, 
mellynél fogva az öt is kötelező (tehát nálánál szükségkép fónebb, magasabban álló) 
törvények igazságos volta felöl, és igy arról is, ha valljon tartozik-e azoknak enge
delmeskedni, vagy nem, itélhessen. Ezen elv felállitása minden törvényhozást, min
den polgári , söt családi együttélést is lehetetlenitne. - Különben egészen más: 
igazságtalanságot t ü r n i ; s más ismét: igazságtalanságot parancsoló törvénynek 
engedelmeskedni, s igy azt elkövetni Amaz keresztényi kötelesség lehet: míg az 
utóbbit isteni törvény tiltja. A keresztény szelidség és béketürés törvénye szerint, 
engedelmeskedni kell még ott is, hol a törvény nyomasztó. S. 

0 *) A e t as p a r c n t um, p c j o r a vis, t u l i t 
NQs nequiores, mox daturos 
P r o g e n i e m v i t i o s i o r e m. 

Horat. III. 6. 

Ezen érzelem uralkodik átalában az azon korszakbeli iróknáL 
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bilincseket babérkoszorukkal ékesitsék, és gunyolva mondja szemébe a 
Jeigázott világnak, hogy azt b ék é v e l ajándékozá meg. 

VI. Korszak. Krlsztus urunktól 1\lagp(;onstautlnig. 
4-323. Kr. u. 

Azonban a békének nem a gőgös Palatin hegyi csá~zári !akból, 
sem Janusnak bezárt templomából, hanem Galilaeának egy gunyhójából 
kelle kisugárzania Innen jött ki az örvendetes hir, melly e g y Istent 
hirdet, az emberek testvériségét és egyenlőségét, az erény, igazság és 
jogosság uralmát j mellynek foganatasitását azon nemzetek fogják esz
közölni, mellyek e percz óta az erkölcsi előhaladás igaz és csalhatlan 
ösvényén járandnak Mindeddig az emberiség szerzeményei csupán a 
törvényes házasságra, a politikai s polgári szabadságra, s a törvények 
elötti egyenlőségre szoritkoztak, s ez utóbbi csupán csak az malkodó 
fajnak javára. Ezentul az lstennek egysége, az emberi-nem egységét 
tanitja, nem csak a tettek ártatlansága, hanem a törvény alá vetett 
gondolaté is követeltetik. Eddig a hatalom- és dicsőségre jutás egye
cluli eszköze a háboru volt j a hősök kizárólagos czélja a hóditás j a 
rabszolgaság szükséges, igazsá gos és természetes dolognak tekintetett: 
s a rabszolga nem csak mindennemü testi nyomorra , hanem értelmi s 
erkölcsi elvadulásra is kárhoztatva, sem természetes érzelmekkel, sem 
törvényes utódokkal, sem vallási lételiel nem birhatott. A szeretetnek 
uj igéje addig is megkönnyíti lánczait, mig azokat széttörhetné j átalá
nos béke hirdettetik j a születés és hóditás kiváltságai megszüntetvék j 
nem csak a vér-, de még a küzdelemtőli irtózás is az emberekbe oltatik: 
ekkép mintája adatik olly t:irsadalomnal{, melly egy tisztán lelki hata
lom békés uralmán alapul, melly ellentétben az erőhatalom kicsapon
gásaival, a nemzetek testvériségét czélozza; mellyek a helyett, hogy 
egymást kölcsönösen felkonczol nák, a kölcsönös tökéletesbülés által 
közeledjenek egymáshoz. 

És ki vitte minclezt véghez? Egy galilaeai kézmüvcs. Az ő tana is 
Asiából származott i dc melly nem akará leigázni, hanem inkább meg
tériteni Europát, összeegyeztetni a politikai s vallási igazságokat, 8 a 
bálványozásnak lellásmcretet, a zsarnokoknak pedig önmegadást szegez
vén ellenébe: visszahelyezte az emberiséget eredeti méltóságába az egy 
Isten gondviselése alatt. A fegyverek hatalma mellctt az eszmék ha
talma emelkedik, melly függetlenül amattól, biztos utat jelöl ki a hala
dásnak, hogy amannak változó szerencséje által meg ne ingattassék: s 
egy uj elemmel több van a történelemben i és ez, az egyház története. 
Az egyházé 1 melly a népnek képviselője, s núnden szerencsétlennek, 
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míndazolmak , kik a hóditás vagy erőszak következtében szenvednek, 
szabadságot és enyhülést eszközölni törel{szik; melly nem semmisiti meg 
egy csapással a rabszolgaságot, a törvényes erőszakoskodást, a dicső
séges ragadozásokat, hanem olly tant állit azok ellenébe, melly mind
ezeket rosszalja, s egy Istent, ki azokat kárhoztatja. 

Csak hamar Nero s Domitián, Péter- és Ignficzczal állanak szem
közt: amazok a világnak fölfegyverzett urai, mellettök szól az igazság
tól annyira különböző törvényesség, képviselői az ó-világnak, melly a 
zsufolva tömött circusokban kiabálja: ,V ess é t ek v a d ak e l é a 
ke r es z t é n y ek e t;' emezek pedig szegények, gyöngék, félreismer
tet ve, rágalmaztatva, Isten országát tekintély, oktatás, szertartások és 
példa által terjeszti!<, és azt tanitják: ,Adassék meg a császárnak, a mi 
a császáré;' de semmivel sem több: nem az isteni-tisztelet, nem az ér
zelem és meggyőződés föláldozása. 

Nem érezzük-e, mikép uj nézőhelyre vitettünk át? Nem ötlik-c 
föl előttünk, miként a nyugoti miveltség biztosabb ösvényen halad? 
De a kültények mindegyre a1,adályozzák, vagy késleltetik annak dia
dalát: a ti.'!ztelet, melly előbb az álladalomnak szenteltetett, most a 
császárokban központosul, kiket. a vallás és törvények egyformán véd
nek; ezek sorában Traján·· és Mark Amellal majd a nyugot uralko
dik, majd pedig Ásia éled föl Commodus- és Heliagaballal: a stoicismu'> 
abban töri fejét, mikép vegye ki az embert a durva erőszak kezéből, 
mig Epicurus nyája mindcn iealacsonyittatást eltür, csak ez őt finomi
tott élvezetciben, vagy mivelt romlottságában ne akadályozza; a ba
bonás hit helyreállitani törekszik a }Janyatló pogányságot: mialatt egy 
kinyilatkoztatá~, melly fensőbb eredetü levén, megnyugtatja az észt, 
és a c~alhatlan hatalom fölállitása által megszilárditja a törvényeket, 
az erkölcsiség átaJánossá tételére törekszik, s megtanit rá mindenkit, 
mit sziikséges neki tudnia, szeretnie s gyakorolnia, nem csupán a tár
sa~ életben, hanem saját egyéni lelkismeretében is. Péter székének át
tétele Jerusalemből Antiochiába, innen pedig Romába, nyomatékot köl
csönöz a nyugotnak; mig a császári trónnak áthelyezése Konstantiná
polyba föleleveníti a keleti elemct; a fényüzés és puhaság elerőtieni tik 
az elfajzott caesarokat, kik a Yédelem kardját letevén, hitezikkek fölött 
vitatkoznak. Mindamcllett azon nép, melly a Jegigazságtalanabbul bánt 
másokkal, az igazság minden kellékeinek megfelelő törvényeket szab; 
a császárok, hogy a nemességtől szabaduljanak, a közös emberi jogok 
előmozdítását szorgalmazzák ; kiilönös pártfogás alá vevén a rabszol
gák fölszabaditását, a családfiuk birtokjogát, a végrendeietek szentsé-
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gé t, tágitván a szabadon bocsátás eredményeit, PS mcgszoritván annak 
terhes ünnepélyességét, kiterjesztvén a polgári jogokat: mig Constan
tin idejében a méltányosság teljes diadalt ül a formaságok, emez utolsó 
cyclopsi maradványok eltörlése-, s a tartományok fölszabaditásánakaz 
egész világra kiterjesztéséveL 

l'll. Korszak. Constantiutól :lugustuluslg. 

323-476. Kr. u. 

Roma csalódott, midőn azt hitte , hogy sasai az egész világot 
körmeik közt tartják; s ha nem is volt képes tndomá.~t szerezni magá
nak India s Chim hallgatag és egyforma JJaladásáról, mellyek őt tul
élendők Yalának; habár hiheté is, hogy Ásiát és Afrikát meghóditot
ta, miután az alexandriai s palmyrai királyok lánczok közt hurczoltat
tak végig a ,via sacra'-n: a diadalok mámora, s a bacchanaliák fajtalan 
zaja köz t nem kellett volna íigyclmctleniil néznie, mikép tódulnak a né
pek kelet- és éjszakról, egymás, és valamell y természetfölötti erő által 
üzetve, hogy az egész világ megrablóját szinte kifoszszák. 

Dél felől a berberek, getulok és mórok egész a partokig üzik a 
romaiakat; keleten a Sassanidák helyreállitják Persia hatalmát, s ugy 
tetszik, mintha Xerxes korának előidézésével fenyegetődznének : a né
meteknek más Arminjai akadnak, kik őket a havasokra vezérlik; a 
scandinávok csatában ölik meg Valenst, miként a persák megölték Jn
liánt; a tartományok megunván a fiscus igáját, az uj hódítókat szaba
dítók gyanánt fogadják: még az ugro-finnek is, és az eddig ismeretlen 
tatárok , szinte részt kivánnak a zsákmányból ; s azok vérrokonai, kik a 
chinai birodalmat megtámadták , az adriai partvidék városait pörzsölik 
fel, és sirjokat a chalonsi mezőkön találják *). 

liiában igyekezett Constantin uj élctet önteni a l1anyatló mon
archiába: a nép egészen meg volt romolva a hajdani jóllét és ujabb 
balesemények következtében; a dnsgazdagok és megszámlálhatlan so
kaságu szegény néposztály közt a közép-osztály, a polgári erények és 
társadalmi egyenlőség ezen letéteményese, egészen eltünt; a hittanok 

*) Szerző itt kétségkivül Attilának hadait ('rti. Addig is,mig annakhely~n 
szerzőt ez iránt sajfit kutfőink után utbaigazitancík, itt csupán annyit jegyziink 
meg: hogy Attila népére sem az ugor, sem a finn, sem pedig a tatár ne\rezet nem 
illik; mert azokat a történelem mindenkor szittya-lnmnoknak nevezi. Továbbá, 
igaz ugyan, hogy a chalonsi mezőkön igen sok hunnak , valamint romaiak is sit·
jokat lelék, de nem azon értelemben, miként szerző azt venni látszik; mert a hun
nak hatalma nem a chalonsi mezőkön töretett meg, hanem Pannoniában Aqnin-
cumnál, Attila halála után. A fo r d i t ó. 
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nem voltak ösz}Jangzásban a polgári intézményekkel, katholikus tör
vényhozás mcllett megmaradt a pogány közigazgatás, azonositván a 
statust a fejedelemmel, ki korlátlan hatalma, vagy pedig gonosz jel
leme által megrontá a népet, vagy annak hitét l1ittani vitatkozásokkal 
aláásta. A katonaság, melly hajdan a köztársaságnak engedelmeske
dett, utóbb pedig a polgárháborukban cllene támadt, s később a cae
sarok által trónra emelteték, most velök rendelkezni akar; s Roma, 
melly hatalom által lett nagygyá, a hatalom által bukik meg: Roma 
az engedelmesség által alapitva és fentartva, elvész, mivel az enge
delmességet tulhajtja. Nagyszeriiek valának az intézmények, de el
nyomva az egyének erkölcsi ereje; s midőn ez elsatnyult, daczára min
den intézményeknek, a társadalom romlásnak indult. Az utolsó császá
rok szégyenelve a multat, rettegve a jövőt, hogy a jelent ne érezzék, 
ásiai kéjelgésekbe merülnek: koronájok hasonlit a virágfüzérhez, mely
lyel az áldozatra szánt baromnak homloka ékesittetik; és erélytelensé
gök sietteti nyugoton a birodalom buktát, mig keleten helyzetök azt 
hosszabb időre föntartá. 

Konstantinápoly, minden sorvadása mellett is, még ideje-korán 
vetkezteté ki természeti durvaságukból a feléje közeledő barbar népe
ket : a gótoknak az VIiilas által módositott alphabetumot, s Theodo
rikban a legjobb uralkodót adta; az oroszok- és bolgárokhoz az igaz
ság világának sugarait kiildé j J ustinián, törvénykönyvével a ro maiak 
gyakorlati bölcseségét megmenti, s átadja azt az utávilágnak, hogy 
belőle minden törvényhozások merithessenek. 

A kelet harczaiban a nyugot- és éjszakkal, s a kereszténység küz
delmeiben a hcllenség- és barbarsággal, csak a külformák vesznek el, 
maga a dolog jobbra változik j a kevés szabadalrnak megsziinnek : de 
midőn a romai birodalom enyésztével Isten országa hirdettetik, emel
kedik az emberiség az anyák ölén betanult magasztos tanok, és forra
dalmak nélkül létre jött szabadság által, mint melly értelmi igazság-, 
és életszentségre lőn alapitva. 

Ezentul a haladás egyenes és észszerü ösvényt követ, a keresz
ténység tanait a vallás·, gondolkozás-, müvészetek- és szokásokban fo
ganatositandó. Ki hinné , hogy még az eretnekségeknek is a miveltsé
get kelle terjeszteniök? A manichaeusok egészen India-, Tibet- és Chi
nába hatolnak , s részt vesznek az utolsó Buddha megjelenésében, s a 
Lama-vallás megalapitásában, mcllynek jelenleg nem kevesebb követői 
vannak , mint a kereszténységnek. A nestorianusok Edessában az első 
keresztény egyetemet alapitják, honnan a syr betürendet Mesopota-
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mia-, Phoenicia- és PerRiába viszik; az arabokat az önhangzók haszná
latára tanitják, átfordítván ezek nyelvére a görög munkákat, mely
lyeltet később Europa tőlök vesz által. 

"lll. Korszak. -" barborok. 
476-622. Kr. u. 

Ekképen kelet és nyugot külön utakon folytatják haladásukat: 
ama?. mindinkább elerőtlenedik, de megőrzi a régiséget és ásiai hagyo
mányokat; emebben a barbarok felforgatják az évszázadok épitményeit, 
s a romai birodalomnak még nevét is eltörlik. A függetlenségnek azon 
szenvedélyes szeretete, melly semmi szilárdat, tartóst, vagy kötelezőt 
meg nem tür, nem bi1· alkotni valódi társadalmat; ők tehát csak rom
bolásra valának képesek : azonban köztök tartatott fön a szabadgág 
ösztöne, mcllyet az intézmények Romában egészen elfojtottak. 

E népek ugyan barbarok voltak, de nem annyira romlottak, mint 
azon miveltek, kik minden tanokkal, minden élvezetekkel viss?.aéltek: 
az ő durvaságuk nem foglalt magában annyi becstelenséget, mint a 
romaiak sima romlottsága. Ez erőteljes jellemek nem tudtak ugyan 
engedelmeskedni, de azért készek voltak az önfeJáldozásra, s megőr
zék ama becsületérzés szikráját, mellyről a?. ó-kornak nem volt fogal
ma , s me Ilyet a kereszténység az erkölcRi kiképzésre, ll az észszerü 
engedelmesség megalapi tására használt föl. Ekkép a barbarok erőszak
kal öntöttek uj életet az elfajzott n{,pekbe, mig e közben a fegyver 
nélküli szeretet társaságba füzé őket össze. Ha valaha a történdem a 
g o n d vis e l és kéz z e l fo g h a t ó g o n d os ko d ás á t tiinteté föl, 
ez bizonyára akkor volt, midőn mondhatlan szenvedések szalgáltak az 
emberiség javára. A vérontás és romok eme zürzavara fölött egy az 
eseményeken fölülemelkedő szellem lebegett; s a mint a barbarok elő
haladának a foglalásban, ők is meghódíttattak a kereszt, vagyis a pol
gárisodás által: a népek, mellyeket a fegyverek széttéptek, ujolag 
egyesültek abban, mi a világon leg~zabadabb dolog, ugymint a vallási 
érze~cmben; s hol csak a katholikus egység a maga jellegét benyomta~ 
ott Asia többé nem vergődhetett uralomra. A vallási szakadás ugy lát
szik kelet és nyugot különválását előmo?.ditá : ez utóbbiban Franczia-, 
Angol-, Spanyol-, Német- és Olaszországok uj álladalmakat alapitanak: 
mellyek éjszakról, az ásiai világ előtt ismeretlen uj elemet nyernek, 
tudnillik az egyéni szabadságot; mellyct a meghódítottak is meg fog
nak tudni szerezni maguknak, mihelyt a betörések dühének csillapul
tával, a győzök szemeibe pillanthatnak 

A longobardokkal végződik az éjszaki népeknek századokig tar-
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tott vándorlása j s ők maguk vcrik vissza a portyázók támadásait, és 
ellenök az uj városok keritéseit, és a kcrc.::ztct állitják föl. A legyőzött 
•nivcltség polgámsitólag hat a győzökre vissza; a térítés délről éjs~:ak 
felé megy, a fcgyYercsattogások kiizt a béke , rend és szeretet eszméit 
terjesztve, s hatalmát a legjogosa bh eszköz , vagyis a szellemi felsohb
ség által megszilárdit,·a. 

Az éjszaki népek bctörést'~biíl származott jót a kevésbbé éles szem 
is belátja, üsszehason.litván a keleti birodalom kétségbeejtő egyhangu
ságát és lassu haldoklását a föléledt europai polgárisodással: hol a régi 
az uj közé vegyülve, küzd ezzel; a tapasztalatlan gyermek-kor bá jai s 
gyengeségei egy kifejlett társadalom előnyei mcllett mutatkoznak j a 
kedélyek nyiltak, dc mélyck az Ú1·zclmek; eltorzítottak, és leJJet mon
dani, szörnyetcgek az alakok, de kellemesek a fogalmak j az alá:>:atos 
és ajtatos kebel mit sem árt a jellem szilárdsága- ós hajthatatlanságá
nak j a tudatlanság, pedantság- 1~s lángészszel egyesül , a durvaság pe
dig a legszelidebb érzelmekkel. Máris feltünedcznek az elmékben a jö
vő idők borongós eszméi 1 s nyugtalankodó félelmet okoznak j hasonlóan 
a. belső ihlettséghez, melly nem tudja, mi módon nyilatkozzék külre: s 
innen az uralgó buskomolyság ama Yonásai, a halálnak sajátságos képei, 
a világ végének közclcdtétőli ujra beállott rettegés, ama nagyszerü bo
londságok , uj erények , és a korszaknak l1árom uralkodó vonása: a val
lásos vezeklés, az elnyomás, és ellentállás, melly végre is diadalmaskodik, 
s nyugotot az ujabbkori polgárisodás megszerzésére hathatósan vezérli. 

IX. Korszall. iUohamed. 
G22~800. Kr. u. 

Délről borzasztó visi'zahatást készit Mohamed. Az arab költő, 

harczfi nagylelküség nélkül, proféta c.;;odák nélkül, a romok közt egy 
,-allást tüntet föl titkok, és isteni-ti!:lzteletct papság nélkül, egy kéjel
gésre alapitott erkölcstant, s csnpáu a kiirtással bizonyitott küldetést: 
mi által több ember-élctet áldozott föl, mint valamennyi régi valláwk 
együttvéve. Az izlam, a törzsek közti harczokkal kezdődik, s egy fél
század alatt már erőszakkal hódít meg valamennyi tartományt a Tigris 
és Euphrates köz t, Syriát , Palaestinát egész a Középtengerig, Kisásia 
határait egész a Taurnsig, é8 csak hamar elterjed az afrikai partokon, 
s ugyanegy időben fenyegeti Per:;;iát é:;; Spanyolországot, Incliát és a 
byzanti birodalmat j pallosát csupán akkor lévén leteenclő, midön an
na!;;. elton1pnlt élét europai miveltség által h iá ban igyekszik kiköszöriilni. 

Ugyanazon faj ez, mellyet Carthag-o,·al bukni látunk; ugyan
azon kü7.clelem, melly két külön \·allás alakjában ujul meg: ez szinte 

4 
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népvándorlás, csak hogy nem hord magával szabadságot, mint az éj
szaki népeké, sem a kereszt láttára feg:;vereit le nem teszi j sőt inkább 
a nyugotnak virágzó miveltségét akarja megsemmisíteni, s annak he
lyébe zsarnokságot állitani lelki és világi dolgokban, rabszolgaságot'; s 
~nőnek lealacsonyitását. Afrika s Ásia ujra elvesztik, mit Eurapától 
nyertek: de szerencsére a félhold keleten Byzant bástyáival, nyuga
ton pedig Martell Károly vitézségével és Cid hős kardjával találkozik. 

Az első vil1ar csiliapuita után a kalifák is előmozdítják a mivelt
séget az által, hogy a tudományt meglírzik, s a babonás szolga-nép té
velyei közt azt uj fölfedezésekkel gyarapítják, és a szép miivészcteket 
az igaz ismeret,ekkel együtt fejlesztik j tőlök kelle tanulnia, Eurapának a 
kedélyes tudományt, a regényt, a seholasticismust, vegyészetet , szám
tant és csillagászatot. Még Arabiának szétszórt , és cllenséges törzsei 
is egyesülnek a vallás egységében , s Ásia és Afrika szivében megte
Jepedve , a kereskedést uj életre hozzák , Byzant és Alexandria elenyé
szett fényét Bassora-, Darnascu~- és Cairába viszik át, Chinával és 
Tombuktuval közlekednek, a malayokat és Molukka szigetck lakóit 
polgárositják, nyelvöket és vallásukat még a kaiferekre is rácröltetik, 
és a bálványozük közt legalább az Isten tiszta egységének ismeretét 
terjesztik. 

ll. Korszak. " Karolingok. 
800-1096. Kr. u. 

A kalifákban egyesült keleti hatalommal, a pápákban központo
suJt nyugoti hatalom áll szcmközt. Az egyháziak a vallás és polgári 
igazság-szolgáltatás kettős hivatását, ez utóbbit ünnepélyessé tevén, 
azt pedig tulvilági jutalmak által szentesitvén, és a nyers erő befolyá
sa alól elvonván, egy fegyver nélküli l1atalmat alapítottak. Midőn egy 
császár a vallásszabadságot nicg akarta szol"Ítani , a pápák megszaba
díták Olaszországot a kelet igájától; a longobardokkali czivódások ál
taJ hatalmuk szilárdult: s hogy a világnak megadják a politikai egy
séget, mint megadák a hitbelit, a nyugoti birodalmat szabadon válasz
tott fejedelmekben u ji ták meg, kik a keresztény köztársaság k~pvise
löi. Első c császárok közt Nagy .. Károly , ki mintcgy husz barbar tar
tományból nagyszcrü monarchiát alkotott, és ki hasonlóan Nagy-Al
ft·edhez, az uj álladalmakat vallásos eszmék szerint szervezi, helyre
állítva a békét, a törvények és ész m·almát, egybe olvasztva a társada
lom három elemeit, ugymint az éjszaki szabadságot biztosítékaival 
egyiitt, a roma i hagyományokat, közigazgatása- és irodalmával, s az 
egyházat erkölcstana- és hierarchiájával j mcgszilárditván ekképen a 
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tért, mellyen az uj polgárisodás épiiletét fölemelhesse. És igy habár 
a külesemények eltakarják is azt, e polgárisodás Europában a tudo
mányok és kormányok egymásba font hagyományaiban, sa régi táma
dási szellemnek erkölcsi és értelmi befolyássá alakultában nyilvánul. 

Mig az arabok kitörő árként minden perczben uj pusztításokkal 
fenyegetnek: éjszak és kelet fegyveres rajokat bocsátanak ki, mellyek 
kalózhajókon, vagy tatár*) lovakon Nagy-Károly utódjait lomha ál
mukból fölverik. Azonban a normanok száguldozásaikat csak hamar 
hóditássá változtatják , s hatalmas álladalmakat alapitnak; a magya
rokat Nagy-Otto fékezi meg**), és ezek a kereszténységnek megnyert 
oroszok-, lengyelek- és svédekkel együtt határfalat képeznek a kelet 
ellen ugyanakkor, midőn a spanyol vitézség az izlamot délről nyomja 
VISSZa. 

Jelenleg, midőn a nagykoruakká vált álladalmak, elvek és vélemé
nyek szerint kormányoztatnak, nem könnyü dolog fogalmat szereznünk 
azok természetéről, mellyek érzelem által szerveztettek, sem azon ösz
szetartásról, melly a látszólagos fejetlenség mellett uralkodott. Ezen 
egység, melly szintugy a belzavarok, mint a kültámadások ellené
ben elkerülhetlenü! szükséges, a császárban nyilvánult, ama legfel
sőbb oltalmazó l1atalomban, melly Jútegységen alapult, egyenjo
guak által választatott és mérsékeltetett, s melly az Istenre támasz
kodva, helyettesének e földön meghódolt. Az illy módon alakult föl
ségi hatalom az egyes kényurnak szintugy , mint pártnak zsarnokságát 
kizárja***), sa puszta formaságot, a holt betüt alárendeli a szellemnek, a 
szándék- és egyéni jellemnek A későbbi dynamicus egyensuly fölöttébb 
nyomorult pótléka volt a lelki s világi hatalom közti eme kölcsönös 
egyességnek. A császár föladatának tekinté, nemeslelkü lovagias fölál
dozással oltalmami a kereszténységet, s hahogy a pápák a világi dol-

*) Talán magyar lovakon? A tatárt a magyarral egy jelentőségünek tör· 
ténetileg épen nem vehetni. 

**)Alig szükséges mondani, mikép azért, hogy a magyarok Németor
szágban egy két csatát és sereget vesztettek, nem lehet állitani, mikép Nagy
Otto zabolázta volna meg őket. Ö csak megvédte magát ellenökben. A magya
rok szilajságát saját fejedelmeik, Géza és sz. István bölcs belátása zabolázta meg 
a keresztény hitnek eszély- és erőteljes behozatala által. 

A fo r d i t 6. 
•••) Eszmében igen, de nem tettleg, a valóságban: mint ezt a guelf ek és gi

Lellinek harcza.i, s az e vitába bele vont népek kölcsönös irtóháborúi tanusitják. 
Az emberi gyarlóság és rosszakarat a. legszentebb eszmék- és intézményekkel is 
visszaélhet. S. 

4.* 
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gokban megtévedtek volna, őket kötelességeikre emlékeztette. Viszont 
a pápák, a népet képviselve, s közüle, és általa választatva, ennek 
és az Istennek nevében kenték föl a császárokat j őrködtek a hittel erő
sitett kötések fölött, ha az alkotmány meg vala sért vc, a kereszténységre 
hivatkoztak j az erkölcsiség vagy igazság megsértetését szó nélkül nem 
hagyták, s a makacs bünösöket, bármilly állapotuak voltak is, a hi
vek közösségéböli kizárással fenyegették: olly erkölcsi büntetéssel, 
mellynek hatása bizonyitja, mikép az igazságszolgáltatás utáni köz
ohajtásnak volt kifejezése. 

Minthogy pedig a középkor főbüne volt, mindent a tulzásig, az 
á talánosig vinni, a kölcsönös gyámkodás is gőggé és zsarnoksággá 
fajult j ugy hogy megbomolván az egyensui y, egyházi átok és kard 
harczoltak egymás ellenében. Hosszu magyarázatokat kivánnak eme 
czivakodások, mellyek a keresztény miveltségct gátolt: tk ugyan növe
kedésében , s annak egységét megtöréssel fenyegették j más részről 

azonban Német-, Franczia- s Angolországok politikai alkotmányát ered
ményezték. 

XI. Korszak . .t keresztes-hadak. 
1096. Kr. u. 

Minő szerencsétlenség leendett, ha a szakadás akkor történt vol
na, midőn az izlam, rajongó i(juságának teljes erejében, Spanyolország
és Syriából fenyegette Europát! A veszély közelcdtére a nyugoti pol
gárisodás fölött őrködő tekintély szót emel : és minden felől seregicnek 
a vitézek és jámborok , a harczfiak és zarándokok j s Europa , Kom
nen Anna szavai szerint, gyökeréből kitépettnek látszik, hogy Ásiába 
öntse magát ki. Még ama nagyszerU keresztény egység ez , melly egy 
ember gyanánt kel föl; a harczi jelszó csupán azon egyszer ü ok, mert: 
,Is t e n ak a r j a.' Hősi lelkesedés , a legmélyebb érzelemegység, az 
akaratnak bámulandó erélye ; habár hiányzik is mellette az okosság és 
higgadt megfontolás. Gondolkozásra hivják föl ezek az értelmet nyu
gotnak eme nagyszerü visszahatása fölött kelet ellen : melly több vagy 
kevesebb buzgósággal, s több vagy kevesebb haszonlesés nélkül, egé
szen Rhodus megvételéig folytattatott; állandó s rendezettebb alakot 
nyervén a sz~rzetes harczfiakban , kik Spanyolország megszabaditását, 
Eurapának Asia ellenéheni megoltalmazását, és az éjszaknak meghódi
tását tüzék ki maguknak czélul. 

A keresztes hadjáratok által a nyugotnak harczias szellemei ma
gasztosabb czélra emelkedtek. Europa a mozlem és görög miveltség ösz
szehasonlítása által, saját miveltségét fejlesztette tovább: a hűbér-
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rendszer , melly igen sok jót eszközölt az által, hogy a népességet a 
földmivelésre szoktatta, elszigeteltségében a családi érzelmeket fej
lesztette, a nőt tisztes állásba helyezte , s a romaiak- és görögöknél 
olly gyenge érzetét az egyéni becsnek megszilárditá, lassankint elgyen
gült; miután a kisebb hűbéresek a nagyobb bárók körül gyülekezvén 
össze , s azokkal együtt élvén , engedelmességhez szoktattatnak , hű

béri birtokaikat sokan zálogba adják ; mások pedig a keleten lelik ha
lálukat : mi által a hűbér megürül; mit a fejedelmi tekintély, vagy a 
községek hasznukra forditanak; az alsó néposztály a fáradalmakat, ve
szélyeket, lelkesedést uraival megosztá, vagy pedig honában maraJ ... 
ván, az elnyomók távollétében szabadabban lélekzett, s irigy szemekkel 
~ézte a tengerparti köztársaságok vetélkedését, mellyek a kereskedést 
Asia legeiusabb tartományaira kiterjeszték. 

Mielőtt a papságot kárhoztatnák, tegyük magunkat az akkori 
nép helyzetébe, mellytől a jelenkori nép veszi eredetét. Mielőtt a kö
zépkort fitymálnák, törüljük ki évkönyveinkből a Nagy-Károly és Al
fred, Nagy-Gergely és szent Lajos, magyarországi sz. István és Nagy
Otto , Bouilloni Gotfried és II. Fridrik , sz. Tamás és Roger Baco ne
veit. A keresztes-hadak vallásos őrjöngésének gunyolói s rágalmazói 
szünjenek meg jajveszékelni a fölött, hogy a félhold még most. is fény
lik a harcrnek és rabszolga-vásárok fölött a világnak egyik leggyönyö
rü bb városában. 

JUJ. lt:orszak. il községek. 
1100----1270. Kr. u. 

Valamint Görögország a trojai háboruban, szintugy tanulá is
merni magát és erejét Europa a keresztes-hadakban, hogy óriási lép
tekkel haladjon a jövő felé: s ezóta a kereszténység még a politikában 
is szemközt áll azokkal , kik a polgárisoelás utján velünk haladni nem 
akarnak. 

A heréltek-, nők- és bölcselöktől környezett keleti birodalom an
nyira hanyatlásnak indult, hogy maguk a görögök megtagadván saját 
magukat, rarnaiaknak kivánnak neveztetni. A kalifaság eredeti fénye 
elhalaványul , mióta az arab lelkesedés lángja a bagdadi buja kéjelgé
sekben elalszik; s a hős Amru kardja erőtlen imámok és könyörgő 
molláhk kezeibe jut. 

Ellenkezőleg a nyugoti birodalom, melly a frankoktól a németekre 
megy at, a szász és sváb uralkodó-házak alatt tetőpontját éri el, midőn 
egyszersmind a pápai hatalom is délpontjára fejlődik; s a hatalmasok 
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visszaéléseinek korlátokat szabván , a képviseleten alapuló szabadságot 
kezdeményezi. 

Miért is elmultak már az idők , midőn egyedül a fejedelmek lép
tek föl a világ szinpadán: most már a nép is mutatkozik ottan. Még 
Romában is a köznép, jóllehet megnyerte természeti jogait, nagy rész
ben a földhez tapadva maradt : de most már szabad költözködést nyer, s 
kénye szerint cserélhet urat. Azon majd nyilt, majd ismét alattomos 
czivódások közt, mellyek következtében az uralkodók fejedelmi előjoggá 
kivánják a hűbéri elsőségi jogokat változtatni, a nagy hűbéresek pedig 
függctlenségökP.t megőrizni, s a politikai birtokot valóságos és szemé
lyes magán-tulajdonná változtatui törekesznek, a hódítók e czivódásai 
közben a legyőzöttek fölemelik fejöket, és méltóságuk érzetében egy
szersmind nagyságuk érzetére emelkednek j s eme vitákból , az ujra 
föltalált könyvekből, sa meg nem szakadt hagyományokból ismerni ta
nulván a jogot, a birtokot, Hirvényt és szabadságot megőrzik, vagy az 
elvesztettet visszaszerzik. Ekkor kezdődik a hosszu küzdelem a hűbé
riség, egyház, birodalom, és községek közt: mióta a világ áll, először 
ford;_ttatik gond a földmivelő osztályra, megadatik annak a politikai 
képesség, a rabszolgák szabadon bocsáttatnak, a polgári szabadság he
lyes fogalma utat tör magának, a nemesség sirjával egyiitt a népnek 
bölcsője készittetik, a királyi tekintély egy középosztály alakitása által 
megszilárdul, és Eurapában, hol a barbarok keleti módra az urak és 
rabszolgák két osztályát lelték, most már csak emberek számláltatnak. 
A lovagiság által, melly a déli s éjszaki szellemnek fényes vegyületé
ből eredt, miként az a saracenek- és normanokban személyesitteték, a 
vitézség emberivé s nagylelküvé vált: az ujra föléledt rarnai jogtudo
mány az erőszak áltnl bitoriott trónra a törvényt ülteti; egy eredeti 
építészet a népnek mindenfelé palotákat, s az lstenségnek egyházakat 
épit j a közérdekek tárgyalására használt honi nyelvek kilépnek a gyer
mek-korból j a proven~ei nyelv képezi a kapcsot a classicus és ujabb 
nyelvek közt; az olasz a latin köznyelvből emelkedik ki j a franczia 
celta, német, picard, norman és vallon szavakkal keveri a proven~ei 
nyelvet j a spanyol szerencsésen egy mintába önti azt az arab- és gót
tal j mi közben a gót és scandináv nyelvből erednek a német, hollandi, 
flandriai, dán és svéd nyelvek j s végre a szász a normannal vegyülve, 
az ujabb angol nyelvet szüli. A nyelvek a nemzetek sajátságos jelle
gévé válnak, s az europai miveltségnek különbözö irányt látszanak adni, 
a mint tudnillik a németből, Iatinból, vagy szlávból erednek. Máris uj 
nyelveken 1 különcz és sajátságos alakban, halljuk dics5ittetni a hitet, 
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vitézséget, szerelmct; mig a kelet megőrzi nekünk a holt tudományos
ságot, és az írott kutfőket a nélkül, hogy egy életszikrát volna képes 
a?okból kicsalni. 

E közben az olasz köztársaságok kiterjeszték a kereskedést a Fe
kete-tengertől a balti tengerig, élénken mozditva elő a polgárisodást, s 
az álladalrnak közti viszonyokat a kölcsönös érdek-, iparszorgalom- és 
munkás becsületességre alapitván. A polgárisodás Scandinaviában is 
tcrjed, és egy harczias szerzet a balti tenger partjain előkészíti a tért 
egy hatalmas monarchiára. A tengeren és folyamokon kereskedelmi 
szövetség alakul, mig a schweizi Havasokon népszövetség köttetik, és 
Franczia- s Angolországban iparosok és földmivelök a királyok- és bá
rókkal parlamentet ülnek. 

Mindazáltal a guelfek és gibellinek közti tusa a nemzetek vallási 
és politikai kötelékét megtágitá. Hiában ül diadalt egyszer a lombard 
szövetség, máskor ismét a középkorban leghatalmasabb sváb uralkodó
ház j e pártok korunkig fönmaradnak, mellyek egyike azokat képvisc~li, 
kiket az ujdonság elcsábít és magával ragad, másika pedig azokat, kik 
a régi intézményektől várják az üdvet.*) Ásia, hogy megbosszulja ma
gát rajtunk, a manichaeismust és a scholasticusok bölcsészetét küldi 
nyakunkra; melly haszontalan vitatkozások, és elburkolt szörszálhaso
gatások által megzavarja Plato s a nyugoti bölcsészek fönségét, s az 
Aristotelesféle rationalismust a dogmával kibékitni törekedvén, az eret
nekségek magvát elszórja : mellyek Bresciai Arnoldtól kezdve egész 
Lutherig, az egyéniséget a katholicismus helyébe emelni igyekeznek. 

Kelet fegyvereit még egyszer szerencse kiséri, midőn az elpuhult 
arabok fölrázására ujra leszállnak éjszak fiai j Hocharából a Samani
dák, Hyrcaniából a Buidák, megszilárditva Persia trónját; Örményor
szágból a Sophik; a törökök India beljéből a Nil-tartományokba hatol
nak elő; a kurdok, a régi chaldaeusok ivadékai, Salaciint mutatják föl a 
világnak, az izlam legtisztább lelkü hősét; Jerusalem visszafoglaltatik 
általuk, és Europát rettegés fogja el. Más részről Dsengis-khan a 
Tatárföld beljéből egész a Gangesig és Kaukazig, a Sárga-tenger- és a 
Dnieperig röpíti gyilkos nyilait j meghódítja Oroszországot, el pusztitja 
Lengyel- és Magyarországot, s a kereszténység rettegve várja, mikor 
semmisítendi meg az uj népvándorlás, annyi küzdelmekbe került polgá-

*) M~dőn itt sz. a guelf és gibellin pártokat egészen korunkig fölviszi, rnag!t is 
azon tévedésbe látszik esni, rnelly ellen 17. l. olly méltán kelt ki: megróván azo
kat, kik a ,tények lelkét' kuta.tva, ,önkényes hasonlatokat keresnek valameily 
régibb tény, és az arra következők köz t.' S. 



ri~odását. Szcl'encsére a vihar a szeldsulwk és bagdadi lwlifaság fejére 
önti ki magát: Dsengis-khan, habár a kaspi tenger és Indus közti 
egész térséget pusztasággá változtatá is, előmozdítója volt a polgáriso
dásnak az által, hogy az egymást kölcsönösen fosztogató s gyilkoló rabló 
csoportok helyébe nagy számu sereget állított, mellyct a közös cllcn~i·g 
ellen vezérel; mialatt egyéb mozlcm csordák szinte egyesülnek, neki cl
lentállandók. Azonhan az Oxuson tuli vidéket pusztasággá változtat
ván, nyugoti Ásia védfalait lerombolá, s nem sokára rá Tarnerlan a kho
resmiták holt testein keresztül ront be. Még a vallás hatalma is elveszti 
egységét, midőn D sengis unokája az utolsó kalifát legyilkolja; s két el
lenséges pártra szakad, mellyek egyike a persa Sophikat, másika pedig 
Konstantinápoly leendő urait tiszteli. 

E közben szegény szerzetesek, egyedül azért, mivcl a pápa paran
csolja, nem ismervén egyebet szerény kolostoraiknál, soha :nég csak 
emlittetni sem hallott tartományokat ut.aznak be, s a mongol császár 
sátoráig hatolva, s a reájok várakozó hóhérokkal mit sem gondolva, kö
vetelik tőle, hagyna fel a mészárlással, s lenne keresztény: első szózata 
az igazságnak, melly ama barbarok füleibe hangzott. E hithírnökök 
nyomait többen is követik, különböző indokoknál fogva: Marco Polo 
Örményországon és Persián keresztül Chinát keresi föl, és Columbu» 
Kristófnak me1·ész tervéhez ösztönt nyujt. 

XIII. Korszak ... , D)'Ugoti blro•lalom enyészte. 
1270-1453. Kr. u. 

Ámbátor a császál'ság, a tiarávali küzdclmekben ezt előbbi fé
nyétől megfosztotta 1 azért a magáét ő is szintc l vesztette i s jóllehet a 
nagy országJási szünet után, a kormány gyeplője a legméltóbb egyé
nek egyikének, Habsburgi Rudolfnak kezeibe hrült, mindazáltal be
folyása csupán csak Németországra szoritkozott i és ennek Romával i 
viszályai többé nem a jogkérdés lényege, hanem egy szükkeblü politik n 
körül forogtak. Maguk a pápák is VIII. llonifácz után megfeledkP.znek 
magasztos polgári hivatásukról, s a szent-szék áttétele Avignonba er
kölcsi hatalmuk hanyatlását jelöli. A nyugoti nagy szakadás tévutra 
vezeti az elméket, s a közéletbe zavart és ingadozást hoz. A meghason
lás eredményei csak hamar érezhetők Ásia tulnyomósága által. Egy fü. 

rök csorda, melly két századdal előbb vonult el a Kaspi-tenger partjai
ról, a mamelukoktól Egyptomot, a görög császároktól pedig egyik tar
tományt a másik után elfoglalván, Byzantot fenyegeté; végre sikerült 
neki a Constantinak trónjára ülni: honnan elfoglalván Görögországot, 
Europát t11.rtja rettegésben, Europa az egység hiányában csak azért 
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volt képes nekik némileg ellentállni, mert maga az éghajlat is gyengité 
a törököket, s a Gondviselés szerencsére egy harmadik Mohamedet 
megtagadott tőlök. 

A meghódított Konstantinápolyból egészen uj nemU. betörés bo
rítá el Europát: értem azon tanult emberek seregét, kik nem eléged
vén meg a dicső vállalattal, hogy a barbar hajótörésből megmentett tö
redékei t a régi miveltségnek érvényre emelhették, a szellemet a régi 
müvészet és irodalom korlátai közé szaritják, az eredetiséget puszta 
utánzássá aljasitják, :1 p0gányság és polemia szellemét nem csak a tu
clományokba, hanem a történelem-, erkiilcsök- és politikába is beviszik, 
és a kölcsönös egyezkedés utján megállapitott szépnek ingerével, az 
igazságot és szentséget háttérbe szoritják. 

Ugyanekkor a monarchiák megszilárdulása, a megállapitott adó
rendszer és állandó hadseregek megváltoztatják a kormányzási modort: 
a politika, melly eddig csak a kincsek felhalmozására szoritkozott, ka
tholikus Ferdinand-, XI. Lajos-, és VII. Henriktől megtanulja, kiter
jeszteni a királyi hatalmat az egész országra, s a közigazgatás minden 
ágaira; a sajtó, a meggyőződések fáradhatlan izgatója, az ész hóditásait 
örökre biztosítja: mialatt a lőfcgyverek kevésbbé félelmesekké teszik a 
betöréseket és portyázásoka t, minők nyomait Tarnerlan és az ottoroanak 
győzelmei és pusztításai kelet térein magok után hagytak. 

És ezzel az ujabb korba lépünk : Europa már most ollyan, minö
nek lennie kell j s ha bár a mongolok uralkodnak is még Oroszország 
fölött, e helyett az iberiai félsziget Granada mecsetjeiről letépi a pra·
féta zászlóit. 

XIV. Korszak . .l fölfedezések. 
1492. Kr. u. 

Ekképen a polgárisodás Ásia fölrónáiról indulva ki, s minden 
akadályok és szerencsétlenségek daczára folyton előrehaladva, egész 
Europára kiterjeszté éltető sugarait. Most már uj népeket nyomozva, 
ledönti Hercules oszlopait, és Vascode Gamával ismét bölcsője felé kö
zelit; mig Colurubus Kristóf a keresztet az ellenlábasoknál állítja föl. 
Ujra fölélednek itt az ásiai legelső hóditásoknak szörnyü jelenetei j a 
győztes fél elfoglalja a földet, s hogy annak uralmát biztosítsa magának, 
kiirtja a lakosokat. Milly nagyok Columbus, America, Pizarro, Cortez, 
Vasco, Albuquerque, e kalandorokból lett hősök nevei! Montezuma-, s az 
Inkák-,· az őskor eme tanuinak, vagy örököseinek birodalma összedől: a 
jótékony természet uj világot állit az ember elé, s ez azt rendkivüli 
események szinhelyévé változtatja j regényes kalandokat ruutatva a 
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fölfedezések ben, vérszomjas ragadozásta hóditásokban, és feláldozó sze· 
retetet a téritésekben. 

Col um bus érdeme nem annyira abban áll, hogy tulajdonképen 
tévedésből egy uj világrészt fölfedezett, mint inkább azon eszmében, 
hogy a szárazföldi kereskedést, me ll y ekkorig csaknem változatlantil 
állott fön, tengerivé alakítsa. Ezzel Ásia legnagyobb fordulaton ment 
keresztül az által, hogy a kereskedés irányát változtatta; jóllehet a bel
forgalom még főnmaradott egy részben, mig a török zsarnokság, a persa 
birodalom fejetlen állapota, s az afghanok- és marattoknak éjszaki In
diára irányzott pusztításai megsemmisíték azt. Eurapában a tengeri 
hatalmak fölvirágzása nem engedte, hogy a nagyobb szám diadalmas
kadj ék az ész fölött, mint mikor szárazföldi csatákban döntettek el az 
országok ügyei: s a nyugothatározott fontasságra emelkedik, mellyre 
nem egy hamar fog fölvergődni egyike is ama három nagy birodalom
nak, a Sophiké Persiában, a mongoloké Indiában, és a chinai. 

E nemzetek ujra fölmeriilnek a miveltség terén, hogy ezután kar
öltve fejleszszék azt az eurapaiakkal; s Amerika van arra hivatva, hogy 
kapocs gyanánt szalgáljon a mi polgárisodásunk közt, melly mindin
kább tért nyer nyugot felé, s a keleti miveltség közt, melly csak lépve 
halad az ellenkező irányban: mig az uj világban egymással találkoznak, 
közös és testvéri miveltséget eredményezendők. 

XV. Korszak .. l reformatlo. 
1500-1619. Kr. u. 

V. Károly, kinek uralkodása alatt Amerika fölfedezése bevégez
tetett, ujra föléleszteni kivánván a keresztény birodalom eszméjét, meg
jelenik a kereszttel Afrika partjain, a barbarismust általa visszaszori
tandó. Még ezen uj korban is föllelhetők a középkor nyomai: a hely
hatósági rendszer, az apró uraságok, a királyok és szabad csapatok ve
zérei még mind a régi léget szivják; az irodalom- és szépmüvészetekben 
Olaszország nemzeti eredetiségének, s az óság követésének egybeol
vasztása által uj arany korszakot teremt, s e szó erény, melly a romai
aknál a vitézséggel azonosíttatott, most már a szépmi.ivészetekbeni ki
tünő jártasságat jelenti.*) Azonban Károlynak, a vakmerőnek halála, 
a Francziaország és Ausztria közti harczok, Romának katholikusok 
általi kiraboltatása, I. Ferencz, az utolsó lovag, ki Paviánál b e cs ü l e
t é n ki v ü l m i n d e n t e l v es z t, egy határozott korszakra mutat
nak : a számítás, okoskodás, és ellenkezések korszakára. 

*) Szerző itt a ,v i r t u o s-'ok elnevezésére czéloz. 
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A szépmüvészetek és hódítások ragyogó fénye nem képes eita
karni a mély romlottságot. Olaszország azon ponton, hogy fúggetlen
ségét elveszítse, fest és dalol, mint Pompeji lakosai láva általi eltemet
tetésök napján szinházba siettek; a romlottság belopódzott a szentély-, 
kabinetek-, és családokba, a bálványozás a költők dalaiba s a müvészek 
mütermeibe; a romlottság megragadá az egyházi l1atalom kezelöit is, 
kik saját kötelességeik ismeretével együtt a népek bizodalmát is elvesz
tették. Milly dicső föladat állt akkor egy reformator előtt, ki képes le
endett visszavezetni az igazság- és világosságra az annyira összezavart 
gyakorlati eszméket, s az egyház és álladalom, politika és vallás közti 
bonyolodott viszonyokat tisztába hozni! Luther azonban nem lévén 
eléggé nagy arra, hogy reformatora legyen korának, vaktában megki
sértette szerencséjét egy fölforgatássaL Ettől fogva az eszmékbeni egy
ség helyrehozhatlanul elveszett; a protestantismus nem csupán a dog
mák- és fegyelemre szoritkozik , hanem nyiltan vagy titkon minden
hova beszivárog; megragadja az irodalmat, államot, szokásokat, böl
csészetet, az egész tudományosságot; a jövőnek hagyva örökségül 
azon megoszlást, mclly jelenleg is két ellenséges tábort képez az em
beriségben , egymás ellen az önzés és átalánosság , a régihez ragasz
kodás és haladás , az egyenetlenség és egyetértés zászlója alatt har
czolván : s e megoszlás csak akkor fog megszünni, midőn az ismeretek 
határtalan szétáradása a társadalmat ujra a világosság és béke igazi 
kutfejéhez vezetendi vissza. 

Nagyon is ismeretes e földíszített barbaries által okozott nyomor, 
midön a rajongás és türelmetlenség szintugy fölforgaták az országokat, 
mint a családok nyugalmát, s máglyákat és bitófákat emeltetett az in
guisitio szintugy, mint Calvin és VIII. Henrik. A müvészetek a szép
nek legtisztább forrásában zavartatnak meg ez által ; az irodalom egé
szen polemiai jelleget ölt magára: a visszaéléstöli rettegés a valódi tu
dományosságot is elnyomja; egyike a legtovább tartó, s legöldöklöbb 
háboruknak dühöng Europa keblében; Németországon, a középkornak 
legvirágzóbb álladalmán,W allenstein csillaga, Yagy Gusztáv-Adolf ágyui 
gyógyithatlan sebeket ejtenek A távol gyarmatok kimerítik a népek 
erejét, s a csillogó spanyol nyomor, me ll y az olaszok irodalma- s élet
módjára is befolyást gyakorol, azt eredményezi, hogy ezek egykedvüleg 
türik függetlenségöktöli megfosztatásukat ugyanakkor, midön azt 
más nemzetek maguknak megszerzik. 

A tridenti zsinat nem állítja ugyan helyre az egységet, de meg-
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állapitjaa hittant, és az egyház kültörténctét bevégzi.*) Hasonlául a 
westphali békekötés nem nyugtatja meg az elméket, dc véget vet a 
harmincz éves háborunak; s Németország alaptörvényévé válik, melly 
annak következtében jövőre az eurapai politika sarkkövét képezi. A 
westphali béke legelső nagyobbszcrii nyilvánulása a politikai egyensuly 
rendszerének, melly azóta Europát politikai szövctségek-, anyagi ellen
sulyozás-, s igazság és tévely közti szövevényes egyezkedésekkel kor
mányozza; s melly rendszerben a nagyobb álladalrnak oltalmazzák a 
gyengébbcket, mellyek bárminő jelentéktelenek legyenek is , magukat 
egyenjoguak-, és a nagyobbaktól függetlenekül tekintik. E szempontból 
igazgatnak a kabinetek mindent; a diplomatia mestcrsége által nyu
godtan folytattatik a küzdelem, és a harcz tudománynyá változott. Az 
Eurapában már most átalánossá vált monarchiai kormányrendszer aka
dályozza a pártok folytonos összekocczanását, melly az ó-korban olly 
gyakori volt; Anglia bevégzi alkotmányos müvét ; a pápák világi ural
kodókká válván, maguk is követik az előirt rendet, a helyett, hogy 
annak vezetői volnának ; Ausztria békés és conservativ jellemet ölt, 
mellyhez azóta átalában híí maradt. 

Mindamellett a küzdelcm a szellemi fejlődést előmozdítja; mivel 
ettől kezdve a szabad vizsgálat leszoritja a tekintélyt; Lopez de Vega-, 
Camoens-, Shakspeare-, Milton- és Tassoval ujabb eszmék és szenvedé
lyek mozgatják az irodalmat; de ne feledjük, hogy Galilei és Descar
tes katholikusok voltak; hogy a protestansok nem csak egy Michcl An
gelo é.~ Rafael, de még egy Bossuet, Fenelon és Conde ellenében sem 
mutathatnak fel hasonló nagy nevet. 

I~l. Korszak. Il~. Lajos és Nagy-Péter. 
1619-1713. Kr. u. 

Ásia két iz ben kisérti meg a félholdnak Europa szivébe ültetését: 
mialatt azonban a keresztény hatalmasságok henye nézökként viselik 
magukat, és megelégesznek némileg azzal, hogy vallásos tulbuzgal
mukból kigyógyultak, Lengyelország és V eleneze ujabb barbariestől 

*) Az egyháznak akkor halottnak kellene lennie, ha története be volna 
végezve ..... Az egyház mindaddig él, és mivel él, hatni is fog az emberiségre, 
valamig csak ez utóbbi a föld szinéröl el nem tiinik: és igy története is egyszer
re fog az emberi-nemével befejeztetni. Az egyháznak folytonos életét és igy tör
ténetét is szemléljiik annak a hit és erkölcsiség körül kifejtett működésében: 
s hogy még a dogma ti cai téren sincs élettelen tespedésre kárhoztatva, csak leg
ujabban is a Bold. Szüz szeplőtelen fogantatásának hittani meghatározásával 
mutatá meg. S. 
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mentik meg ama tartományokat, mellyck egykor függetlenségöket el
nyelendik. Minclazáltal a török birodalom, miután Lepantonál veresé
get szcnvedctt, melly a navarini csapásnak csak előjátékul szolgált, 
maga is belép Europa politikai rendszerébe. E világrészben tehát nem 
a körül forog a kérdés többé, hogy mint kell közös erővel biztositani a 
függetlenséget, vagy akadályozni a rend és szellemi miveltség fölfor
gatását: hanem inkább az önzé'ltől vezetett álladalrnak féltékenyerr őr
zik egymást, helyreállitandók az egyensulyt, ha a mérleg netalán 
egyik, vagy másik részre találna hajolni. 

Ausztria az előbbi korszakban olly hatalomra vergődött, hogy 
tartani lehete tőle , mikép átaJános monarchiára törekszik. Azonban 
közbejött a rcformatio és a lázadások; s alig hogy XIV. Lajos a trónra 
lépett, Francziaország a szárazföldi hatalmak élére állott. A nautesi 
rendelet visszavonása a westphali békekötést fölbontással fenyegette ; 
de végre is Francziaország érezte annak káros következéseit, melly
nek üldözött polgárai Hollandiát emelék virágzásra : melly mintegy 
harczedzett kalmárkodó állam indult ki a Zuyder-tóból, a portugalo
kat afrikai s indiai telepeiktől megfosztandó. 

Ekképen a mult század cszméi s törekvésci zaj nélkül teljesedés
be mcnnck; a kivégeztetéseket számiizetés, a tetteket elméletek, a 
háborut vibtkozások, a lángészt ügyesség, a tábornokokat minden
ható ministerek váltják föl. Minclamellett szaporittatik a hadsereg, ál
lanclósittatnak a követségek, kölcsönös a bizoclalmatlanság és az egy
mást tévutra vezetés vágya, s a pénzügy főszerepet játszik az államok 
igazgatásában. A hajdani bárák udvari szalgálatokra szállnak le; de 
helyettök a nép, a tudósok és kalmárok állanak szcmközt az udva
rokkal, vizsgálják a pénzügyet ~s terjcs7.tik a kereskedést : a tanok 
nevezetes mozgalmak okfejévé válnak, s Colbert és Jansen szintugy 
megrenditik Europát , mint egy Viliars és Eugen herczeg. A bámulan
dó gyarapodás, mellyre egy nép tengeri kereskedése és gyárai által 
emelkedett, arra határozza a kormányokat, hogy igazgassák és sza
bályozzák azon mozgalmat, mellynek virágzásba hozására elegendő, 
gátokat elejbe nem vetni: szabadalmazott gyárak, vámjegyzékek, ti
lalmi s védrendszerek jönnek létre ; azt hitetik el magukkal az embe
rek , hogy mindcn nemzet elegenelő magának , vagyis hogy sem adni 
nem kell, sem venni, a kereskedés előmozdítására. Innen a féltékeny
sóg, és-végre háboruk, mellyek egyedüli czélja a vetélytársak kereske
delmi jóllétének mcgsemmisítésc. 

E vit:ik közt, a véres események közepette óriásivá növekedett 
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Anglia, kénye szerint majd e, majd ama szárazföldi hatalmasságnak 
kölcsönöz tulsulyt, mig végre valamennyinek kénybirójává lesz. Azon
ban egy más föladatot teljesit gyarmatai által, mellyek Europát Indiá
val és Chinával kötik össze. Mig a hittéritök békés lJóditásaikat foly
tatják, egy kereskedelmi társaság Nagy-Sándort haladja meg foglalá
saiban i Smith, Hudson, Baffin, Columbus vállalatát folytatják, s 
egy egészen uj világ tárul föl a hollandi hajók előtt, mclly alkalma
sint régi miveltségnek volt szinhelye, vagy valószinüleg arra látszik 
hivatva lenni, hogy terjedelmes földén a miveltség tüzzc ki diadalmas 
zászlóját. 

Francziaország virágzó irodalma által, mellyben a középkor hi
báit, u gymint az értelem miiveiben a homályt és scholasticus rendetlen
séget, a képzeJetiekben pedig a tulságos ábtándozást, és mindenben a 
pontatlanságot ketüli, még nagyobb fényben áll, mint Nagy-Lajosá
nak diadalai által. Azonban elegendö-e, kerülni a hibákat, s kiilcsinra 
törekedni, hogy a jövőre befolyással legyünk? Bizonyosan e nyelv tö
kélyre vitelének van fentartva, hogy a különféle nemzetek szellemi 
közlekedésének közös emeltyi.ije legyen, s ekkép azon egyetemes nyelv 
szükségét pótolja, mellyet Roma a latin nyelvvel akart kielégitni. 

Az europai polgárisodásra nézve legnevezetesebb dolog , hogy 
Oroszországot is megnyerte magának. Miután ez lerázta magáról a 
mongol jármot, s bekeblezé az ukraniai s Dnieper melléki kozákokat, 
kivonta ugyan magát a szultántól függö görög patriarcha hatósága alól, 
de azért sem a romai birodalommal, scm a szent-székkel nem egyesült; a 
kereszténység pedig bámulattal hallá , hogy a czár a nipslmi békekötés 
által birodalma, s a chinai birodalom közti határokat állapitá meg. 
Oroszország olly fejedelemnek jutván osztályrészül, ki az ujitók ma
kacsságát sajátitá cl magának, előhaladásában egészen a gyakorlati 
hasznot tartja szem előtt, s a nyugoti népcsalád körébe azon rendelte
téssel lép be, hogy a mi polgárisodásunk diadalát az ásiaí fölött be
végezze. 

XVII. Rorszak. A tizenhetedik százact 
1713- 1789. Kr. u. 

Az utrechti békekötés Francziaor.c;zág fenyegető nagyságának gá
tot vet, valamint az olivai békekötés (1660) az éjszaki álladabnak ha
tárait állapitá meg i mindazáltal a kalmárkadó s katonai politikának in
gerkedései még sem szünnek meg. E két tulajdon különösen az orosz 
politikában tünik föl, melly a protestaus párttal egyesül , hogy ellen
sulyozza a császárt; ugy szinte Anglia politikájában, melly Europá-



fi il 

nak élén áll, mialatt uralmát Indiától Peruig terjeszti: világos tanu
sága ul annak, lwgy nem a helyzet teszi hatalmasokká a nemzeteket 1 

hanem a bátorság és értelmi fensőbbség. A tengerentuli gyarmatbir
tokok mindinkább nyernek fontosságban; sőt az eurapai viszonyokra is 
olly lényeges befolyással vannak, hogy Szászországban folyik a harcz 
Canada uralma végett. 

Hagyjuk azon monarchiákat 1 mellyeket kegyenczek 1 barátnék és 
gyóntatók képviselnek 1 a villámcsapást nyugodtan bevárni;*) mellőz

zük a fényes portát, melly a passarowiczi béke után (1718) többé nem 
hóditások-, hanem lételeért kiizd; hagyjuk mindinkább bonyolodni a 
békekötések és háboruk, a lmbincti fondorlatok zavarát, me Ilyeknél 
fogva egy atya örökségképen kivánja biztositni családjának az álladal
makat 1 egy anya valamennyi leányait trónra emelni 1 valameily mini
ster magát nélkülözhetlenné tenni: és ezt elegendő oknak tartani rá, 
hogy núnden nyomon fölzavarja a népek nyugalmát; mellyek vagyonu
kat és véröket áldozzák, a nélkül, hogy sorsuk javuina 1 vagy ural
kodóik egy talpalatnyi földdel is többet, vagy egy fokkal nagyobb te
kintélyt és hatalmat szereztek volna. Ezalatt Oroszország macsáraiból 
.'l a barbariesből l.;ibontakozva, az éjszaki ügyekben tulnyomóságra ver
gődik; a balti tenger l1ajó1Jadai a Közép-tengeren uszkálnak, s a törö-

"') Szerzőnek c szavai még egy más korszaktól öröklött egyh:íz·elleni gyü
lölet szót!irából vanna.k kölesönözYe. A gyóntatók, mint illyenek , semmi esetre 
sem tartoznak azon társaságba, mcllyben őket sz. felhozza. Bár sokan azok közül, 
tdknek kormányát sz. sem sorollmtja a boldogitók közé, gyónta.tókra Italigattak 
volna! Ugy teendőikLen bizonyosan több lelkismeretességgel jártak volna el; 
mellyet ébren tartani épen a gyóntatók tiszte: mi semmi életmódot követőknek, 
telHít a nép kormányzóinak sem válhatik ártalmára. Legalább a gyóntatókra 
11cm hallgatott cseh Venczel , sem ncvéo·c dicsiíséget , scm országára jóllétet nem 
árasztott. Egy, a szó valódi értelméLen vett gyóntató ugyanis semmi egyéb, 
mint az erkölcsi tetteket a vallás legszentebb elvei sz.erint irányozni törekvő jó
barát, atyai tanácsadó, sa hol szükséges, komolyan intő követje az égnek, 
egy Keresztelő sz. János; ki a fiild hatalmasainak is meg tudja és meri mondani, 
hogy ezt: ,nem szabad tenni.' Csak az a rossz tehát (és ezt az egyház is kárhoztat
ja) , ha a politikai cselszövényele hinárjába még az illy magas küldetésü emberek 
is be engedik magukat ollykor vonatui; vagy pedig az álnokság, a religio pa
l:ístját öltve, üzi gaz játékát a politikában. Csak hogy ekkor nem az álarezul hasz
nált, s magában üdvös dolgot, személyt, vagy hivatalt kell sujtani, s ez által 
a?. irántai idegenkedést nevelni. Lehettek és voltak egyháziak , kik állásukkal 
visszaéltek: de ha ez elegendő volna az egyház irányáLani átalános bizodalmat
lauságra, ugy maga az atyai h<ttalom is gyannssá tétethetik; mert visszaélések, 
még ped.ig a politikai téren , ezzel is nagyLan üzettek. 

s. 
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köket egészen a Fekete-tengerbe üzik j Katalin a tengerek fölötti bi
ráskodásra hivatván föl, Görögország törvényhozójává akarja magát 
fölvetni, s nem titkolja ohajtását, otthonos fagyát a Hellespont bájos 
égaljával fölcserélhetni. Kikutatja birodalmának ismeretlen beljét az 
éjszaki szigettengertől egész Persiáig, a Kaukazustól egész Japánig; 
mialatt Behring Amerika éjszakkeleti részét fedezi föl, Anson a világ 
körüli utazását bevégzi, Cook a déli sark felé közeledik, Danberger 
Afrika szivébe hatol, s más részről Maupertuis s Laoondamine társai 
a sarkvidékeken és az egyenlítő alatt, csillagászati gulákat emelvén, 
Europa nevében birtokukba venni látszanak a megmért földgömbet. 

A keleti világ szinte bosodortatik a mienknek örvényébe: a bir
man birodalom nem képes védeni mozdulatlanságát, és a bengali suba
bia az angolokat majd barátjai-, majd ellenségeinek látja j a mamelu
kok, vahabiták, afghanok, kulikánok mozgásba hozzák Egyptomoti 
Arabia, India, Persia kényszerülnek rájok erőszakolt intézményeket 
fogadni el ugyanakkor, midőn Eurapában az átalános reform utáni kö
vetelések némi kielégítésére, II. József, toscanai Leopold, nápolyi III. 
Károly, Katalin, és II. ·Fridrik részletes ujitásokat hoznak be. A moz
galom olly annyira kikerülhetlen, hogy maga a nagy láma is leszáll 
Tibetből a chinai császárnál teendő látogatás végett. 

E század nagyon is előhaladt az anyagi ismeretekben; azonban 
mit sem tud azon egységről, mellyet csak a szellem képes megadni, s 
mellyben egyedül áll a valódi társadalmi hatalom. Az ismeretek gyara
podása és terjedése elűzi a tudatlanságot i a törvények eltörlik a boszor
kánypereket, s a törvényes eljárás kinzó eszközeit; a hűbériség marad
ványai mindinkább tűnedeznek i a közgazdászat az önzés és szabad 
adás-vevés mindent-látóságán alapul ; s a kereskedés valamint azelőtt 
a hűbéresek ellen küzdött, ugy most a gyarmati szabadalrnak és hitbi
zományok ellen támad ; maguk a királyok is bölcsészi czimre vágynak, 
s részökről is örömest megszüntetvén a régi intézményeket , eltörölnek 
egy hatalmas és rettegett rendet; az oeconomisták iskolája, az ency
clopaedia, s az angol alkotmány teszik a napi vitatkozások tárgyait. E 
mellett a tudomány gőgös alakot öltvén , a keleti hibákba esik : megtá
madja a legmagasztosabbat, mi az ember lelkismeretében lakhatik; alá
rendeli az eszmét az érzékiségnek, a hitet a természetnek, a lélektant 
az állattannak, az igazságot az érdeknek, s a meggondolást a megszo
kásoknak. Egyik az irokezek szabadságát magasztalja, mig más Chiná
nak változhatlan szabályszerűségét bámulja : titkos társulatok keleti 
rejtelmekkel, hatalmas egyének által saját ezétjaikra felhasználva, tév-
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u tra vezetik a közvéleményt, csalóka reményekkel táplálván azt : a 
szerencsétlenek a találmányokat Isten ellen forditják, s titkai iránt olly 
vakmerőséggel vonják öt kérdőre, mint a fejedelmeket bitorlásaik vé
gett; ök mindent reformálni akarnak , és nevetségessé teszik mindazt, 
mit a nép tisztel és hisz; emberbarátok hirét vadászszák, s mégis azt 
bizonyitgatják , hogy az emberek nem egyebek tökéletesitett majmok
nál, mellyeket a bölcsészet orruknál fogva vezet, és társadalmi elemül 
a tévelyt fogadják el *) ; a jóra akarnak késztetni : s azon szomoru di
csőségre áhitoznak, hogy kételkeJjenek mindenröl, és ne legyen sem
mi remélni valójok. 

E közben egy részről a legitimitásnak az ujabb Europában meg
szilárdult elve, legelőször is egy választási alapon nyugvó országnak 
szétdarabolása által rendittetik meg, melly azelőtt a déli miveltség fej
lődésének elősáncza volt, a szláv faj megtámadásai ellenében ; más rész
ről az amerikai gyarmatok megérettekül hivén magukat az önkormány
zásra, fölkelnek, s némell y fejedelmek féltékenysége által izgattatva, 
egy nagyszerü köztársaság első példáját tüntetik föl. Angolországnak, 
melly kimeritette erejét, hogy azokat· a szolgaságban megtarthassa, 
miután szabadságukat elismeré, tapasztalnia kellett, hogy a kereskedés
és iparszorgalomból sokkal több hasznot huz a nemzet, mint valameily 
társaság egyedárusságából : s a tengerészeti egyensuly helyre lőn a 
világon állitva. 

Ekkép Ausztria patriarchalis kormányával, Oroszország önkény
tes alkotmánya-s közigazgatásával, Anglia mindkettöbeni szabadságá
val, s Németország közigazgatási önkényével és szabad monarchiájá
val, testvér-államot nyernek az Egyesült-statusokban az ő népfölségé
vel: hogy a polgárisodásban karöltve haladjanak elő. Számszerinti ~s 
szellemi tekintetben tehát a keresztény polgárisodás részére hajlik a 
mérleg : a népek érzik, hogy a felsőbbséget nem az erő hatalom, hanem 
az értelmi s erkölcsi fejlődés adja, s közös erővel igyekeznek betölteni 
a községek alakultának idejében megkezdett nagy mozgalmat, s tágitani 
a tudomány s miveltség birodalmát. 

XVIII. Korszak • .t. forradalom. 
1789. Kr. u. 

Valljon a jó ösvényt választották-e? S a forradalom sietteté-e, 
vagy késleltette a haladást? E fölött bajos itéletet hozni, midőn még 
az egym~ssal küzdő szenvedélyek fenyegetik létünket , s a mozgalom 

•) La Mettrie. 

5 
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félszázad lefolyta alatt czélját nem csak el nem érte, de annak tiszta 
öntudatára sem jutott még el. 

Még most is eleven képzeletünk előtt lebegnek ama nagyszerü 
események, mellyek láttára clbámultak atyáink, midőn egy nemzetnek, 
melly megszokta volt a vihar általi kormányoztatását, példátlan fölhe
vülése minden alkotmányokat megrenditett. A kormányok nem véve 
figyelembe, mikép itt nem valameily mellékes dolgok megváltozta
tása, hanem a lényegiek föláldozása forog kérdésben, szokva levén em
berek helyett a dolgokat szemlélni, csak lassan és egyetértés nélkül 
haladtak; azt hitetvén el magukkal , hogy az egyens ul y rendszerével 
föltartóztathatják a szenvedélyes politikát : melly l1asonlóan a romaihoz, 
bálványokat faragott magának, s az álladaimat először a köztársaság, 
azután a szabadság, és végre a harczi dicsőség alakjában imádta. Ez
alatt az előbbi nemzedékek által fölidézett forradalom, utjában mindent 
összetiport, még saját vezéreit is, ha lépteit föltartóztatni akarták; s 
eltiprá azon hőst is , kinek egy pillanatra sikerült azt megakasztani : e 
hős a mult idők embere volt, ki a kardot mindeneknél többre becsülte, 
s a ki egyszersmind saját korának is megértvén ohajtásait, seregeit a 
béke és kereskedelmi szabadság nevében vezette mészárszékre. 

S épen a béke és közegyetértés ama lényeges föltétel , melly a 
keresztény polgárisoelás diadalát a keleti fölött biztosithatja, azon dia
dalt, mellyre minden események közrcmunkálnak. Europa utat nyit 
magának a keletre, még pedig nem rövid időre, miként az Argonau
ták, Nagy-Sándor utódai, s a keresztes-hadak, hanem egész hatalmá
nak kifejlesztésével nyomul abba a suezi tengerszorosan és Behring
csatornán, akabuli torkolaton és kantoni kikötőn át. Napoleon feltárta 
Egyptomot ; Afrika partjain a három szinü zászló lobog , az angoloké 
pedig Cusan szigetén; Görögország kitüzte a keresztet, a két élü pal
los szine előtt; Oláh- és Moldvaországok europai tartományokká vál
nak; Oroszország bekeriti a mozlemeket a Duna mellett, Kis-Ásiában 
és Persiában , fölhág a Balkánra, s önkénytesen bocsátja ki a biztos 
prédát körmei közül DrinápolynáL Törökország ezt jól érzi, s elvesztve 
érzékét minden politikai s vallási formák iránt, ugyanazon jelenségeket 
tünteti föl, mellyeket Europa a romai birodalom hanyatlásának korsza
ka felé: eltörli a janesárokat, megnyitja a haremeket, s az europai in
tézményekből akar némi életnedvet szivni, miután eddigi éltető elemei
ben, ugymint az erőszak- és rajongásban, biztositékot nem lel. Hogy 
ha elvégre az arab faj igazán föleszmélne hosszu tespedéséből, benne, 
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melly a keletet először ismertette meg nyugot tal, és hozta a kettőt egy~ 
mással érintkezésbe , a polgárisodás egy hatalmas szövetségest nyerne. 

Britannia mindinkább terjeszkedik Indiában, s utazói t, kereske
dői t, és katonáit ki.ildi oda. Chinát keletről az angoluk nyomják, éj
szakról pedig Oroszország előőrsei , a kozákok ; a tengerparti részekről 
a britt és amerikai hajóhadak tartják szemmel és ostromolják azt: Me
xico, s a Fülöp-szigetek felől pedig az ujraéledt spanyolok. Amerika 
vadnépei mindinkább beljebb vonulnak azon utált emberek elől, kik 
a p r ó ma gs z em ek e t sz ó r n ak e l. A keresztény polgárisodás, 
melly minden mást fölvesz magába , azon polgárisodással vegyül össze 
Indiában, mellyből mindenik eredetét vette. A kormánytanácsokban ma 
már nem csupán Alexandria, vagy Konstantinápoly, hanem Bombay, 
Peking és Sandwich-szigetek fölött is határoznak. Az utak megegyen
gették a hegyeket; a gőz elragadá a vihar elől a tengerek fölötti zsar
nok uralmat : hogy egymásba olvaszsza a fegyverrel meghódított i val
lásilag oktatott, törvények által vezérelt, és tudományoktól föl világositott 
népeket; mellyek többé már nem europai-,hanem világ-egységre törekesz
nek. Testvérileg egyesülvén illy módon a népek, s az értelem, képzelő
dés és akarat közt megzavart egyetértés helyreállandván, a keleti s 
nyugoti faj sajátságai a közjóra fognak egye~ülni: egyes népek szelle
mi kincsei valamennyinek sajátjává válnak, az ipar-szargalom közös erő
vel fogja minden tartomány jóllétét előmozditani, s a társadalom olly 
irányban fejlődni, hogy az élet-élvek és szellemi kincsek arányosabban 
osztassanak föl, hogy a hatalom tetteiben mindinkább megközelítse Is
ten akaratát, s e hatalom müködésével a kormányzottak akarata is 
mindinkább öszhangzásba jöjjön; s ekkor be lesz a szeretet és közös 
testvériség törvénye töltve. 

Valljon részesülend-e az emberi-nem valal1a e boldogságban? Ke
csegtesse legalább magát vele, s minden ember és núnden nemzetség 
hozzon egy követ ez épület fölemelésére. 

Történeti érdekek. 

A fönebbiekben csak futólag jeleltük ki az ösvényt, mellyen az 
emberiséget követni szándékozunk Ez ösvény nem núnden pontjain 
egyformán ismeretes és érdekes ránk nézve : mivel ugy a nemzeteket, 
mint az egyéneket illetőleg is áll az , hogy tudnillik mindenik betölti 
itt alant rendeltetését, és édes vagy fájdalmas emléket hagy maga után 
ismerőinek; de közülök csak kevesen örökítik meg nevöket máskép, 
mint hogy az sirköveikre lőn irva. S azon emberek, a kik nem hagy
nak maguk után nyomot, egymásra következnek ugyan, de nem foly-

5• 
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tatják egymás életét, vagyis más szóval, nincs történetök, habár hagytak 
is maguk után némi emléket. Polynesia, s a két Amerika (ha csak némi 
elszórt hagyományaikat, Mexicot és Peru t illetőleg, ugy szinte ama csu
dáit, de nem értett emlékeket tekintetbe nem veszszük), nem mutathat föl 
régiséget j s homokra épitene , ki e világrészek régi történetét puszta 
véleményezés után akarná megirni, mellyet valameily fölfedezés csak
hamar semmivé tehetne. Afrikában Egyptom és az éjszaki partvidék az 
átaJános haladáshoz csatlakoznak j e világrész többi tartományai fonto
sak lehetnek ugyan a hajózás-, kereskedés-, gyarmatok- és természet
rajzra nézve, de az emberi-nem értelmi s erkölcsi fejlödését illetőleg 

semmi jelentőséggel sem bírnak. A négernek csupán szenvedései fölött 
könyezhet a történelem j a samojednek, és Siberia lakosának csupán 
szerencsétlen butasága fölött sajnálkozhatik: kit éltében azon egyedüli 
remény vigasztal, hogy halála után dús iramszarvas-vadászatban gyö
nyörködhetik. Szintugy éjszaki Ásiának többi részei csak azóta ismere
tesek, mióta Oroszország tartományaivá lettek j déli Tatárország és éj
szaki China létéről csak azóta tud a világ valamit , mióta ennek puszti
tására csordáikat kiküldik. Valamint a hold fölületének három negyed 
része szüntelen elrejtve marad előttünk, egyéb részei pedig csak idő
közönkint mutatkoznak : szintugy van a dolog az emberi-nem nagy ré
szének történetével is. 

Mialatt azonban annyi nemzetek vesztek ki egészen, a nélkül, 
hogy évkönyveket, irodalmat hagytak volna hátra, vagy viszonyban 
álltak volna az idegen népekkel: mások haladásuk és enyészetök törté
netét jegyzék föl számunkra, s magok után némi fénysugárt hagytak j 
mi által ha nem is bámulatunkra, legalább részvétünkre igényt tart
hatnak. Apró városok, mint például Corinth, vagy Augsburg, sokkal 
több hatalom- és befolyással birtak sok nagy birodalmaknálj s a százezer 
velenezei, kik a cambrayi szövetségnek ellentálltak, több él vet és okta
tást nyujt nekünk, mint Chinának kétszáz millio lakosa, kik nem tud
nak egyebet, mint dolgozni, szaporitani, s engedelmeskedni. De azért 
a világtörténelemnek nem kell hibelődnie minden csekélységgel j s bi
zonyos tények, mellyek a részletes történetirónak hosszu kutatásokra 
szolgáltatnak anyagot, az egyetemes világtörténelemben még csak em
lítést sem érdemelnek. De azért igen is képezni fogja az emberi észt 
azzal, hogy a nagy nemzeteket bölcsőjöktől fogva sirukig kiséri, és 
szem előtt tartja azoknak egymásra következését s különös küldetését : 
látva, mint kell egyiknek a miveltséget terjeszteni, a másiknak pedig 
azt épségben megőrizni, egy harmadiknak azt késleltetni , vagy rész-
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ben megsemmisitni : ez a müvészeteket segíti előre , mig amaz a keres
kedést a világ széleig terjeszti j ez a szépnek legtökéletesebb mintáit, 
amaz pedig az irá8ba foglalt értelemnek legdicsőbb kinyomatait hagyo
mányazza az utávilágra, s valamennyien összevéve az ismeretek és er
kölcsök gyarapodását eszköz lik. Magasztos látvány, szemlélni, mint 
rakja le minden nemzedék adóját j és hálaérzet csatol minket az ősök
és unokákhoz , midőn az emberek egymásra következését, mint ezt 
Pascal ohajtja, egyetlen személynek nézzük, melly soha ki nem hal, 
és ismereteiben folyton gyarapszik. · 

Az ó-kor örök ifjuságot lehel ama nagyszerü s bevégzett jellemek 
által, mellyek egyszerre polgárok-, államférfiak-, irók·, és hadvezé
rekül tüntek föl j ugy szinte a politikai rendszerek változatossága, s a 
népek önálló eredetisége által, mellyet mindegyik magából fejtett J. i, 
mielőtt a többiekkel érintkezésbe jöhetett volna. Ellenkezőleg Europa 
mostani statusai, egyet kivéve, intézvényeik-, vallásuk-, szokásaik-, és 
miveltségökre nézve sokkal egyformá bb alakban tünnek föl: azonban 
politikájok és közigazgatásuk tanulmányozása az emberiség előhaladá
sának, vagy megállapodásának ismeretét illetőleg kerülhetlenül szük
séges. 

Gyakran valameily esemény érdekessége az előadás modorát61 
függ. Midőn Thucydides (elvonva irmadorának szépségétől) valamelly 
háboru rajzában az emberi szivnek, a köz életnek, és a politika titkos 
szálainak mélyen beható ismeretét tanusitja, örömmel állapodunk meg 
vele, hogy magunkat elmélkedéshez szoktass.uk. Tacitus komor ecsete
lése olly korszakba viszi vissza gondolatinkat, midőn Roma hatalmának 
tetőpontján látszott állni, s mind a mellett a bün és gonoszság miatt ör
vénybe sodortaték MacbiaveU éles látása, egy kisded városbeli két kis 
pártnak haszontalan czivódásait is érdekesekké tudja előttünk tenni. 

~ történelem eneyelopaedlája. 

De sem a dicsvágynak, vagy a statusbölcseségnek, sem a hábc
runak, az emberi erő nagyszerü kifejlésének , sem a békének, a kor
mányok legfőbb ohajtásának nem kell kizárólag helyet foglalni a törté
nelemben. Ez nagyon is részletessé válik, ha egyedül az embernek tet
teit veszi tekintetbe , nem pedig egyszersmind annak érzelmeit és gon
dolatait is j ha az eseményekben nem keresi a hasznos-, igazságos-, 
szép-, )gaz- és szentnek eszméit , vagyis_ más szóval az ipart, tl:irvé
nyeket, szépmüvészeteket, bölcsészetet és vallást, - azon elemeket, 
mellyek nagyra nl:ivelik az emberiséget. Az anyagi jóllét nem jár min
dig karöltve az értelmi s erkölcsi mivelődéssel j a legszentcl;h ügy:is 
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megbukhatik: azonban a fegyver, melly Gör<:ig- és Olaszország status
életének véget vetett, nem vala képes megsemmisíteni annak gyümBl
cseit j miért is a tBrténelem, mindazt mutogatva, mit hagytak azok 
örBkségben a jövö nemzedékekre, méltán zengi el a dicséneket rom: 
jaik fölött. Továbbá minthogy a szellemi folytonos törekvések mellett, 
mindig szükebb korlátok közé szoritani az anyagot, mindennek arra 
kell irányoztatnia, hogy az értelem változatos irányban fejlődjék, és 
e változatosság egy közös gyupontra vitessék vissza : ill ö, hogy ki az 
ember történetét ir ja, megszerezze magának az emberi tudás átalános 
ismereteit, és képes legyen azokat egy magasztos czélra egyesitni. 
Mert ugyan mi volna a tudomány, ha az emberre nem vitetnék visz
sza? s mi az ember, ha magát az lstentől elszakittatni hagyja? 

A történetirónak tehát az ismeretek, és a polgári s vallásos in
tézmények forrásához kell fölhatnia ; de nem elvont rendszerek nyomán, 
hanem a tények kutatása és vizsgálata által: mellyekböl csakhamar át
látandja, hogy az ember a teremtett lények sorában nem lenne 
egyéb, mint a legelső, s talán a legvadabb és szerencsétlenebb az álla
tok k<:izt, ha a Teremtő mindjárt kezdetben nem engedi meg neki egy 
pillantást vetni saját lényébe j ha öntudatának hirtelen fölemelése ál
tal összeköttetésbe nem hozza öt a láthatatlan világgal: egy boldog, 
vagy nyomorteljes örökkévalóságot igérve neki. Eitérve ez első kinyi
latkoztatástól, s az eszmék tiszteletétől az anyag imádására sülyedvén 
alá az ember, az igazsá.got többé vagy kevésbbé nemes és jelentékeny 
alakok- és jegyekre vitte által : innen eredtek a különféle vallások, 
mellyeket hiában igyekeznek mások az ész fokozatos fejlődéséből le
származtatni. 

A történetíró elfogadja a rejtélyt, melly hasonJón a naphoz, a 
bele tekinte'~ szemeit ugyan megvakítja, de azért mindenre világossá
got áraszt. E fénynél vizsgálva a népek Mythologiáját, látja, mint za
vartatik össze az Istenség a világgal a hinduknál, mint istenittetik az 
érzékiség Görögországban j a szellemi természetet babonasággal ve
gyítve találja Egyptomban , a hazát imádtatva Romában : s átalában 
azt tapasztalja, hogy minden vallások saját fölfogásuk szerint változ
tatják meg az igaznak alapját; mi az életszervezetből s ama külsö vi
szonyökból ered, mellyek szerint a teremtést mindegyik szemléli. 

Az ipar szolgáltat neki-mértéket a nagyobb rész jóllétének, a tör
vényhozás pedig a miveltség fokának megitélésére; mi sok haszonta
lan kisérlet megkimétése mellett, egy mindenben kielégitő társada
lom megalakítására nyujthat módot. A gondolkozásmódnak, melly egy 



71 

népet a másiktól megkülönböztet, kifejezését a bölcsészetben találja 
föl, melly nem egyéb, mint az okszerüen behizonyitott átaJános eszmék 
tudománya, mellynek minden tl:lrekvésc az értelem törekvésével egye
sül, a2l ismeretek á talánosabb és tökéleteaebb terjesztése végett. 

Az irodalom végetlen, képletes, és csudálatosan változatos In
diában j Arabiában szerelmct, gőgöt, boszut, buja s vad független
séget lehel, a törzseknek egymásközti czivódásait, erőszakos vágyakai, 
és szomoru panaszokat emleget j Chinában a családi tiszteletre, é~ 

szük körü , mondhatni aljas morálra támaszkodik : hiányozván benne a 
lélek magasztosabb röpte , a lelkesedés , és csupán gyermekies aprósá
gokra szoritkozván j Judaeában felsőbb ihlet, és hajlithatlan szilárdság 
ömlik el rajta j Görögországban csupa öszhangzás, egyensuly, és tö
kély: de kizárólag a forma szépségére szoritva j Romában dörgő, s 
hazaszeretettel teljes j tudós és válogató a Ptolemaeusok udvaráhan; 
vitatkozó a keleti császárok alatt; szigoru s kedvetlen egyformasággal 
küzd a háladatlan és mostoha természet, s a rejtélyes hatalmak ellen a 
skandináv Eddában és isiandi Sagákban j kemény , egyszerü , s rejté
lyes a németországi Nibelungokban j ragyogó s ledér a proveu~;álok
nál j nemzeti, vallásos, továbbá könnyü, hangzatos, buja, és bohóczos 
Olaszországban; Spanyolországban inkább büszke, mint kellemes, ka
tholikus egészen a tulzásig, lovagiasan mivelt, harczias 1 erőteljes j 
Francziaországban tele józan értelemmel, mérsékelten hangzatos, in
kább világos, mint indulatos, inkább szellemdus, mint képzelgő, egyéb
iránt vidor , kedélyes 1 mélyen beható , tevékeny j Angliában szabatos, 
kiszámított, fontolgató, kisérletekre hajlandó, s kérlelhetlenül vizsgáló
dó j vidor, eszményi, tudós, szerény, érzelgő Németországbau ... S vall
jon nem tükrözi-c vissza az irodalom mindcn népnek és kornak jelle
mét j és annak termékei nem núndannyi hóditások-e 1 mellyekből nem 
megy semmi veszendőbe ? 

Igen fontos dolog tehát, ismerni az ész müveinek egymásra kö
vetkezését, vagyis az irodalmak történetét j minthogy ez fejti föl a 
müvészet viszonyait a valláshoz 1 s a bölcsészetét a társadalomhoz : ez 
állítja előnkbe azon különféle változásokat, mellyeken az emberi lélek 
és képzelődés általment. E végre azonban kritikára van szükség, melly 
ne hibelődjék apróságokkal, se ne kérkedjék pontossággal, hanem be 
tudjon hatni a szerzőnek és korának szellemébe j megbocsássa a láng
észnek 'különczségeit, szeszélyeit és tévedéseit 1 fölfogja a változatos
ságot: bámulvaaszépet, melly a századok és tartományok szerint vál
tozó formákból örökké kivehető j a szerzőt minden viszonyok összesé-
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gében tanulmányozza: vele éljen az őt környező világban j fölfogja a 
legbensőbb kapcsot, melly egyes embernek és kortársainak eszméi közt 
létezik j és szemlélés utján ujra föléleszsze a multat. 

Valamint a költészet, ugy a szépmüvészetek egy valóban nagy 
nemzetnél sem hiányoztak. Mi a hieroglyphokban látjuk azokat kifej
lődni j s a vándor istenek, hóditók, és törvényhozók kiséretében, majd 
a brahmák pagodáiban, majd asamarkandi tatárok sátrai alatt, majd 
ismét a bagdadi Abassidák minaretjein, vagy a fegyvercsattogások köz t 
Cordovában, majd a pápák alatt Romában, a franczia királyok udva
rában, és Amerikában a szabadság zászlói alatt találkozunk velök. S a 
hol megteleped tek, mindenütt az intézmények, és a tartomány szaká
sai szerint változtatdák alakjokat: Egyptomban a szikla-sírokat utá
nozzák, Arabiában a nomadok sátorait, a Ganges partján az élőfák te
rebélyefl lombozatait, mellyek a földön kuszva szaporitják ágaikat, Ba
bylon ban a pálmafák sudar növésével versenyeznek; mig végre Gö
rögországban csonka ugyan, de hangzatos szabatasságra tesznek szert, 
s azon eszményre vergődnek fel, melly a formák segélyével a lélek
hez visszavezetett gyönyörü s nagyszerü gondolatok kifejezésében áll. 

A nagy férfiak szinte megérdemlik , hogy a történelem velök 
foglalkozzék: ők teszik fajunk büszkeségét, s az emberi szabadság és 
végzetszerüség közti küzdelemnek legerőteljesebb kifejezései j szilárcl 
lélekkel állanak ök ellent a temérdek nyomornak, melly a világ szin
padán fölmerül, valamint ·azoknak is., me Ilyeket a kutató bölcsészet 
czimével kérkedő gyáva és ~zeretet nélkiili hypochondria egy önző kor 
sarából olly nagy készséggel kapar ki. A hős idők és erények szemlé
letéből azon vigasztalást meríti a történetiró, minö az utasra várako
zik, ki egy terebélyes fának árnyékában megpihenhet. 

~ tudonuiny elöhaladása. 

Ha volt valaha alkalmas időszak egy illy nagyszerü festmény
nek előálli tására, bizonyára a mienk az. A tudományosság elengut
hetlen a történetirónak j de azért még a történetet nem teszi : a tudó
sok szüntelen könyvekben buvárkodva, gyakran megfeledkeznek az 
emberek-, a miveltség-, és természetről j ollyasmit bizonyitanak, mit 
a természet meghazudtol, s csalhatlanokul képzel ve magukat, figye
lemre sem méltatják ama jóslatokat, mellyek már olly gyakran mozdi
ták elő az elöhaladást. A tudományosság egészen máskép fogja föl 
most már a történetiróka t: nem annyira a szavakhoz, mint sem a gon
dolatokhoz tartja magát; és a gazdászat, közigazgatás, és kereskedel
mi tudományok tanulmányozását jelentőségre emelt'!. Nem szoritkoz-
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ván egyedül a classicai nyelvek tanulására, sokkal régibb eredetü 
nyelvekből bányászsza ki azon keleti világ irodalmának, történetének,' 
és vallásának ismeretét, mellynek tanitványaul vallotta magát nyugot 
egészen Pythagoras és Plato idejéig, s mellyet jelenleg sokkal helye
sebben tarthatunk az egyházi s világi tudományok bölcsőjének A 
milly buzgalommal élesztetett föl a XV. században a görög és latin 
nyelv, szintollyan fordittatik most a keleti irodalom tanulására: azon
ban jóval magasabb szempontból történik ez , és azon meggyőződés
ben , hogy valamelly nép szelleme nyelvének szellemében tükrözik 
vissza; fáradhatlan utazók a keleti emlékek kimerithetlen bányáit ak
názzák, a legmiveltebb nemzetek iskolákat alapitának e ezéiból; kü
lön folyóiratok tárgyalják azokat; tudós társulatok daczolnak az una
lommal és a nagy tömeg közönyösségével: hogy mindig ujabb világot 
deritbessenek az emberiség eredetére, s a legelső. társadalmak belszer
kezetére. Ch arnpollion , Rosellini, Young, Wilkinson, Peyron ... Egyp
tomnak titokteljes nyelvét fejtegetik; más tudósokAyodhia s Elephantine 
romjain telepedtek le, a jelen polgárisodás szellemétől kérve a réginek 
megfejtését: és olly irodalmat hoztak napfényre, melly az eddig is- . 
merteket szintolly mértékben előzi meg, mint ama tartományok óriási 
vájmányai templomaink nagyságá~ meghaladják. Jones, Colebrooke, 
Wilson, Carey, Wilkins, Hodgson az angolok, Burnouf, Chezy, Pau
thier a francziák, Bopp, Rosen, Frank, Lassen, és a két Schlegel a 
németek közt, India ismeretét tárják föl előttünk , annyira mély és 
magasztos vallási érzelmeivel, olly merész röptü s föllengő bölcsészeti. 
nézeteivel, annyira költői s óriási képzeimeivel, és olly termékeny é3 
bámulandó természetével. Sacy a persa és arab irodalmat ismerteté 
meg velünk, és iskolát alapitott Francziaországban, melly 'kutatásait 
lllindinkább terjesztve, a nemeslelkii Anquetil-Duperron-, s jelenleg 
Rask- és Burnouífal megnyitja számunkra Zoroasternek századok óta 
elnémult ajkait: ugyanazon Burnouf, Grotefend és Saint-Martin után 
az ékirat megfejtését igéri; mig más részről ugy látszik, a phoeniciai 
is haszta:tan erőködik titkait tovább is megőrizni, Az ottoman biroda
lom mit sem rejthet el Hammer kutatásai elől; Remusat, Biot, Julien 
Chinával ismertetnek meg; Klaproth és Smith pedig Közép-Ásiának 
eddigelő teljesen ismeretlen népeihez vezetnek el minket. 

Ek~kép a latin és görög nyelv elveszték minden igényöket arra, 
hogy tör~snyelvekül, s az cgyptomiak és persák, hogy ősnépekül tartat
hassanak. Indiában már régóta divatoztak Pythagoras, Aristoteles , 
Epicuru3, Pyrrho rendszerei : a nyelvészet emberi emlékezetet haladó 
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népvándorlá!3okat fejteget; és kimutatva a sanseritban a frank, orosz , 
n~mct , görög, latin , celta, litván gyököket, a nyelvek összehason
litása által tünteti elő, miként legelőször a celták nyomattak ki Ásia 
beljébőlnyugot felé, öket követék a németek, szlávok, azután a lati
nok és végre a görögök. 

Nem kevesebb szargalommal gyüjtettek össze amindenféle em
lékek, mellyek a világ szinpadáról letünt, vagy igen távollevő népek 
polgári s politikai viszonyaira hintenek világot. A kalmárak pénz , a 
harczosok hódítás , a tudósok dicsőség, a missionariusok a lelkek téri
tése utáni szomjukban hatottak be a legrejtettebb zugokba: az ypsam
buli nagy birodalom szentélyének romjait és megnyitott pyramisait fol
hányták j Himslaya sirhalmait az isiandiakkal hasonlíták össze, Per
sepolis romjait a palanguei romokkal, a hetruriai edényeket a hercu
lanumi Jávából kiásott mütárgyakkal, és a babyloni jelvényes henge
rekkel. 

Karöltve a nyelvészet- és régiségtannal, a pénztan, földirat, 
csillagászat, és az ujabb tudományok, a foldisme-tan, és őslény-tan le
fizeték adójokat a történelemnek az ismeretek gyarapításában, s a bi
zonyítványok megszerzésében j és igy a tapasztalatra alapitott, dönt
IJetlen állitásokat fényesen igazolják. Egy olly század után, melly a 
templomok romjait az ég ellen tanuskodni, s a tudományokat az Isten
ség ellen föltámadni kényszeríté"') , milly bámulatos dolog volt, látni , 
hogy a hitregészet tárgyában folyt komoly vizsgálatok az ős igének va
lóságát erősítik meg, mellynek a lélek tehetségei közt beállott meg
hasonlás következtében meghamisított származékai valának j hogy 
Cnvier fölfedezései, emberi bizonyítékokkal is támogatják a Genesis is
teni hitelét j hogy Klaproth és Humboldt vizsgálódásai a nyelvek ere
deti egybehangzását és későbbi elágazását igazolják, Blumenbach kuta
tásai az emberi-nem egysége me Ilet t tesznek tanuságot, s hogy ezt utazók 
is erősítik, kik az egyptomi, iriandi, indiai, mexicoi, s uj-hollandi 
polgárisodás közt bámulandó hasonlatosságot találtak ! Ekképen tehát 
a tudomány kiengesztelődött a vallással; és igy mindinkább igaznak bi
zonyult be azon állitás, hogy: a ki cs ak m e g i z l e l i a t udom á
nyokat, hitetlenné válik; ellenben a ki mélyebben 
m e r i t b e l ö l ö k , m e g e r ö s ö d i k h i t é b e n. 

Mialatt az ujabbkori zajos események minden hagyományok el
törlésével és a létező viszonyok fölforgatásával fenyegetőztek, Europa 

•) Deus scientiarum Dominus. I. Kir. 2, 3. 



mintegy visszahatást idézve elő , váratlan, és épen nem kiszámított 
buzgalommal kezdé napfényre hozni a multnak emlékcit és a levéltárak 
tartalmát; s a fitymált oklevelek- és krónikákból igen fontos fölvilágo
sitást nyert ama társadalom állapotáról, melly a mienknek anyja volt: 
s azon meggyőződésre jutott, miszerint hogy feltartóztatlanul halad
hasson előre, okvetlen szükséges néhány lépést hátrafelé tennie, s a 
dolgok eredetére mcnni vissza. Mindezen fölfedezések csak akkor fog
nak a tökély fokára eljutni, midön bennök, mintcgy gyupontban. 
egyesülendenek a küzdelem követke;>;tében még eddig szétszórt erkölcsi 
erők : mindazáltal az első lábnyomok is már awn ö':lvényre terelnek min
kct, mcllynek ha nem jutunk is el végéhez , de iránya legalább ismc
retes előttünk. 

E részben igen nagy előnyiil szolgált a netmeteknek a háboruk, 
tudományok és kereskedés által eszközJött egymásbozi közeledése ; és 
e közeledést a dolgok physikai rendében a Volta-oszlop teszi látbatóvá: 
mellynél fogva megfogható lesz előttünk, mint fejt ki k6t testnek egy
mássali érintkezése erőt, valamint a mindennapi, lassan végbemenő je
gedésekre, ugy egész sziklatömegek rögtöni átalakulására. Jelenleg 
a háboru őrködik a béke fölött; a kényszerHség, a kereskedés, és a 
szellemi közlekedés egy nagy családba egyesítik az államokat, melly
nek keblében mindinkább tünedeznek a kivételek: és a nemzeti elői

téletek oszló félben lévén, azon nép tartatnék barbárnak, melly e ne
vezetet egy másikra akarná illeszteni. Valameily tartományban uj föl
fedezés történik? Gyorsan eljut az minden népekhez: s egy Galilei, 
egy Newton csakhamar a világ egyik végétől a másikig ismeretes lesz. 
A hirlapok teménytelen sokasága ismereteket terjeszt a figyelő s hivő 
tömeg közt, s a legcsekélyebb előhaladásról értesíti az elmélkedő és 
vizsgálódó tudóst. Hű fordítások megkimélnek minket a nyelvek áta
János ismeretétöl, mellynek megszerzésére egy egész életkor alig lenne 
elegendő. A mctszetek és könyamatok szem elé állitják az emlékeket : 
ugy hogy mindenki (habár nem is tökéletes, és a hely szinén nyert be
nyomással össze nem hasonlítható,) fogalmat szerezhet magának azok
ról. Az összehasonlított u tieirások _fölöslegessé teszik a hosszu utazá
sokat, mellyeket az ó-világ lakói , ha az akkori szük világot ismerni 
akarták, ki nem kerülhettek. Mióta az ujonan fölfedezett tartomá
nyok minden éghajlat alatt megismertetik velünk az emberi-nemet, 
mindazon módositásokkal, mellyeket annyi századok óta természetes 
okok és politikai változások idéztek elő: a földrajz nem szoritkozik csu
pán a vidékek és határok puszta elnevezésére, hanem segítségül szol-
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gál rá, hogy valamell y vidék körülményeiben keressük az intézmények 
okait. Olly népek, mellyek alászálltukban alig őrizték meg ősi alkot
mányuk némi nyomait, ugy szinte mások, mellyek alig tevének még 
egy lépést a polgári életben, legjobb értelmezést adnak az ó-történe
lemhez j a Sophik udvara, szem elé tünteti Cyrusét, valamint az egyp
tomi hieroglyphok értelmezését a mexicoiak bizonyitják be. Főleg pe
dig a külön tudományok előhaladása, melly által a tudományok egy
mást kölcsönösen termékenyítik, s mindegyiknek saját törvényei és 
szétágazó viszonyai átalánosságra emeltetnek, eszközli azt, hogy az 
átalános igazságokat, a nélkül hogy fölületesekké válnánk, határo
zottabban fölfoghassuk. 

Milly d us gyarapodást nyert, a legujabb korszak viszontagsá
gai közt, a köz és egyéni tapasztalat? Ezek sajátságos jelleme, ugy 
látszik, az átalános okok fürkészés~ben, tények hosszu sorának föl
említésében, s ama törvények értelmezésében áll, mellyek a régi s 
ujabbkori társadalmak életét szabályozzák. E viszontagságok közt a 
sötét idők számos termékei sodortatván örvénybe, miután azokat a 
szellem, diadalkocsijával eltiporta, minden félelem tartózkodása nélkül 
foglalkozik a maradványok vizsgálatával. Eltöröltetvén a h ü béri kivált
ságok, - az esküdtszékek, nemzetőrség, községi rendszer, választó 
testületek, mellyek a törvényszékeket, rendes hadseregeket, a status 
gyárnságát és örökös nemességet váltják föl , sokkal tisztább pillan
tást engednek minekünk az ó-korba, a forum mozgalmaiba, a curiák 
általi választásokba, a néptrihunok törvényszerii ellenkezésébe, s 
ama városok közéletébe , mellyek önálló védelmi , közigazgatási és 
törvényhozási rendszerrel bírtak. 

Mondottuk már, hogy-csak az ir hatja le kellőleg a tényeket, ki 
maga is részt vett a politikai mozgalmakban : minthogy a dolgok va
lódi szemlélete üti helyre az elmélet hiányait, s a társadalmi mozgal
mak megszakott szemiéietc vezet azok értelmének helyes megfejtésére. 
E részben is igen kedvező a jelenkor a történetírásra j mert miután el
távolittattak a korlátok a tanitók és vezetök , sa hivők és engedelmes
kedők közt, az állam többé senl<i előtt sem titok j a parlamenti viták 
és hirlapok minden polgárt felhivnak, hogy szemeit a trónok- és ka
marákra függeszsze, s a politikai bölcseséget, a távolabbi okok kipu
hatolását, s a társadalmi gépezet szövevényes menetének ismeretét 
magáévá tenni igyekezzék. Különbcn is a hivatalok változatos sokféle
sége a tudós és államférfiu, a vélemények és intézmények közti vi
szonyokat eléggé növelte j a nagy dramában mindenkinek jutott vala-
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mellyes szerep, habár nem állna is az egyébben, mint mit az őskor 

c horusa tőn, hogy valamit dicsérjen vagy rosszaljon. Innen ered an
nak szüksége, hogy a létezőt összehasonlítsuk a volttal; innen az el
lenmondás, melly az elmélet és gyakorlat közt minden nyomon mutat
kozik; innen ama türelmi szellem , me !ly képe~ekké tesz rá minket, 
hogy a valót, habár kellemetlenül esnék is, kimélet, de igaztalan
ság nélkül is, méltányoljuk. 

Átalában az irodalom is maga részéről mindig tevékenyebb befo
lyást gyakorolván a kedélyekre, azon két elv fölálli tásával éled föl 
ujra, miszerint végezélj a az erkölcsi haszon-, az eszköz pedig e ezél
nak elérésérc, a valónak előadásában áll. Azért tehát a történelemre 
kellett visszatérnie , ha előbb megelégedett is a mcsékkel; ábrázolnia 
kellett az egyéneket, nem pedig öket teremteni ; saját egyéniségétől 
elvontan, azonositani magát másokkal: s ha II. Fülöp és Rosarnunda 
neve, vagy pedig tyrusi Vilmos olvasása kielégité Alflerit és Tassot, 
jelenleg a képzelődés irta vagy rajzolta termékekben, legmerészebb 
röpte mellett is , az igazságra támaszkodik. Maga a regény is nagy 
hasznunkra van az által, hogy behat a belső életbe, a történelem ál
tal mellőzött, vagy :figyelmét kikeri.ilt részletességeket leirja, s nem 
csupán a kitünő egyéniségeket rajzolja, hanem a tulajdonképeni első 

szereplőt is az emberiség szinjátékában , a népet. Valóban a szokások 
és erkölcsök ismerete nélkül érteni akarni az eseményeket, épen an
nyit tenne, mint olly emberek közt forgolódni, kiknek nyelvét nem 
értjük ; s a keresztes-hadak és Henrik császár a canossai várban, ért
hetetlen számjegyek arra nézve, ki nem tudja azokat ama kor szokásai, 
és gondolkozás-módjával összevetni. A történelem a reformatio gyü
mölcse gyanánt harmincz éves háborut mutat föl, a fra-qczia forrada
lom eredményeül pedig Europa valamennyi államainak fölforgatott ha
tárait: de a családi s nyilvános zsarn()kság, a családok keblében tör
tént szakadások, a gyülölség, szeretet , fondorlatok jelenetei, a leg
szentebb érzelmek lábbal tapodása , a jámborok botránkoztatása; a fé
lénk lelkek habozása, valljon hol adnak élénkséget eme nagyszerü ké
pek szinezetének? Most már D o n- Q u i x o t t e kiegészíti a spanyol 
történetíró Mariannát; I v a n h o c kézzel foghatóbban rajzolja a le
győzött szászok viszonyait a normanok irányában , mint bármelly 
történeti könyvben feltalálhatnók; Manzoni ,J e g yes e i' a szenvedé
sek, bünÖk és erények eddig ismeretlen világát tárják föl előttünk; s 
a regényirók sokkal természetesebb és emberiebb magaviseletre szok-
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tatták ama Cliot, melly hasonlóan a tragoedia musájához, mindeddig 
saruban járt és gyilokkal fegyverkezve*). 

Ehhez járul még az embernek lelkismeretes és szigoru tanulmá
nyozása, ki az egymásra következő események tömkelegében lényegi
leg ugyanaz marad' s hat ezer év után is ugyanazon hajlamokkal szü
letik, mellyek az első testvérpár közt gyülölséget okoztak : miért is te
kintetbe véve az éghajlatot, a polgári intézményeket, VP,llást, jelen
korunkban az ember könnyen megfejti azt, mi a lefolyt századokban 
hasonló körülmények közt történt . 

.t. télrtéoelembeo tett elöhaladáaok. 

Épen nem csuda, ha az annyi segédeszközökkel ellátott történe
lem most már egészen más ösvényt követ a kutatás- és előadásban. Már 
Bacon azt mondá , hogy a világtörtérielem az irodalom , tudományok , 
bölcsészet, jogtan, müvészctek története nélkül, a vak Polyphemus 
szobrához hasonlit; s hogy a vallás- és gondolkozásmódban történt vál
tozások , az emberek- és a kormányzókban is változást idéznek elő. Dc 
valljon viszhangra találtak-e szavai : arról a történetirók nagy része 
tanuskodhatik j kik inkább a hősöket, a társadalom karját, vevék te
kintetbe , mint az intézményeket, vagyis a társadalom lelkét ; hasz
ll OS gyümölcsök helyett csak a gyönyörködtető virágokat szedték; az 
igazságot a divatozó szépnek formái közé illesztették, a helyett, hogy 
azt szeszélyes rendetlensége- és valóságában fogadták volna j kiemel
ték a látszólagos indokokat és következéseket, kabineti fondorlatokat 
és a hadseregek mozgalmait, a minden helyes ok nélkül kezdett, di
csőség nélki.il folytatott, és eredménytelenül végzett folytonos háboru
kat, mellyek csupán azt bizonyitják, milly makacsul burjánzik az em
ber keblében az egyenetlenség magva. 

A századnak, me ll y ann y it tett , fölfedezett, érzett , és gondolko
zott, joga van átalakitani a történelmet, és saját szempontjából itélni 
meg a lefolyt századok életét, tetteit, és érzelmeit, s összehasonlítani 
a multnak történetét azzal, a mit ő hozott létre. A szigoru, tudomá
nyos, de nem előítéletes és pártoskodó kritika, valamelly népnek jóllé
tét nem Themistocles vagy Lucullus palotáiban, hanem a. mühelyekben 
és a földmives nép közt keresi: és annak boldogságát nem az irott tör
vényekben, hanem azok alkalmazásában, és ama jóllétben, mellyet 
mindenki élvez; vizsgálat alá veszi a családi viszonyokat, a nevelést, 

*) Különös ennélfogva, hogy rnig Thierry Ágoston olly sok történeti ér
demet tulajdonit Walter Scottnak, Röderer kikel a regények ellen, és azt mond
ja, hogy: l es c h ef s d' o e u v r e d e W a l t e r Sc o t t n o us v a u d r o n t 
p l us d' u n e ma u v a is e h is t o i r e. Histoire de Fr.m<)ois I. Introd. 
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müvészetet, és papi rendet; arra néz , minő lábon áll a közbátorság, 
miképen tiszteltetnek a nők, mint vannak elosztva a javak; könnyü-e 
a közlekedés; egyesség uralkodik-e az alacsony sorsuak és nagyok, a 
tudatlanok és tanultak , az engedelmeskedők és kormányzók közt. 
Athene a legjelesebb szónokokat állithatta elő a szószékeken, a nélkül, 
hogy elhinnők, miszerint a legjobb és legbölcsebb kormányformával 
birt. E szavaknak : szabadság, köztársaság , monarcha, különböző ér
telme van Spartában és Schweizban, Görögország- és Romában, Per
siában és Angliában ; s még a puszta nevezet nem elegendő arra, hogy 
elhítessük magunkkal , miszerint a szabadság győzött Marathonnál, 
Actium- és Philippinél pedig leveretett A nagy eseményeket sem tulaj
donitjuk többé csekély okoknak, s valamelly háboru kimenetele nem 
vétethetik valameily nép erkölcsi sulyának zsinórmértékeül. Ki fogja 
mai nap elhinni, hogy a keresztes-hadakat egy ismeretlen remete sza
va, vagy a reformatiót a ferencziek és ágostoniak közti viszályok, s 
Amerika függetlenségét a sulyos adózások idézték elő? A gyarmatok 
elleni háborujában Angolhon legyőzetik, és mérhetlen nagyságra emel
kedik föl; a hét éves háboruban győz , és romláshoz közelit; Napoleon 
Tilsitnél gőgösen ir ja meg a béke föltételei t, és itt veszi kezdetét bukása. 

li:rklllcslség a tllrténelemben. 

Még I1a a vélemények közti eltérő különbség ingadozóvá teszi is 
az itéletet, azért mégis a történelem innen is uj életerőt merit, s meg
ismeri ama szent hivatását , miszerint nemes érzelmeiire buzdítson, s 
kárhozatot mondjon az önzésre. Jólelkülegyen a történetíró; ne híze
legjen a bünnek és zsarnokságnak, tanusitson szeretetet hazája, népe, 
s a szenvedők iránt még akkor is, ha azt keblében mélyen nem érezné. 
Az ember leginkább saját tapasztalatait fordithatja haszonra; és saját 
elmélkedései és vizsgálódásai jobban kielégítik őt, mint másokéi : a tör
ténetirónak tehát az feladata, hogy másoknak saját elmélkedések- és 
itéletekre nyujtson módot. Jelenleg a történelem, melly előadásában 
a tanítást tüzte ki czélul, szükség, hogy kitünően erkölcsös legyen ; 
ne hangoztassa a közönséges politikának, és mindennapi bölcseségnek 
elcsépelt czifra mondatait: hanem vegye szemügyre az embert, mint 
embert, és nem tekintve hírnév-, rang- és hazára, rendületlenül mond
ja ki ítéletét, jog és igazság szerint. Megvetve a mesterkélt méltó
sá.g ragyogását , melly a fényt a boldogsággal, a sikert az ügynek 
igazságával cseréli föl, tartsa kötelességének a nagyobb rész javára*) 
---,.) Tulajdonképen azok javára, kik azt megérdemlik; mivel az igazság 
nem a többség kizárólagos birtoka, tehát az abból áradó jó sem. 1\'Iindazok 1 kik 
méltók és képes~k azt íelíogni, de osak is ezek tarthatnak igényt rll.. S. 
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irni, megszilárditani a szeretet, munkásság és ismeretek kapcsait 
a nagy emberi családban, hogy béke, rend és kölcsönös jóakarat mel
lctt haladhasson előre rendeltetése pályáján. Nagy nevek által ne 
hagyja magát elszédittetni , hasonlóan a madárkához, me ll y n,a
gyon is közel repülvén a Niagara vizeséséhez, a léghuzam ereje által 
H-Z örvénybe sodortaték: sőt számos itéleteket véve uj vizsgálat alá, 
lerántand ja a koronát sok dicsőitett hős fejéről, hogy azt szerényebb é.3 
jótékonyabb érdemnek adhassa. A nagyság· nem rejti el előle gyarló
ságait, s Hadrián és a nagynak nevezett Lajos dicsérete közben meg
emlékezik Antinous- és a draganádokról; tisztelni fogja a persáknál 
az erkölcsök tisztaságát, s az egy Istenbeni ősi hitet, kapcsolatban 
nemes buzgalommal a dicsőség és haza iránt; a görögöknél a tudo
mányok- és szépmüvészetekben tett nagyszerű előhaladást ; a rarnaiak
nál az akarat szilárdságát : de egyszersmind nem feledi el megkérde
ni, mint használták ők mindezen előnyöket. Az illy magasztos erköl
csi nézet előtt elnémul a hízelkedés; és távol attól, hogy V ellejusnak 
Tiberiusról irt dicséretét, vagy Jovius aranytollát helyesléssei ernli
tené, még ama vak dicséreteket sem fogja tűrni, mellyekkel Xeno
phon Cyrus t, Eusebius Constantint, Eginhard Nagy-Károlyt elhal
mozza. Még király is (XII. Károly) találkozott, ki azt álli tá, hogy a 
történelemnek tanubizonyságot kell tenni , nem pedig hízelegni; s 
hogy az egyedüli mód, azt dicséretre kényszeriteni, abban áll, ha di
cséretes dolgokat cselekszünk: és ugyanazon országnak egy nagy mi
nistere (Üxenstierna) hozzá tevé: "Ki a közügyekkel foglalkozik, bár
milly magas polczon álljon is, többé vagy kevésbbé szolga marad; de 
ki a megfontolás delejtűjét, és a történelem kormányruciját nyiltan és 
szabadon igá.zgatja, az uralkodik." Ugyanazért a történelem meg
tisztulva a kor és az emberek előitéleteitől , nem hiszi már, hogy a 
gonoszság hasznos lehessen valamire; s kárhozatot mond arra, ki Hel
vetiussal azt hiszi, hogy a közjó érdeke által minden dolog szente
sithető, s kevesebb cynismussal birván, mint Diogenes, parancsolólag 
szól a hatalmasokhoz : , V o n u l j a t o k f é l r e, s n e v e g y é t ek e l 
t ő l e m a n a p v i l á g o s s á g á t.' 

Vannak mégis , kik miután a mult század itéletet mondott elbe
szélés nélkül, ma elbeszélni akarnak minden itélethozás nélkül; és egy 
fatalisticus iskola alakult, melly a zsarnokokat Isten küldöttjeinek, 
vagy pedig a szükségesség eszközeinek tekintve, fásulttá akarja tenni 
a történetíró keblét: hogy csupán a tényeket szemlélje, s ne az embe
reket; hogy érzéketlen maradjon az erény , bün és legszomoritóbb 
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események láttára: ezeket a sziikségesség kifolyásaul nézvén; a nél
kül , hogy részvétet tanusitana a leverettek, és reményt tápláina 
az iránt, a mi emelkedőben van. Dc még ezen iskola is az alkalma
zásban elég részrehajlást tanusit az igazság, és az előhaladás iránt; s 
akarata ellenére is mindinkább közeledik a valódi iskolához , melly az 
embert még elaljasodásában is szabadnak mutatja: elismeri, hogy az 
erkölcsitől elválasztott politikai igazság alap nélkül szükölködik; 
figyelembe veszi az egyének és népek tiltakozását, kik akaratuk sza
bad urainak érezve magukat, legalább részvétökkel gyámolítják an
nak törekvéseit, ki a szellemet az anyagtól megtisz titani kivánja; 
figyelemmel kiséri az előhaladást annyi viszontagságok közepett, ama 
részvéttel, mellyel valameily jó akarónk lépteit követjük veszélyes 
vállalatában; s a megdöntött erény iránt, ha egyebet nem, legalább 
kegyeletet tanusit, a végső érzelmet, mellyre a szerencsétlenség 
igényt tarthat. 

.-l tlirténetlrás eszményképe. 

Mindez igen terhessé teszi annak föladatát, ki az erény, igaz
ság, és az értelemfejlődés utáni forró vágyában növekedő nemzedéknek 
történelemről akar beszélni. Elmélkednie kellett ennek az ó-korról, mint 
az önmagát rajzolja; mcrt habár a tények a másolatokból is kivehe
tők, mindazáltal csupán az eredeti előadásokban fedezzük föl ama szi
nezctct, melly az előadásnál is jobb jcllemzője valameily korszaknak. 
Ha egyebet nem nyernénk is általa, legalább megismerkedünk a szer
zővel, kinek őszintesége vagy szolgaisága, a dolgok régi vagy ujabb 
rendje iránti hajlama, a korszellemct rejti magában. Itt az egykoru s 
eredeti irókról szólok*); nem pedig azokról, kik, habár classicai nyel
veken, de csak utánzók és ismétlők voltak. Ki az előbbiek tanulmá
nyozásával foglalkozik, akkép különbözik azoktól, kik csupán a ki
vonatokkal érik be : mint a tudós, ki az utazók előadása után ismer 
valamcll y népet, különbözik attól, ki ugyanazon nép között forgott. 
Nem csak a tört(~nctirókra akarom ezt értetni, hanem a költők-, böl
csészek- és müvészekrc is ; kiknek mü\Teibcn a korszak akkép tükrözik 
vissza, mint a folya_m tükrében annak partjai. Valljon elmondhatja-e 
az magáról, hogy ismeri Görögországot, ki azt csak Marathon- és 
Chaeroneánállátta, a nélkül, hogy behatott volna annak iskoláiba, 
hol Xenophon és Plato az lstenről, Socrates és Zeno az erényről, a 
Pythagoreusok a Cosmogoniáról, Gorgias az ékesenszólásról , Hippo-

*) Illyenek: Het·odot, Thucydides , Polybius , Titus Livius , Caesar, 
Xenophon, a szent-irás, H01ner , Pinda.r, a hindu költemények stb. 
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erates a gyógytanról tartottak előadások;tt j ki nem járt Epicurus kert
jeiben, és Diogenes hordó ja körül j nem látta a spartai ebédeket, Co
rinthus vásártéreit, és Phidias mütercmeiből a miletusi mühelyek
be nem vándorolt? És ki lehetne e részben jobb kalauz az egykoru 
iróknál? A fajtalan Petronius, a gunyolódó Aristophanes, a bölcselő 
Seneca, a jelentéktelen Lycophron , a gyenge ecsettel biró ifjabbik 
Plinius, és Cicero, barátságos leveleiben, sokkal tisztább fogalmat ad
nak nekünk ama korszakról , mint sem a történetirók : s az olympusi 
Jupiter, a luxori obeliskek, a talapoinok remete-magányai kiegészí
tik az illető korszak- és népnek ismeretét. 

Továbbá képes legyen behatui a történetíró a multba, olly kép
zelő tehetséggel, melly mindenre kiterjed, olly tapintattal, melly 
minden fontosabb dolgokat ki tud szemelni, olly éles-látással, melly a 
gőg vagy babonaság hizelgéseivel behálózott hagyományok közül 
megkülönbözteti az igazat: mellyet azokban mindenkor fel fog lelni, 
bármennyire legyen is a képzelődés álleplébe burkolva j a szenvedély, a 
tudatlanság, sőt még azon sajátJagos mód által is, mellyel megőriztettek, 
elhomályosított gyér emlékek segélyével, rá mutat a perczre, mellyben 
valameily nemzet megalakultj és arra, valljon ez alakulás önállólag, vagy 
külbefolyásokból fejlődött-e ki; minö szellem lelkesi té annak intézmé
nyeit, miképen hatottak azokra az események, és mint módosultak 
ama korábbi okok következtében, mellyek, hasonlóan a határistenség
hez, helyöket ujabbaknak átengedni nem akarják: mivel a tények is 
ugy, valamint az emberek , bizonyos nemzedéki sorozattal birnak , 
mellyben egyik sem kezdet, hanem csak folytatás valamennyi. Két
ségkivül az egykoru irók legtöbb közvetlen bizonyi tékokat hoznak fel; 
mint például Thucydides, Tacitus, Guicciardini, De-Thou, Botta: 
egyébiránt az egykoruság még nem biztosit minket a valóról j és So
cratesnek Anitus által megirt története, valamellyes becscsel soha sem 
fog birni. Ki tovább a multak felsorolásával foglalkozik, az már nem 
mint bizonyság, hanem mint tekintély léphet föl ; s az utána következök 
csak letéteményesek, de nem kutfők a történeti igazságra nézve. Ki 
a napi hirekre támaszkodik, csak hamar be fogja látni, milly könnyen 
másittatik meg az igazság"') j mennyire zavarja meg a szenvedély a 
nézpontokat, s a képzelődés milly alakot ád a tényeknek Ha már egy
szer valameily hibás nézet lábra kapott, igen nehéz azt kiküszöböl ni, 

"') Hic narrata ferunt alii, mensuraque facti 
Crescit, et auditis aliquid novus adjicit auctor. 

O v i d. Metam. XII. 57. 61. 
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s gyakran még nehezebb, annak nyomára jőni. Ebben áll a kritika 
feladata. 

De valamint a csillagászatban a nagy távolságba helyezett égi tes
tek olly csalódást okoznak a szemnek , hogy a látszólagos mozgás va
lónak, és a mi valóban mozog, az mozdulatlannak tetszik: ugy a tör
ténelemnek puszta gyanitá~mn alapuló r jszében is, némellyek valóságos 
személyeket látnak a mythologiai képzeményekben, mások pedig még 
a valókul behizonyitott személyeket és dolgokat is a regészet és költői 
jellerozések körébe utasitják; s mig Brahma, Saturnus, Odin kirá
lyok- és hősökké válnak, Horner, Camill us, sőt Solon is, a társadal
mi miveltség bizonyos fokának jelképezett kifejezéseiül tekintetnek. 
Csak hogy a kétel y scepticismussá ne fajuljon! Nem elegendő, valameily 
tényt tagadni csak azért, mivel régi; valamint nem tagadhatjuk a 
Sirius lételét is azért, mert rémítő távolságban ragyog. Milly sok, még 
csak tegnap elvetett, ó-korbeli állitásokat igazolt, vagy világositott föl 
előhaladása által a tudomány ! Hagyomány nélkül nem létezik történe
lem , s nélküle az emberi-nem neveltetése hátramaradást szenvedne; 
s még ott is el kellene azt fogadnunk , hol a Volney által annyira kö
vetelt ma thernatikai bizonyosság hiányzik. Mert még akkor is, midőn 
a nem-történtet adja elő, legalább az ember természetéhez, és a kor
szellemhez van az alkalmazva; s a tények hasznos eredmények- és intel
mekkel gazdagitanak minket, hogy kerüljük, vagy keressük az azokat 
előidéző okokat. Röviden , a történelem alapeszméje abban áll, hogy 
megismerni tanuljuk azt, mi a társadalmak jelen állapotát előidézte. 

S valamint a csillagász, hogy a bolygókat ragyogó pályájokon 
kövesse , nem várakozik rá , mig az anyag , tér , és mozgás lényegét 
kitanulta; sem a természetvizsgáló nem hagy föl azért kutatásaival, mint
hogy egyetlen szó, minő a n e h é z ke d és, v i ll a n y-d e l e j ess é g, 
azok eredményeit meghiusithatja: ugy a történeti ró sem fog megállapod
ni föladatában csak azért, mivel az átalános kutatási buzgalom nagysze
rű fölfedezéseket igér. Szintolly mély értelmü, mint leverő Goethenek 
ama mondata: hogy valamit tudjunk, mindent kellene 
t u d n u nk. Azonban a nélkül, hogy az átalános tökély utáni vágy
ban kedvét vesztené a történetíró, forditsan hasznára minden ujabb 
fölfedezéseket; és azon gondolatban talál va megnyugvást, hogy az 
unokák nálunknál többet tudandanak, oda fordítsa igyekezetét, misze
rint utódai az ő munkálatait kiindulási pont- és bizonyságul tekint
hessék arra nézve, mennyire halado~t a tudomány az ő korában. 

Azonbo.n l1a. valaki Lycurgus és Rőtszakálln Fridrik kortársait a 
6* 
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jelenkor szemüvegén át akarná megítélni, ha nem is a tények-, bizonyá
ra a történelemnek elferditöje lenne. Helyén lesz ugyan, hogy a történet
íróosztozzék korszakunk nagylelk ü részvételében, és annak nemes irányát 
gyámolitsa mindazt illetőleg , mi a nép szellemi s anyagi jóllétét elő
mozdítja: de midön tovább látja, hogy minden nép a szükség vagy kiván
csiság ösztönének engedve, az ismeretek és miveltség átaJános előhala
dását segíti elő, - módot lelend benne, hogy kortársainkká tegye a leg
régie bbeket; eszközölni tudandja , hogy a ledér és fölösleges dolgok ne 
szoritsák ki a lényegeseket, s az előadott eseményeknek olly érdeket tu
uand kölcsönözni, mellyel birtak azokra nézve, kik ezeket saját szeme
ikkel látták. 

Szükséges tovább, hogy korát ne csak a társas-körök-és felolvasási 
teremekben, az embertelen előítéletek eme kiapadhatlan forrásánál ta
nulmányozza, sem a hir lapok-, és ama temérdek röpiratokban, mely
lyek minden véleményt lerontanak, a nélkül, l10gy maguk valaminővel 
birnának, hanem önmagában és az egyszerü, józan eszü emberekben : 
szintugy a régieknél, mint kortársainál ne csak azon adatokra fordítsa 
figyeimét, mellyek forradalmak alkalmával zajosan merülnek fel, ha 
nem vegye szemügyre , mikép készittetnek ezek előre a köztéreken , a 
templomokban, mühelyekben, és a családi tüzhel ynél. Mire valók a csa
ták leírásai, mellyek a harozfiakat ki nem elégitik, s csak gyanut ébresz
tenek bennök; másokra nézve pedig fölöslegesek? A hosszu vitatkozá
sok valameily időpont vagy hely meghatározására, azon fáradalmas tu
dományosság, melly azt hiszi, hogy már mindent tud, mert mindent 
összeolvasott, s melly mások gondolatait bányászva ki, megkiméli ma
gát az elmélkedéstől , nem azon történetirónak valók , ki inkább az ol
vasók keblében, és nem a könyvtárakban akar helyet foglalni , s ki az 
épület fölemelése után kötelességének tartja , elhordani a szemet sértő 
disztelen állványokat, hogy annál inkább kitünjék az épület szépsége , 
a fölhordásához megkivántató fáradságnak pedig emlékezete is ele
nyészszék. 

Az is megkivántatik még a történetiróban, hogy a statisticai tör
ténetet, vagyis összeállitását mindannak, mi a mathematikai arány 
törvényeire vihető vissza, egyesiteni tudja a politikai történelemmel, 
melly egyik nemzetnek a másikra, egyes egyénnek a tömegre, egyes 
századnak a következökre hatását és befolyását tárgyazza; mint szinte 
a bölcsészeti történelemmel, melly az emberi-nemet egy törvénynek 
alávetve tekinti, mellyhez közelebb vagy távolabb viszonyban fejlőd
nek az események: mert csakugyan képtelenségnek látszanék a folya-
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mok futása annak, ki nem tudna semmit az Oceánról, mellybe sza
kadnak. 

Most már senki sem osztozik azon nézetben, miszerint elegendő, 
ha a történelem való dolgokat ád elő,*) a nélkül, hogy azok erkölcsiek 
és szépek is legyenek. A nagy történetirók az első rendü irók közé tar
toznak; s azon németek, kik felhalmozva a nagy tudományosságot, azt 
l1iszik , joguk van elhanyagoini a formát, csak azt bizonyitják , hogy 
nincs fogalmuk róla, miszerint a forma elválaszthatlan a lényegtől, s 
a gondolatnak kiegészitö részét képezi. Az őszinteség igen becsessé te
szi némell y korunkbeli irók müveit, mellyek egyéb irodalmi értékkel 
nem birnak; mivel az őszinteség az igaz tanuságnak mindenkor jellege 
szokott lenni: de a történetirában a durvaság, a homályosság, a kifeje
zések elhanyagolása, zavart eszmék- és fölületes tanulmányra mutat
nak; valamint más részről a világosság, tiszta felfogás- és komoly ta
nulmányról tesz tanubizonyságot : az irmodor, a gondolatok és érzel
mek mozgató eszköze, az ő szépségében mély fölfogás, eleven képzelet, 
és erőteljes érzelmek öszhangzását föltételezi. A tudós készültségnek 
tehát nem kell a szabad kifejezést einyornni; s legjobb, egyesitenie a 
krónikák együgyüségét, a fatalisták nyugodt elbeszélése- s a classicusok 
dramai előadásával; összefoglalni az egészet, és el nem hanyagolni a 
részleteket; szét nem választani a tények előadását, a szokások és gon
dolkozásmód költészetétől; elérni a szabályszerüséget, és szabad röptet 
engedni a képzelődésnek ; egy csomóba szedni az eseményeket, a nél
kül, hogy összezavartatnának; s az élet változatos jelenségeivel azon 
nagyszerü metaphysikai érdeket kötni össze, mellyet az emberi lélek 
fokozatos fejlődése tüntet föl; kerülve a kerekmondatokba burkolt szá
razságot, és az ellentétek- és álszabatossággal takart hiuságot: a való
di történetirónak egyesitenie kell magában Livius és Guicciardini ma
gasztosságát, Viliani egyszerüségét, Nichhur kritikáját, Machiavelli 
éles eszét, Tacitus halhatatlan gyors-roenetét, sajátjává kell tennie 
Schiller d us előadását, elhagyva declamatioit, Muratori tudományát, 
póriassága nélkül , Müller változatosságát , hosszadal massága , és Gu
izot elemző tehetségét, ennek unalmassága nélkül. 

Megkivántatik még a történetirában a tudományosság, hogy 
lásson, a pontosság, hogy tisztába hozzon valamit; az i télö-tehetség a 
tárgyak kiszemelésére, a módszer az elrendezésre , a képzelő-tehetség 
a leirásra, az igazságosság az itélethozásra, a biztos pillantás, hogy az 

•) Historia, quoquo modo scripta, delectat. P l i n. Ep. 8. L. 5. 
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eredmény el ne vakitsa, a mélyen gyökerező érzelem az igaz iránt, 
hogy akkor is, midőn csalatkozik, kitessék , miszerint az értelem , nem 
pedig a sziv az, melly nála tévedett; bátorság kivántatik meg benne, 
hogy föláldozza önszeretetét, mint szinte a vágyat, fényleni s uj dol
gokat különcz formákban adni elő; az irmodor azon egyszerüsége, me ll y 
biztos jellege az őszinteségnek, s mind a mellett a mi.ivészet eme há
rom rendbeli hatását: felvilágositani, rajzolni, s meginditani, föl nem 
áldozza; higgadtnak kell lennie, de nem hideg keblünek ; állhatatosnak 
a vizsgálódás- és az előadásban, ugy hogy sehol, sem türelmetlenséget 
a tovább haladásban, sem azon könnyelmüséget ne éreztesse, melly 
meggondolatlanul fog a nagy munkához, azt hanyagul folytatja, és 
kedvetlenü! végzi. Kivánatos, miszerint gondoskodjék róla, hogy minél 
többet gondolkozhassanak fölötte az olvasók; ne annyira ismeretekkel 
kérkedjék, mint inkább józan gondolkozását tanusitsa; olly müvet ké
szitsen, melly a szerzöt megkedveltesse az olvasóval, és mellyet senki se 
tegyen le kezéből addig, valamig tisztább és magasztosabb fogalmat nem 
szerzett magának az embernek rendeltetése felől e földön, mig rendü
letlenül nem hisz az igazság országában , és képesebbnek nem érzi ma
gát valameily jó, vagy nemeslelkü tett elkövetésére. 

Ne is fogjon az soha történetiráshoz, ki valameily dicső tett hal
latára földobogni nem érzé szivét, ki az elnyomott ártatlanság fölött 
siránkozni, s a gonosz iránt utálattal viseltetni nem képes: mi nélkül 
a jó iránti szeretet nem létezhetik; mondjon le az e hivatásról, ki valaha 
nevetségessé tette a jó szánJékat, vagy könnyelmüen szólott arról, mi 
az embernek legszentebb tulajdona, tudnillik a család-, a haza- és val
lásról. A mennyire csak lehet, vetkezze le egyéniségét, és ne saját ér
zelmeit, örömeit és szeszélyeit hozza föl, hanem az egész emberi-nem
ről, tulságtól ment átalános szeretettel száljon ; örüljön az igaz ügy 
diadalának egyszerü méltósággal; szenvedjen az erényessel: de ne ve
szitse nyugalmát ; ne az legyen előtte, hogy guny, vagy dicsiratot ké
szitsen; őszinte jó indulattal lévén , ne fürkészsze erővel valameily nép
nek hibáit, hogy annak jellemét lealacsonyitsa : de ne is takarja el azo
kat, csakhogy annak nagyságát bámulhassa. Ha valaki teljes hitet he
lyezvén az erény- és nemeslelküségben, egyenes szivvel, méltán beszél
ve jogokról, mert betölté kötelességeit, szándékozik a történelem eléL 
adásához fogni, még a holtakul tetsző események is ujra életet nye
rendnek erkölcsi ihletésére, s ő kénytelen lesz elismerni, mikép mindaz, 
mi a világon történik, az erényesség-, és a világegyetem végczéljára van 
irányozva, habár gyakran el van is e czél szemeink elől rejtve. 
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A történetirónak ezen eszményképét tartottam szem ellitt, midőn 
hazám ifjuságát arra Jlivtarn föl, hogy figyeimét az emberiség által 
századokon át meghaladott ösvényre fordítsa. Főnebb már rövid át
nézetét adtam munkámnak. Némellyek talán olly véleményben lesznek, 
hogy a munkát népek szerint kellett volna fölosztanom, mint ez a 
hosszabb világtörténelmi müveknél divatozik: de nem is tekintve azt, 
hogy a chronologiai rendszer megkiméli az ismétléseket, mellyek a má
sik rendszernél kikerülhetienek , az előtt , ki az egész emberiséget e
gyütt véve tekinti, igen sok fontos tények tünnek föl az összeségben, 
mellyek az egyes részek elszigetelt szcmlélőjét kikerülik; továbbá né
mclly nagyszerü események, némelly átalános eszmék szoktak uralkod
ni egész korszakokon át: ugy hogy a nemzetek nagy részben szövetsé
gesek-, vagy ellenségekül tünnek föl; mint valameily hárfa hurjának 
megérintésével, minden, ugyanazon hangegyezményhez tartozó hurok is 
rezgésbe jőnek. Szabadjon elhallgatnom egyéb indokokat, mellyek en
gem a chronologiai rendszer választására birtak; azon meggyőző
désben lévén, hogy a ki évek óta komolyan gondolkozott valamelly do
logról, alaposabb itéletet tud mondani róla, mint a ki azt csak fölülete
sen tekinti. Minthogy egyébiránt az emberi észnek nyugpontokra van 
szüksége, miivemet korszakokra osztám, mellyeknek, mint ez leginkább 
az ó- kornál fog feliiinni, sokkal nagyobb kiterjedést adtam, mint azt 
előttem bármelly történetíró tette. Ekkép az időrendi s néprajzi rend
szerek előnyeit akarám egyesitni az által, hogy valamell y népnek egész 
életét egyetlen korszak határai közé szoritám. Mind a rucilett hü ma
radván a rendszerhez, nem levék egyszersmind annak rabszolgája, s a 
határokat nem ugy szabtam ki magamnak, hogy minclen nép történetét 
ugyanazon évben szakitsam meg, melly az egyiknél valameily nagysze
rii változást okozott; néruellyekről csak akkor szólok, midőn az átalá
nos müveltség tényezői gyanánt tünnek föl: vagy pedig az időt is meg
előztem, midőn azok enyésztét és halálát kelle hirdetnem. Távol vala 
tőlem, azon chronologisták durva rendszerére akarni szoritkozni, kik 
az előadás rendében szorosan az események sorozatához tartják magukat; 
holott gyakran a történeti tények összege csak ugy fogható föl, ha a 
megtörtént a történendő után adatik elő, melly amannak értelmet és 
jelentőséget kölcsönöz. Igy tehát előadásomba, mennyire csak lehetsé
ges, minden részleteket fölvettem, mellyek valameily nép értelmi s er
kölcsi életére vonatkoznak; azoknak pedig, mik fontosságuknál fogva 
to\·ábbi megfontolást és különös tekintetet igényelnek, külön helyet 
tartottam föl: egyébiránt ollykor szükségesnek látszott előttem, a ki-
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szabott rendszertöli eltérés , a nélkül , hogy ezt indokoini akarnám. 
Az eszmék összekapcsolása volt főczélom : ha e részben nem vagyok 
képes megfelelni a várakozásnak , szivesen tűröm a sze mrehányást. 

A kutfőket, mellyekre hivatkozom, jól átvizsgáltam j azonbap 
mellőzöm a kérkedő szokást, hogy csupa idézetekkel töltsem be a la
pok alját. 1\f un kám folyamában az idézetek leginkább a tényekre , s 
azok átaJános rendére vonatkoznak: egyes megjegyzések- vagy esz
mékért, mellyeket netalán egy vagy más szerzőből vettem, hálásan 
lekötelezve érzem magamat j de midőn kötelességnek tartom, hasznot 
vonni mindazokból, kik engem illy mi.ivekkel megelőztek, azt hiszem, 
tulajdonjogot is szereztem magamnak arra nézve, mit azokból a magam 
eszméihez hasonithattam. 

Ez iszonyu terhes föladatot, egyedül fogni illy terjedelmes és 
változatos mü kidolgozásához, azon meggyőződéssel vállaltam ma
gamra , hogy ha az egyes részek kidolgozása nem sikerülne is tökélete
sen, a mü fog annyi előnynyel birni, miszerint az egészet azonegy szem
pontból foghassa föl mindenki, s megőrizheti az előadás és irány amaz 
egységét, melly számos illynemü müveHen hiányzik. 

Szándékom iránt mindenki meggyőzödhetik azon iratok ból, mely
lyeket eddig napfényre bocsátottam; mellyek habár nem felelnek is 
meg minden Jávánatnak, legalább vigasztalásomra szolgál, hogy ezé
lornat nem találták gáncsolandónak, sem ravasz vagy ingatag eszkö
zökkel nem éltem. Nagy becsben áll előttünk ama dicsőség, melly 
szándékunk tisztaságának jutalma: s ki némi becsültetésre tett már 
szert polgártársai szemében, azt gondosan őrzi, nehogy öreg napjaira 
érje őt a gyalázat j melly azokat szokta sujtani, kik saját érzelmeiket 
elárulták, s a komoly meggyőződéssel követett ösvényről letértek. Oh 
bár szégyen-pír nélkül emlékezhetném e szavakra, midőn a munka vé
géhez érve, rövid szavakba foglalandom ama tapasztalatokat, mellye
ket annyi szeretet-, állhatatosság-, bizalom-, meggyőződés-, és bátor 
lélekkel véghezvitt utazás közben gyüjtögeték össze! ... 

Valljon a bátorság, vagy a vakmerőség volt-e vezetöm? a siker 
fogja elhatározni. 

Annyit bizton állithatok, hogy semmit sem mulasztek el arra 
nézve, miszerint müvem az igazat a széppel és jóval párositsa. Mindent 
elkövettem , hogy azon hódítások szinvonalán tartsam fön magamat , 
mellyeket a tudomány naponkint tesz előhaladásában: nem hagyáru 
elvakittatni magamat a részvét, vagy gyülölség által j nem vagyok 
olly szerenesés, hogy minden iránt együgyü csudálkozással viseltes-
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sem1 sem olly szerencsétlen, hogy minden dolgot elkeseredett, szomoru 
lélekkel fontolgassak; az ifjuság tapasztalailan csalódásaiból kiábrán
dultam: de annak nemes lelkesedése most sem hagyott ~l engem; sze
retem hazámat, a nélkül, hogy más tartományok iránt előitélettel 
viseltetném; bámulom a multat, a nélkül, hogy visszakivánnám; be
csülöm a jelent, a nélkül, hogy eltitkolnám hibáit, és nemeR biza
lommal tekintek a jövőbe; a szolgaság tűrését nem nevezem megelé
gcdéf!nek, sem a gonosz állapot tartós voltát tapasztalásnak: ellenben 
meg vagyok győződve, hogy vannak vissza(~lé':lek és előitéletek, mely
lyeket szintugy fön kell tartani, mint a pusztaságokat és erdőségeket, 
mellyek valameily népnek függetlenségét védile 

Tisztelem mások véleményét, a nélkül, hogy a magamérólle
mondanék; őszintén kimondom az igazat, és nem neheztelek a jólelk ü 
elleomondóra: én kissé többre törekeelem, mint pillanatnyi tapsokra; 
mások segitségét és tanácsát kikértem; elmélkedtem magam és az em
berek fölött, a társadalmi érintkezések és utazások alkalmával, s a 
magány, és a szerencsétlenség komoly munkásságában; érzém viharzó 
változásait az elragadtatás és keserű csalódásoknak, mellyek vala
meily nagyszerű vállalatnál legvégsöbb próbára teszik ki az akarat szi
lárdságát, és azt olly igen megedzik, midőn azokat diadalmasan áll
tuk ki. A tér azonban olly tágas, hogy alig képes azt befutni az em
ber nyugodt lélekzette!. Az olvasók jóakaratát veszem tehát igénybe, 
midőn a gyarlóság erőt vesz rajtam; és azt annál könnyebben meg
nyerhetem tőlök, ha barátimmá teendern őket, és azon meggyőződést 
kelthetem bennök, hogy itéletemben ugyan tévedhettem, de nem 
az érzelmekben, mellyek engem lelkesi tettek. 

A történetirá tanu is egyszersmind , ki szigoru pá.rtatlansággal, 
és a becsületes embernek sajátságos jó lélekkel nyilatkozik a tények 
valóságáról. De biró is egyszersmind , kinek egyéni nézetei vannak a 
tények felől: helyesli vagy kárhoztatja azokat, saját elmélkedésével az 
olvasóét kelti föl, és őt azon erkölcsi és társadalmi oktatásokra utal
ja, mellyeknek munkája minden sorából kitünniök kell. E birói tisz
tében csalódhatik , és gáncsokra is szolgáltathat alkalmat; azonban 
mindenkor mentséget találhat az őszinteségben, mellyet itéletének 
szabad nyilvánitása tanusit: annál is inkább, ';uivel a határozott té
nyeket szigoruan elkülönzi a véleménytől, mellyet felettök elmond. 

Jól tudom, hogy a sértett gőg feltámad az ellen, ki valameily 
megrögzött és kényelmes véleményt lerontani készül; s az érdekeltek 
részrehajlónak nevezik azt, ki azokhoz merész kezekkel nyul: én 
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mindazonáltal az őszinte, s el nem fogult lelkekre llivatkozom j es Ipar
kodni fogok, hogy még az is, ki véleményemben nem osztozik, kényte
len legyen elismerni, mikép az igazságot őszintén kerestem. Más rész
ről bizonyítékokat hozok fel mindenre: s igy az állítások és bizonyít-
ványok közti ellenmondás kárhoztatóm lenne. 

A történetirónak nagyszerü és komoly tiszte azt követeli tőle, 
hogy tegye nyugodttá keblét j különben is annál meggyőzőbben hat 
szavaival, minél mérsékeltebbek azok. De amaz érzéketlenségre, melly 
a közönyösség vagy félelem nyomoru szülöttje szokott lenni, melly 
az erény és bün, az lsten és emberek müvei köz t különbséget nem 
tesz, soha sem törekedtem. Mint polgár, ugy vélem, szabadon mond
hatom ki véleményemet , melly jól megfontolt meggyőzödésen alap
szik j és jogom van, tiszteletet követelni annak számára. Mint sziv- és 
lélekkel olasznak meg fognak bocsátani, ha Europa- s különösen Olasz
országról kissé több hévvel és szeretettel fogok szólni. Mint keresz
tény, alávetem véleményimet annak, kinek fólülröl adatott ha
talom, a lelkismeretek fölött ítélni. Azt hiszem, hogy szeretetnek kell 
vezérelni valamint a tetteket, ugy a tudományt is j de hogy a szeretet 
nem zárja azért ki a szilárd, és nyiltan kimondott véleményt: sőt azon 
tétovázó itéleteket is megvetéssei tekinti, mellyek a meggyőződést és 
jóakaratot nagyon is gyakran elfojtják. Miért ök kedveltjei is a vi
lágnak. 

Bár egyedül számomra tarthatnék föl minden kellemetlenséget 
és halálos unottságot j és olvasóírn lelkébe csupán csak örömet és ele
venséget önthetnék, és azon benyomásokat, mellyek több iz ben arra 
késztettek engem, hogy áldást mondjak a nemes-keblü emberbarátok
ra, kik tetteik vagy érzelmeik által eredetünk fönségét tanusitják ! 
Vajha sikerülne nekem a tiirelem, részvét, és szeretet érzelmeit öm
leszteni el eme kiterjedt, és inká.bb gyenge, mint gonosz, inkább ér
telme által tévutra vitt~ hogy sem szivében megromlott család irá
nyáblln: mellynek hibáiból a Gondviselés az üdv- és igazságra vezérlő 
okokat szokta meritni, s mellynek aljasságait bőven jóvá teszik 
a családi boldogságat képző szende erények, valamint ama nagylel
küséggel párosultak is, mellyek kortársaink bámulatát, s az utókor 
háláját érdemlik. 

S miután én nem annyira a korosabbakat tartottam szem előtt, 

kik azt hiszik, hogy tudnak valamit, mint inkább a fiatalságot, melly 
menten még a legőszintébb és szilárdabb lelkekre nézve is veszélyes 
előitéletektőL vágyat érez magában, valamit hinni , szeretni és tudni, 



91 

hogy részéről bevégezni segitse a müvet, mellyet a jövőben teend8-
nek lát: különösen rátok ifjakra nézve kivárrom, a fájdalmakat ke
vésbbé keserükké, a csalódásokat kevésbbé váratlanokká, s a féktelen 
képzelődés és vak szenvedély kicsapongásait kevésbbé veszélyesekké 
tenni. Összeköttetésbe hozva titeket minden nPmzetekkel, azon önzés 
nélküli érzelmet szeretném belétek ihleni, melly a haza s az emberi
ség javát minden magánérdek fölé emeli: ohajtanálak meggyőzni tite
ket róla, hogy minél felvilágosultabb az ember, annál kevésbbé ural
kodik rajta a haszonlesés, annál higadtabbak szenvedélyei, annál 
alább hagynak az érdekek önző követelései j ohajtarrám eltávolitani 
tőletek a kikerülhetlen végzetszerüségnek vigasztalhatlan félelmét j s az 
erkölcsi és polgári előhaladásra, ugy szinte azon szükségességre tevén 
titeket figyelmesekké, miszerint ezeket az időtől várjátok, el akarnám 
fojtani bennetek azon gondolatot, miszerint az erőszak és vakmerőség 
mindenben határozhat: de a tétlenség és gyengeség káros következé
seire is intvén, akarnám egyszersmind nektek az értelem és akarat 
megedzésének szükséges voltát kimutatni. 

Bár olly élénk és hatalmas lángra lobbanna lelketekben az em
beri méltóság, és társadalmi élet szentségének érzete, hogy a helyett, 
miszerint magatoht kétségbeejtő unalom által emésztenétek, és keb
letekben vakmerő reményeket, vagy tehetetlen és istentelen gyülöl
séget táplálnátok, tanuljátok inkább meg, mint kell saját okosságotok 
szavára szilárdan hallgatni, minden tetteiteket a közjónak alárendelni, s 
egyetértő nemes öntartással, egy határozottan kitűzött szent czélra tö
rekedni. 

Nem is hiszem, hogy a történelem nemesebb czélt tűzbessen ki 
magának annál, mint: hogy munkás szeretetet öntsön belénk a gyen
gébbek iránt, illem- és észszerü alávetést a hatalom, szives hajlamot 
a társadalmi rend, és tiszteletteljes megnyugvást a Gondviselés irá
nyában; megszilárditva azon erkölcsi öntudatot , hogy az ember tár
sas létre van rendeltetve, s legfőbb kötelessége, a szeretetet, értel
met és munkásságot, melly neki osztályrészül jutott, felebarátjainak 
boldogitására, s az egész emberiség előhaladására forditni. 



Jegyek magyarázata. 

lflidön magára e munk.ára töt·ténik hivatkozás , nkát· a szörJeget, akár az ok
"'ányoknt illetöleg, akkor ritkitott kis betük használtatnak , ugymint: köt. és l a p ; 
fHigy : k ö n y v és fe j. 

A két·döjel (?J bizonytalan nevtk és évszámok után t~tetik. 

Kt·. e. és Kr. u.jelentik: Krisztus előtt és után. 
A szö»eg közt előforduló uámok 1 J, 1), vagy csillagok, a lap sarkán levő jegy

•· etekre vonatkoznak; a zárjeibe fogln/l nagy betlik pedig (AJ, (B), a könyvek vé
gén előfordu/6 s nn!lyobb ter;jedelmii fölvilágosi/6 jegyzetekre. 

A lirn franknak 'D életik ; mérföld 60 , leg a pedig 20 ét·tetik egy fokra ; a hosz
uusági fokok rendesen a parisi délköt·töl sz.ámittalnnk. 



E l ö i s m e r e t e k. 

A t ö r t é n e l em a valóknak tartott fontos események össze
függő előadása, mellyből ismerni tanuljuk a multat, és következtetést 
vonhatunk az ember szabad cselekvőségéből fejlődő, valószinü jövőre. 

A történelem alapszik, 1-ör: saját tapasztalatokon j 2-or: azon 
tanuk előadásán, kik az eseményeket tulajdon szemeikkellátták, vagy 
azok alapos tudomásával birhatnak j 3-or: a fönmaradott- emlékeken, 
A kritika azon mesterség, mellynél fogva megkülönböztetjük a kutfök
ben a nagyobb, vagy kisebb hitelességet , összehasonlítjuk azokat , ösz
szekapcsoljuk az okozatot az okkal, és ki puhatoljuk ekképen az igazsá
got, a történelem valódi czélját. Hogy a történelmet a tudomány szin
vonalára emeljük, erre nézve nem elegendők a határozatlan, és össze 
nem függő hagyományok; hanem hitelesített, figyelemmel kisért, helye
sen előadott és jól rendezett tényekre van szükség. 

Az · előadás tárgyát illetőleg, a történelem lehet p o l i t ik a i , 
i r o d a l m i, sz e n t és e g y h á z i; előadhatja a harczokat, miveltsé
get , kereskedést stb.; vagy pedig az álladalrnak és népek történetét ; 
vagy végre egyetemes lehet. Szintugy az egyetemes, mint a külön tör_ 
ténelem , a tárgy- , idő- és anyaghoz képest több, vagy kevesebb osztá
lyokra ágazhatik el. 

Mi alakját illeti, vannak krónikák 1 anekdoták, történeti gyüjte
mények, emlékiratok, életrajzok j végre a valódi történelem, me Ilynek 
a tudomány szabályai szerint bölcsészeti nézetekből kell irva lennie, 
az okokat és okozatokat, vagyis a tények közti benső összefüggést 
kutatja. 

A történelem tehát lehet e g y e t em es 1), k ü l ö n ös , h e l y-

1) A leginkább kézenforgó egyetemes világtörténelmi munkák : 
kz., mellyet egy angol tudós társaság készitett. London, 1747-65; Amster

dam, 17 42-92.; 46 kötetben. Mi a parisi 8-ad rétü kiadást használjuk. 
Guthrle, és Gray etc. Allgemeine Geschichte der Welt t>On der Schöpfung an (an

golul: London, 1764-67. 12 köt.). 
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hez kötött (municipalis), ó 1), uj, egykoru; amint tudnillik 
az egész emberi-nemet, egyes tartományt, egyes várost, a romai biroda
lom enyészte elötti, vagy utáni kort és népt'ket, vagy végre a jelenkort 
tüzte ki tárgyául. 

L' art de vérifiet· les dates des faits hisl(lriques , des inscriptions , des chroniqttes 
ct autres monuments ar~ant et apt·és l' ére chrétienne. D. Franc;lois Clement, sz. móri 
bencze mwtkája.. Ujabb időkben többen folytattá.k. 

Delisle de Salles, !layer és llercier, Histoit·e des hommes. Paris, 1779-1800.; 
53 köt. 

Bossuet, Di.scours sur l' hisloire univers elle. Paris, 1680. 
lllillot, Élémenls d' hilloire générale. Paris, 1772. Könnyü irmodorban, a ne

velésre szánva. 
Jaques Bardion, Histoire universe/le, sacrée et pt·ofane; folytatva Linguet á.ltal. 

Paris, 1754., és köv. 18 köt. 
B. Luden , Allgemeine Geschichte der Völker. 1814.; 3 köt. 
Schr6ckb, Allg. Geschichte. Leipzig, 1792-1817.; 8 köt. 
L. Drescb, Allg. polit. Gesch. 1815. 
L' univers pittorcsque, ou hisloire et description de tous les peuples, leurs religi

ons, moeurs etc. Paris.; sajtó alatt. 
llenteile, Cours compiet de géographie , de chronolog ie et d' hisloire ancienne 

et moderne. Paris , 1804. 
Ginlio Ferrarlo, ll coslume antico e moderno. Milano. 
Gatterer, Synchronist. allg. Gesoltickte. 
Strass , Lau{ der Zeit. 
'Möller J., Vierundr.wanzig Bücker nllg. Gesckichten. Stuttgart, 1845. 
lnquetll, Abrégé de l' hisloire unit~erselle. Paris, 1801-7.; 12 köt. 
Ségur, Abrégé de l' hisloire unit>erselle. Paris, 1817 -20.; 25 köt. 
Dillon, Hisloire unit~erselle, contenant le synohronisme des histoit·es de tous les 

peuples contemporains etc. Paris, 1814 -20.; 9 köt. 
Roustan, Abrégé de l' hisloire unit~erselle ancienne et moderne, j usqu' a lapaix 

de Versailles. Paris, 1790. 
Becke!', Alig. Geschichte der allen und neuen Zeit, fortgesetzt von Loebell und 

'Menzel. Berlin. 
Rotteck, Leo, Scblosser, Allgemeine Weltgeschichten. A két utóbbi még sa j

tó alatt. 
Buret de Longcbamps , Les fnstes unit>ersels, ou Tableaua~ historiques , cht·onolo

giques, géographiques eto. 
Le Sage, Atlas généalogique, clwonologique, et géographique. Paris, 1814. 
A szerény külsejü, de jeles és dus tartalmu kézi-könyvek közt emlitendő 

Beck (Lipcse, 1798.); Scbrllckb (1774--95.); és mindenek közt leginkább ajánlan· 
dók Beeren iratai, a régi történet és az europai politikai statusrendszer fölött, a 
két India fölfedeztetése után. 

1) Az 6-történelmet különösen fejtegették: Rollln, Hisloire ancienne des Égy
ptiem, Carthaginois , Au!f"Íens , Médes, Persans , Macedoniens , Grecs; és Hiltoire Ro
malne ; folytatva Lebtau és Orévter által. 
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É l e t r a j z nak (Biographia 1) neveztetik a történet, midön egyes 
embernek életét festi; n em z e ts é g r a j z nak (Genealogia), midön va
lamelly jeles család származását nyomozza; a sz e n t történelem a vá
lasztott nép viszontagságaival ismertet meg bennünket; az e g y h á z i 
történelem főleg az egyházra vonatkozik; az a n ek d o t á k gyüjtemé
nyei egyes apróbb tényeket és mondatokat foglalnak magukban; az i r o
d a lom, m ü v és z e t ek , és t u d om á n y ok története az emberi 
tudás és iparszargalom folytonos előhaladását jegyzi föl. Ezenkivül 
még a vallás-, az összes tudományok-, vagy valameily különös tudo
mánynak történetét is meg lelJet irni: például a törvénykezés, rabszol
gaság, nemesség, dolgozó osztályok történetét stb. Az em l ék i r a t ok 
csak rövid iciőszakra, s valameily, az elö~ott eseményekben szereplö 
egyéniségre vonatkoznak; a k r ó n ik á k pusztán a tényeket adják elő 
időrendben, minden válogatás és összefüggés nélkül; az é v k ö n y v ek 
(annales) évek szerint rendezik el azokat; a kéz i-k ö n y v ek (com
pendium) a fontosabbakat szemelik ki közülök. A bevezetésben emlitett 
fölosztásoknál nem annyira az alak- 1 mint inkább lényegre voltunk fi
gyelemmel. 

Már az ösnépelmél akadunk azon szokásra, hogy a felsöbbség 
rendeletéMI , vagy tudásvágyból 1 vagy épen egyéni hiuság kielégítése 
végett 1 évk{lnyveket és krónikákat irtak. A legrégibb krónikákból csak 
igen kevés maradt fön: az ujabb népek krónikái számos gyüjtemények
ben jelentek meg 2). 

Hübler Freiberg , Handbuch det· Geschichte der Völket· des Alterthums etc. 
(1787 -1802). - Geschichte der Römer unter den Kaiset·n, und der andern r.eitgenös
siscken Völker etc. 1803. 

Polrson és Gayx, Abrégé dc l' hisloire ancienne. 1831. 
Schlosser, Geschichte des Alterthums. 1828. 
Remer, Handbuch der alten Geschichte. Braunschweig, 1802. 

Bredow , Handbuch der alten Geschichte, nebst einc1· Abhandlung über die Chro

nologie der Altetl. Altona, 1799. 
Goguet, Origine des lois, des arts, des sciences, et leurs progrés ches les anciens. 

Paris, 1778. 
Heeren, Ide en übe r Staatskunst und Handel der Vülket· des Altet·thums; 4-ik kiad. 
1) Az ó-korbeli életrajzok közül legismeretesbek ,Laertius, Cornelius és 

Plutarch Jll.Üvei. Az ujabbak közül az egyetemes világtörténelemhez tartozik a 

Parisban folyton megjelenő Biographie unitlerselle, mellyben szá.mtalan czikkek az 
egykorbeliektől kutfők gyanánt tekinthetők. 

~) Illyen a byzanti irók gyüjteménye; az olasz történetiróké Muratori, 1\ 
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Ugy szinte a népek története kezdetben legtöbbnyire illynemü 
iratokból áll ; mert arra, hogy valamell y történetíró belássa az okok 
egybefüggését az okozatokkal, figyelemmel kisérhesse az alkotmány fej
lödését, ugy szinte a müvészetek és tudományok előhaladását, szóval, 
hogy a valódi töi·ténetirás szinvonalára emelkedjék föl ' arra nézve mé
lyebb politikai belátás és értelmi miveltség kivántatik, melly nem min
den népnek jutott osztályrészül. 

A p o l i t ik a i történelem csak azon percztől fogva kezdődik , 
midőn az emberek polgári társaságba állván össze, álladalmakat alkot
tak. Az e g y e t em es történelem, az összes emberi-nemet fogván föl , 
az őskorra is kiterjeszkedik, s az emberiség bölcsőjét is vizsgálata tár
gyául veszi. 

Legfontosabb az egyetemes történelem, az által, hogy a külön 
történetek összefüggésének megismerésére szolgál , tágasabb látkörre 
emelkedik, s csupán a fontosabb események- és l[itünöbb egyéniségekre 
fordítva figyeimét , mind inkább képezi a történeti izlést, nemzetek- és 
időszakoktól független igazságérzettel tölt el , a részletes események 
osztályozását elősegíti, s a külön buvárlatok megválasztásában utmuta
tóul szolgál. Az egyetemcs történelem előadásában alkalmazható a 
n é p r aj z i (ethnographiai) modor, melly minden népet vagy nemze
tet külön ismertet meg; a m ü r aj z i modor (tcchnographiai), melly 
külön fejezetekben tárgyalja a müvészeteket, tudományokat, vallást, po
litikát, morált; és az összefog l a l ó (synchronisticus) modor, me ll y 
minden népek történetét, időrend szerint, együvé foglalja. 

H a g y om á n y ok-, vagy r c g éknek (mythus) neveztetnek az 
őstörténetnek minden népnél megőrzött ama töredékei, mcllyek egy
mással semmi összeköttetésben sinc.~enek, és köziilök azokkal, mellyek 
megőrzésre legméltóbbakul látszottak, az Istens1~get illetőleg ama kor
ban uralkodó nézetek, gyakorlati rendszabályok, csillagászati s termé
szeti tapasztalatok, jelvények- és személyekben jelképezve, kapcsolvák 
össze. E regék elemzése több jeles eiméket gyönyörü igazságok fölfe
dezésére vezetett, midőn a rendszer szellemétől nem hagyák magukat tul
ságosan elragadtatui, vagy nem ragaszkodtak makacsul ahhoz, misze
rint átaJános nézetekből fejtsék ki a részletességeket 1). 

francziáké Du Oange által; s egyebek Baluzius, Mabillon, lelbnitz, Martcne, Ruluart, 
Dn~:hesne, Pertz- és több másoktól. 

1) Névszerint megemlitendök: 
Vit:O, Principj di scienza nuo11a d' intorno alla com,une natura delle nazioni. 
Bi&Dt:hinl, La Storia universrdc proMta co11 monumenti. Roma, 1697. 
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Különösen pedig a nemzeti költészet rejthet magában sok való 
eseményt, képletek és költői jellemek leple alatt. Bizonyos szokások, 
ünnepélyek, ezéizatok és egyes szavakszinte fontos eseményeket rejt
hetnek magukban, vagy azokat felvilágosithatják. 

A hagyományokhoz csatlakoznak az c m l ék ek. Ezek vagy írott 
vagy nem írott emlékek. A dicső események cmlékét fön szokták tarta
ni a népek kőhalmok, szobrok, vagy diadaljelek fölállitása által, mi
vcltségi állapotuk szerint. Igy például a hindu, s egyptomi sirteremck 
nagyszerüségc s fénye ezen népek régisége-, s egykori hatalmára mu
tat j omladékok és romok valameily nagy város létezését bizonyitják . 
a földből kiásott fegyverek, hamvvedrek, és edények csatatéreket, te~ 
metőhelyekct, elpusztult lakhelyeket tüntetnek föl; templomok marad
ványai, elhordott lávarétcgek, valamell y tartomány szokásait, vallásos 
nézeteit, előitéletcit, viseletét, családi viszonyait, mértékcit tárják föl 
előttünk 1). Jákob a betheli követ az Istcnneli szövetségének emlékcül 
állítá föl: kőhalmok jelölék az átmenetet a Jordán folyamon; Görögor
szág annyira cl vala borítva emlékekkel, hogy az egész hazai történet 
olvasható volt azokban , s a Horner előtti történet egyedül csak az em
lékekben maradt fön. E x e g e t á k is léteztek ott, kik hasonlóan az o
lasz ciceroniklwz, az utazóknak az ezen emlékekkel összekötött hagyo
mányokat értelmezték ; a m y s t a g o g ok különösen a templomok rit
kaságait magyarázták. Pausanias ezek előadásai után állitá össze Gö
rögországbani utazását. Igen helyesen nevezhetjük é r t e lm e z e t t 
t ö r t é n c l cm nek az utazák által régi városok helyzete, szent épüle
tek alkata, falak , sirkövek, templomok, földalatti boltozatok, szobrok, 
dombormüvck, emlékpénzek, fegyverdarabok , és a polgári s hadi élet 
eszközei körül tett kutatásokat; mellyek naponkint növekedő mérték
ben fedeztetnek föl, s tudtunkra adják azt, mit a történet elhallgatott, 
vagy bizonyosságra emelik azt, a mi benne foglaltatik. A r é gis é g
t a n (Archacologia) olasz tudomány j minthogy Dante, Petrarca és Co
la Ricnzi valának az elsők, kik régiségeket gyüjtének. Roma területe 

Beyne , Commentm·e über Virgil und die Bibliothek des Apollodorus. 
Boulanger , L' antiquité detwilée. 
Oreuzer, Sym~olik, ode1· die Religionen des Alterthums, zunaech.st nach ih

,·cn symbolischen, "nd mythologischcn Formen behandelt. 
!.J A történeti kutfök gyanánt tekinthető régi emlékekre nézve legjobb ké

zi-könyvül ha.sználhatók: 
Oberlin, Orbis antiqui, n1onumwtis suis illusirali primae linea r. Argentora · 

ti, 1790. 
7 
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a X. Leo századabeli müvészeknek utánozhatlan példányképeket szal
gáltatott: Lorenzo, a pompaszerető, először veté meg az Archaeolo
gia nyilvános tanszékének alapját. Olaszhonbau lelkesültek föl, Win
ckelmann ugyan arra, hogy a régiségtant a szépmüvészetekhez csatol
ja, Montfaucon és Caylus gróf pedig annak előadására, hogy mint 
kelljen az emlékeket használnis osztályozni j Demster, Passeri, Lanzi 
ujra föléleszték Hetruriát: s mindezek élén tündöklik Ennio Quirino 
Visconti.') 

Az irott emlékek, vagy feliratok-, vagy évkönyvek- és krónikák-, 
vagy pedig a szoros értelemben vett történelem egyéb elemeiből állnak. 

Találunk fe l i r a t ok r a, mellyek régiebbek minden történet
nél, s részint irásjegyekben, részint hieroglyphokban maradtak fön. 
A legfontosabb emlékek irásjegyekkel, a p a r os i már v á n y k ő ma
radványok, mellyekbe 264. évben Kr. e. a görög és olasz történet nc
vezetesb eseményei vésettek, egyszerü nyelven, és megtisztítva minden 
mesétől, elkezdve Cecrops uralkodásától 1577. évben Kr. c. E köveket 
1628-ban Arundel gróf Parosból Oxfordba viteté. Az egyptomi törté
neteket illetőleg a pyramisok és sirboltok az uralkodók neveinek szá
mos jegyzékét őrizték meg, s Cailliaud Abydosban Sesostris előtti há
rom dynastia jegyzékét találta föl. Ásia beljében ékalaku föliratokra 
akadtak. A romai történelmet kiilönösen fel világositják a c a p i t o
lium i m á r v á n y köv ek, mellyek III. Pál idejében ásattak ki, s 
a consulok, dicta torok, katonai trihunok, censorok és diadalt tartott 
hadvezérek névsorát láttat ják. A mindenfelé szétszórt kőemlékeken ol
vasható föliratoknak 1:1zámos gyüjteményei léteznek j legteljesebbek 
Muratori- és Grutertől. 

Az emlék p é n z e k az adatokat és származási táblákat hitele
sítik, legkivált ott, hol a történetirók müvei elvesztek. Csak nem 
régiben is Indiából hozott pénzek a baktriai alexandrida királyok is-

•llller , Handbuck der Arckaeologie. 
Obampolllon-Figeac, Aht·égé d' Arckéologie. Paris, 1831. Mi e tudományt 

1 
egész terjedelmében tárgyalandjuk. 

1
) A történeti kritika-, s a tények vizsgálatára nézve lásd: 

P. O. F. IJannon, Cours d' études ki.tmiques. Paris, 1842. l. köt. 
Brnnet, Man!4el de Lihraire. A IV. kötetben indokolt könyvjegyzék foglal

tatik, melly a külön müvek ismeretét nagyon elősegíti. 
Beck, Anieitung .ZIIf' Kenntnis$ der aligemeinen Welt- und Völkergeschichle. 

Leipzig, 1813.; 4 köt. 
L. Wacbler, Gesrhicht~ det· historischenForschung und Kunst. Göttingen, 181?.; 

2 köt. 
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meretlen névsorát tárták föl előttünk ; jelenleg pedig az abyssiniai fe
jedelmek nevei iránt folyik a vizsgálat. Csaló szándékkal sok hamis 
pénzeket csempészett be a gazság a gyüjteményekbe; s e részben épen 
napjainkban a német Becker dicstelen hirnevet szerzett magának. A 
p é n z t a n (Numismatica) egyedül csak a pénzek- és emlékpénzekkel 
foglalkozik ; az ok l e v é l t a n (Diplomatica) a régi iratokkal; a 
n em z e ts é g t a n (Genealogia) a családok leszármazásával; a c z i
m e r t a n (Heraldica) a czimerek- és jelmondatokkal; a r é gis é g
t a n (Antiquaria) az emlékekkel; a n y e l v és z e t (Philologia) az 
irók és szavak értelmének meghatározásával: minde;r,ek a történelem 
segédtudományai s forrásai. 

A köz o kl e v c l e k igen nagy hitelt érdemelnek, meet nem
zetek kezeskednek azok valósága felől ; fontosságuk is a legnagyobb , 
mivel a különféle álladalrnak közti szerzödéseket és egyezéseket foglal
ják magukba]l. A nyilvános szerzödéseknek legtökéletesebb gyűjtemé
nyeit adák Barbeyrac az ó-, Dumont, Koch és Schöli az ujabb korból 1

). 

Szintugy a m a g á n ok l e v e l e k nem csak az adatokat hitelesítik, 
hanem még egyes népek vagy néposztályok állapotát is különbözlS idö
s;r.akokban földe rithetik. 

Daczára mindezen segélyforrásoknak, a történelem legkeveseb-

Ersch, Litferotur rler Geschichte. Leipl:ig, 1827. 
ÖttiDgel' , Historisrhes Archi" , enthaltend ein systematisch-chronologisch 

geordnetes Verzeichniss von 17,000 der brauchbar~ten Quellen zum Studium 
der Staats- Kirchen- und Rechtsgeschichte aller Zeiten und Nationen. Karlsru
he, 1841. 

1) Barbeyrac, Hirloire des nncien.• IJ·nités ju.<qu · n. Chm·lemngne. Amsterdam, 
1739.; 2 köt. in fol. 

Dumont, Le corp• uniller•el et diplomtaique du droit des gens; ou Recueil rles 
trnilés de pai"', alliarlces etc. faits eM Et1rope rlepuis Chnrlemagne .fnsqu' a present. 
Amsterdam, 1726.; 8 ki:it. Supplément au cori" rliplomntiq11e par J. Dumont et J. Rous
set. ib. 1776.; 3 köt. 

SaiDt-Prlest, Hiotoire des Tr"ités de 1•ni ... dt1 X VII. siérle. Amsterdam, 1725.; 

2 vo!. in fol. 
Négocitúions uoretes tottekant la paia: de 1llunster el tl' Osnnhruch. Haga, 1824· 

-25.; 4 köt.E müvek együttvéve képezik az ugynevezett Diplomatini gy;>jternényt. 

Ide számithat6k még: 
Rymer, Foedera, conl'enlione.~q~~e. London, 1714-27.; 17 köt. in fol. 
LelbDltz, Code"' jm·is gentium diplomaticus. Ha.nnovera, 1693. 
L11Dlg, Code"' Italine diplomnticus. Francofurti, 1725.; 4 köt. in fo\. 
Marteas, Samrnlttng <kr •rirt.r;g.<trn vp,·tr"•ge ,.",, 176 l. r,.ött.ingen , 17!11.; 

Ifi kntet. 
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bé sem tarthat igényt mathematikai bizonyosságra : }Janem egy más 
mcsterség kivántatik még hozzá, hogy a bizonyost, a valószinüt,. a 
hihetetlent, és a hamisat egymástól megkülönböztethesse; s ezen mcs
tcrség k r i t ik á nak neveztetik. Némcllyck a valószinüség számítását 
akarák alkalmazni rá: ez azonban csak álokoskodás- és önkénytes ada
tokon alapulhat; holott a valódi kritikai modor abban áll, hogy együ
vé hozza a körülményeket, összehasonlítsa az előadásokat, és jól fon
tolóra vegye a tanubizonyságokat. Az olly kétkedő, ki becsületes szem
tanuk bizonyságtételét, sőt egész nemzetekét is megveti ~ végre saját 
érzékeinek scm adhat hitelt; rá nézve tehát történelem nem létezik. 
Jusson csak eszünkbe, miként Herodotus , Ctcsias: Marco Polo csuda
és mcsehősöknek tartattak ; mig csak későbbi fölfedezések nem iga
zolták előadásaikat. Igenis, a kritikának okszerü kétkedéssel kell vizs
gálni a tényeket: bár mennyicn bizonyítsák is azokat, elvetni azt, mi 
a dolgok természetével ellenkezik; belátni a jelvényczés titkaiba, melly 
azokat homályos, vagy hihetetlen szinben tünteti föl; bele képzelni 
magát minden korszaknak, és minden irának szellemébe; kellően mél
tányolni a félelmet, hizclgést, pártérdeket; tisztába jőni a magaszta
lák- és becsmérlőkkel. K ritika nélkül a történelem hasonlit azon vak
hoz , ki más vakot vezet. 

A történeti eseményeket világosan csak ugy foghatjuk föl, ha 
azok bizonyos helyhez és időhez kötvék: vagyis, ha a h o l és m i
k o r kérdésekre feleletet nem nyerünk, az eseménynek scm értelme, 
sem jelentősége nincsen; mcrt mindcn tény, ha csak közvetlen önma
gából nem cred, az azt megelőző tények, az emberek, szoká'lok és 
éghajlat természetc és befolyása által módositást szcnved. Ugyanazért 
Bacon a föl d r a j z o t (Gcographia) és az i d ő t a n t (Chronologia) a 
történelem két szemének nevezte. 

Kezdetben minden nemzetnél mesés földrajzi ismeretekre· aka
dunk; mcllyekben az az általa ismert kevés tartományokra szaritott föld 
alakja és alkata iránti saját nézetcit rakja le. Ezután következik a tör
téneti földrajz, figyelemmel kisérve a változásokat, mcllyclmek a né
pek különbliző időszakokban alávctvék. A régi korban a földrajz leg
inkább a népekkel foglalkozott; a jelenkorban pedig főleg az államokra 

Kot:h et Scbi!ll, Hist. génwrale des traités de pai;JJ depuis la pai.x de Westphalie. 
Paris, 1817.; 15 köt. 8-ad rét. 

Jelenleg Didot Párisban,. Bonjean és Paul Odent ügyvédek által szerkcsztett 
1\'uuveau corps diplumatique czimii gyűjteményt ád ki, mcllyben a 8-dik századtól 
kezdve minden egyezkcd(•sek föltalállmtók. 
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forditja figyelmét. Mindegyik esetben igen fölületes, és gyermekies~, 
ha csupán a neveket sorolja föl, vagy a tartományok helyzetét hatá
rozza meg, a nélkül, hogy földismetani, mütani, földészeti, ember
ismctani és statisticai ismeretcket kötne azokkal össze. 

A régi földrajz iránt nyomos kutatások hozattak napfényre: ujabb 
időkben c tudomány nagyszerű előhaladást tőn, s Mal tc brun, d' Ur
ville, Rittcr munkái, különöscn pedig Humboldtnak "a föl d r a j z 
k r i t ik a i v i zs g á l a t a" czimü müve, - közönségcsen ismere
tesek 1). 

Az időtan a cs i I I a g ás z a t tal és bizonyos intézményekkel 
egyesül, mellyek szcrint az idő rendesen megujuló korszakokra, vagy 
határozatlan aerákra osztaték föl. Ez azonban az időtan mütani (tech
nicai) részéhez tartozik j annak tényleges része az időkort: 

l) az egykoru, vagy az előadott tényekre következő korbeli irók 
tanubizonyságai szerint j 

2) az égi jelenségek, miat p~Hí.ul , nap- és holdfogyatkozások, 
holdváltozások és bujdosó csillagok egyezésénél fogva j 

3) feliratok, pénzek, emlékpénzek, oklevelek stb. segélyével ha
tározza meg. 

Gyakran nem tudnók mi11ez tartani magunkat , ha a csillagászat 
segélyünkre nem jőne : e tudomány (bámulandó dolog e véghetetlen 
távolságra helyezett testeknél !) olly bizonyosságra vezet minket, mi
nőt a bennünket környező dolgokban hiában keresnénk. Ptolemaeus 
A l ma g es t-jében több rendbeli fogyatkozások cmlékét őrzöt te meg 
az akkoriban oJ·szágló fejedelem egyik uralkodási évéből: már most 
egybevetve az időt, és kiszámitva a délkör és naptár közti különbsé
get, könnyen ki találjuk, mellyik évben emeltetett trónra a nevezett 
fejedelem. Thucydides beszéli , miként a peloponnesusi háboru első 
évében egy délután a nap elsötétült, ismét másodszor ugyanazon háboru 

1) Jelesebb mnnkák az ó-földirásr61: 
D' Anville, Atlas orbis antiqui; 12 lap atlas alakban. 
Handbuch der a/ten Geographie, von Hume l, Brun~. Stro th, Beeren etc. N ürn- · 

berg, 1788-1802.; 6 részben: igen tudományos mü. 

Ohrist. Gellaril, Notitia orbis antiqui. Lipsiae, 1704 -6.; 2 köt. 4-ed rét.; G. G. 
Schwartz jegyzeteivel. 

K, lllannert, Geographie der G,·iechen und Röme1·. Nürnberg, 1788-1802.; 6 
köt. 8-ad rétben ; igen jeles mü. 

Fr. Aug. Ukert, Geo!}J'Of'ltie der G1·iechen und Röma1· bis rmf Ptolemaeus. W ei· 
mar, li16. 
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nyolczadik évében; a tizeilkilenczedik évben pedig holdfogyatkozás 
állott be. Kiszámítva e fogyatkozások idejét, azon eredményre jutunk~ 
miként e háboru 431. évben kezdddtitt Kr. e.; mivel pedig tudj uk azt, 
hogy e háboru a 87 -ik olympiád első évében, vagyis ez időszámitás 
behozatala után 345 év mulva vette kezdetét, c számot a fönebbi 
431-hez adva, tisztán áll előttünk , miszcrint az olympiádok korsza
kának, Kr. e. 776-ik évben kellett kezdödnie. Newton összehasonlitván 
n helyzetet, mellyet a Chironnak tulajdonitott égtekc fő pontjai az Ar
gonauták utazása idejében elfoglaltak, azzal, mellyben azokat 432 év
,·el Kr. e. 1\feton vizsgálta, s a nap-éjegyenletek hátrátását számitgat
,.a a meghaladott hét fokon keresztül: ugy találta, hogy az Argonau
ták kalandja 936-ik évre tehető ; melly számítás nyomán a görög tör
ténelem egyéb korszakait is meghatározta. Egyébiránt a kritika mes
terségének, a különfélc bizonyítványok közül választania is kell, a hihe
tőség nagyobb, vagy ki'lebb mértéke szerint; miért szám os munkák
ban az adatok hitelesitése lőn egyedüli s legfőbb czélul kitüzve 1). 

Valamint a nyelv és irás, szintolly régi. s a történet elötti kor
ban veszti el eredetét az időnek fölosztása különféle részekre, az égi 
testek járása szerint. A földnek egyszeri megfordulása tengelye körül 
képezi a n a p ot, a legelső é.<; legátalánosabb idéírnértéket; melly 24 
órára, s egy-egy óra 60 perezre osztatik föl. A holdváltozások betelte 
adja a h ó n a p ot, s a földnek megfordulta a nap körül az é v et. Száz 
év egy századot képez ; öt ("Y egy l us t r u m ot; négy egy o l y m p i á-

Gosselln, l..'iographie dcs Gt·ecs amllysér. Paris, 1790.; 4-ed rét. Ruhrrcl•~s sut· 

Itt géogn1pltie des anciens. Paris, an VI. 
J. Rennel, Géographical System oj' llet·odot. London, 1800.; 4-ed rét. 
J. Lelewel, U~tleJ'Suchungell über die Geographie der· Allen. Wilna, 1818. 

(Lengyel nyelven.) 
Ansart, Précis de Géographie historique du moyen age. 1839. 
Buvett, Dury, Cahiers de geographie histor·ique. Paris, 1838. 
1) Legjelesebb ezek közt a már emlitett: ,l.:,.,., de vérifier les dates.' Ide 

~zámitandók még: Caesar Scaliger , Petau , Ricaioli , Simson, Pe z ron , Newton, 
Fréret, Mabillon, Ducange, Labbe, Usserius, Blnir, Calvisi us, Cho.ntrea.u, Se
rieys, Tournemine, Delimiers, Desvignolles jeles müveik Mindezen fontos ku
tatások eredménye közhasználat végett összeállittatott az alábbi müben: 

J. Plcot, Tablettes chronologiques de l' histoil·e universelle sacrée et profant', ec
rlesicutique et cif!ile, depuis la création jusque a l' année 1808. Ouf!rage redigée d' 

aprés celui de l' abbé Lenglet du Fresnoy. Genéve , 1808. 
J. O. Gatterer, Handbuch der Cht·onologie. Göttingen, 1777. 
Obampolllon-Figeac, Resumé de Chronologie. Paris, 1835. 
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d o t; tizenöt egy i n d i c t i o t 1). Ezek a történelemben előforduló 
legközönségesebb időmértékek Azonban az évek- és idöszakoknak kü
lönböző tartama és kezdete sokkal inkább megnehezítik a Chronologia 
tudományát, tn int sem azt első tekintetre képzelni lehetne. Azért a 
chronologusnak kerülhetlenül szükséges , pontosan ismerni a különféle 
népek naptárait , s ama változásokat, mellyeken azok mindegyiknél 
átmentek. Plutarcb gyakran atl1enei időszámitás szerint adja elő a 
történeteket: a?onban egyszer a saját korabeli, más helyiitt ismét az 
események korába eső időszámítást használja: miből természetesen 
nagy zavar támad. 

A legrégibb korban, mint Hornernél látjuk, nemzedékek sze ri nt 
számíták az időt. A sz.-irásban tiz nemzedék fordul elő a vizözönig, 
ettől kezdve ismét tiz Ábrahámig. Halicarnassi Déncsl), Pherecides-, 
Sophocles- és Siciliai Antiochusra hivatkozva, öt nemzedéket számlál 
lnachustól Oenotrusig, és tizenhetet Oenotrustól Anchisesig. Herodot, 
és az ujabbkori legtöbb irók szerint, egy századra három nemzedék 
esik. Késöbb az időszakok, a e r á k jöttek szokásba j valameily neve
zetes történeti vagy csillagászati eseménytől kezdődő időszámítás. Min
den népnek saját aerái voltale A világ miveltebb része két fő idősza

kot fogadott el, egyiket Krisztus e l ő t t, másikat Krisztus u t á n j 
melly ha nem is a leghitelesebb, de legalább az átaJánosan elfogadott 
számitások szerint, 4004-ik évben kezdődött az ember teremteté
se után. 

A ko r sz ak ok (epochae) nem olly nagy kiterjedésli időfelosz
tások: bizonyos nyugpontokat képeznek az idők folyamában, neveze
tes eseményekhez kötve azokat; mellyek ekképen korszakot képezni 
mondatnak. Természetesen ezek is nem csak a népek, hanem az irók 
szerint is változnak. Az eurapaiaknál átaJánosan elfogadott fölosztása 
az egyetemes világtörténetnek : h o m á l y o s , vagyis me s és k o r ra , 
melly minden bizonyosabb emberi történetet megelőz j ó-ko r ra, egész 

G. I. HO.bler , Synchronistische Tabellen ~ur Völke•·geschichte , hesonders na~ h 
Gatttrers ollgemein. Geschichte. 1799-1804. 

ldeler , Gesrhíchtliche Untersuchungen üher die nstronomischen Beohachtungen 
der Altm. Berlin, 1806. 

D. H. Hegewiscb, Ein/eitung in die Chronologie der Geschichte. 1811. 
St:bOII, Elémens de ckronologie historique, Paris, 1812; 
Am. Seclillot, Manuel de ch1·onologie unirJerselle. Paris, 1836. S más egyebek, 
1) A Chronologiár61 szóló részben mindezeket bövebben tárgyalandjuk. 
2) Antiq. Rom. lib. l. 
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a nyugoti birodalom enyészteig; k ö z ép-ko r ra, a keleti birodalom 
romlása- és Amerika fölfedeztetéseig; és az uj-ko r ra, egészen nap
jainkig. 

Miután kijeleitük a korszakokat, mellyeket nyugpontokul kivá
nunk tekinteni a történelemben 1), jelenleg annak előadásába bocsát
kozunk. 

1) Az egyetemes világtörténet fölötti Elmélkedéscinkben (35 s köv. !.) 



ELSÖ KÖNYV. 

A teremtestől kezdve az emberi-nem szefszóra
tása.ig·. 

Tartal om. 
Teremtés. - A világ létkora, a földismetan, - az emberi kéz müvci, -

s a történeti kutfök szerint. Fnj-egység , n Physiologia , - nyelvészet , - érze
lemegység, - hagyományok, - és ismeretek áltnl bebizonyitv~t. - Amerik~t, s 
Australia lakosai. - J,<.'gelsiíbben lakott tartományok. - Első társadalmak. - A 
népek szétszóratása. 

ELSŐ FEJEZET. 

A teremtés története. 
Teremtés. 

Kezdetben teremté Isten a mennyet, és földet, s mindazon dolgo· 
kat, mellyek ezekben foglaltatnak. Azután rendezé az alaktalan és za
~aros anyagot j elválasztá a vizeket a száraztól j megparancsolá ennek , 
hozzon létre zöldelő fi.ive],ct és növényeket , amazok pedig csúszó-má
szó, repülő, úszó, s minden egyéb állatokat: és látá, hogy a mit tön, jó 
vala. Legutoljára teremté az embert , saját képére j fölruházván öt léc 
lek-, értelem-, szeretet- és szabadsággal j s egyszersmind képviselője- s 
papjává tevén őt, hogy uralkodjék minden teremtmények fölött, és di
csőitse alkotóját. Ezután pedig társnőt is adván mellé, megalapitá a 
családi társaságot, minden egyéb társaságok alapját. 

D~ az első eszes lények kicsinylették boldogságukat j gőgös vá
gyuk nagyobbszeri.i dolgok ismeretére ösztönözvén őket, Isten adomá
nyaival. visszaéltek. Szabadságukban állván , szeretni Istent, vagy ma
gukat, e világban Istent találni föl, vagy pedig ezt· saját élvezetökre 
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forditani, ők a rosszabbat választák; s ekkép mindjárt az emberi-nem 
bölcsőjétől kezdve nyiták föl a sebeket, mellyekböl az szakadatiariul 
vérzik azóta. E sebek : a sikeretlen törekvés olly tudomány után, melly 
folyvást kisikarnlik kezeink közül, és hasztalanul emészti helsőnket'j a 
szabadság veszélyei, mellynek neve olly édes, használata olly Lájos, és 
a vele üzött visszaélés olly keseriii a csillapithatlan vágy, áttörni a kor
látokon, mellyeket az erkölcsi törvény vont a?. emberi gyarlóságnak. 
Ekkor támadt az egyenetlenség, a képzelö-tehetség és ész, az értelem 
és akarat közt: mellyeknek egymássali küzdelme teszi épen a történel
met i melly láttatja velünk , mint meríti ki összes erejét az ember mint 
egyén, és átalában az emberi-nem , a sziv, az érzékek , és értelem közti 
öszhangzás helyreállitásáhan. 

Megfosztva az ember eredeti boldogságától , látta, mint lázad föl 
ellene az állatvilág, s kenyerét arcza veritékével kényszerült keresni i 
számkivettetvén a fáradalmak, keserüségek és nyavalyák földére, itt 
kell büntetését kiállnia, s méltóvá lennie egykor magasztosabb rendel
tetésére. Ekkép maga a büntetés is jellemző je az ember méltóságának i 
kinek folytonos akadályok legyőzése között kell előrehaladnia, szellemé
nek az anyag fölött nyert diadala, a müvészetek, és tudományok foko
zatos meghódítása, ugy szinte akaratának a jóban mindig szabadabb 
gyakorlata által. 

Elalt,"eaalád. 

Ádám, és Éva elkezdék tehát mivelni a földet i és nemzék Kaint, 
és Ábelt i kik közül az egyik földmivelő, a másik pedig baro~pásztor 
lett. Mindketten áldozatot ro utatának be Istennek j csakhogy Abel na· 
gyobb hittel tevé azt: minél fogva adománya kedvesebb lőn az Ur e
lőtt. Ebböl ellenségeskedés támadt közöttük: első nyilvánulása a lelkis
meretbe máris belopódzott egyenetlenségnek. Az irigy Kain megölé 
Ábelt i s vér kezdé bemocskolni a földet, mellyel olly sürün itatá azt 
azóta az irigység. A megátkozott, és lelkismeretének furdalásaitól ül
dözött Kain , abbeli félelmében , hogy öt mindenki megölheti , messze 
tájakra bujdosott: azonban Isten akként bélyegzé meg öt, hogy a ret
tegés, és átok uj kinjait érezte további pályáján. Gyermekeket nemzett, 
és első vala, ki város építésében keresé élete bíztosságát j mellyet fiá
nak nevéről E n o c h nak nevezett. Enoch nemzé l r a d ot j lrad M a
v i a e l t i Maviael M a t h u s a e l t , ez pedig L a m e c h et. 

· Lamech nöül vette A d á t, és Se ll á t; az előbbi sz ülte J a bel t, 
ki pásztori életre adta magát, és sátrak alatt élt: szinte ö nemzé J u
b a l t, ki a huros, és fuvó hangszereket föltalál ta. Sella pedig szülé 
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T u b a l ka i n t, ki a Yaskoholás mesterségében Yált ügyessé, s rézblH 
és Yasból mindennemü munkákat készitett. 

Se t h, Ádámnak számos fiai közül egyik, nemzé E n os t, ki az 
isteni-tisztelet ünnepélyes formáját létesi té. Enostól származott Ka i
n a n, ettől M a l a l a e 1 , ettől J a r e d , ettől H e n o c h; kinek fiai Ya
lának Ma t h us a 1 em, és L am e c h, Noénak atyja. Mindegyik élet
kora több századokra terjedt. 

Sethnek maradékai lsten fiainak neveztettek, mivel az ö törvénye
ihez hi,·ek maradtak: Kain maradéki pedig ember fiainak. A szerelern 
összevegyité az I~ten fiait a Kainiták buja leányaival ; és a tőlök szár
mazott nemzedék egyedül saját erejében bizakodván, mindegyre na
gyobb romlásnak indult. Miért is ellenök Isten haragra gerjed vén, viz
özönnel bori tá el a földet, melly a hosszu életkor mellett igen megsza
porodott emberi-nemet egészen elnyelte. Egyedül Noe maradt fön csa
ládjával, s az állatok nagyszámu fajaival, mellyrket az Isten parancsá
ra önmaga által épitett nagy bárkába zárt 1). 

EI•Ö törvény. 
Az emberi-nem gyér maradványai a bárkával usztak, mignem ez 

a vizek leapadtáYal Örményország hegyein megállapodott. Az abból ki
bocsátott állatok ujra megnépcsiték a földet; az évszakok rendje akkép 
alakult, mint azt jelenleg látjuk 2). A növényélet megujult, s a kien
gesztelődött Teremtő e szavakkal áldá meg az embereket: "Növekedje
tek, szaporodjatok, töltsétek be a földet; uralkodjatok a földnek álla
tai, az égnek madarai, sa tengernek halai fölött, mellyeket eledelül ren
delek nektek, szintugy mint a növényeket. De a ki embervért fog on
tani, annak vére szintc ki fog ontatni; mivcl az ember Isten képére te
remtetett." 

Az emberi-nemnek uj atyái, N o e, és három fia, Sem, C h am, 
é:; ;J af e t, a föld miveléséhez , és benépesítéséhez fogtak. Noe szőllő-

1) A szent-irás szerint a. bárkának hossza 300, magassága 30, .uélessége 50 
könyöknyi volt. Mózses mértéke épen az volt, mellyet korában az egyptomiak 
használtak. Chazallés egy pyramisra vésve találta fol e mértéket, melly parisi láb 
után 20 hüvelyket és 6 vonalat tesz.. A bárka hossza tehát 512 láb, 6 hüvelyk, ma
gassága 51 láb, 3 hüvelyk, szélessége 85 láb- és ;: hüvelyknyi volt; és igy jóval 
nagyobb, mint akár a sz. Sophia temploma Konstantinápolyban., akár a milanoi 
dom, vagy sz. Péter temploma Romában. 

1
) Hogy a fold tengelye eredetileg függölegesen állott légyen az allatkör

ben, miért is az egész foldön mindenütt nap- és éjegyehlöség volt, erről legyen 
szabad kételkedn ünk, föl eg miután Laplace is igyekezett annak lehetetlenségét be
bizony i tni. 
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vesszőt ültetett; és bort facsart belőle, mellynek erejét nem ismervén, 
megrészegedett. Ezért őt Cham kigunyolván, e tette miatt Noe megát
kozta Chanaánt, Chamnak fiát; azt mondván, hogy testvére·inél alább
való, s ezek szolgá ja fog lenni. 

Ezután bámulatos gyorsasággal szaporadván az emberek, kény
szerülve érzék magukat Mesopotamia virányainak elhagyá~ára. Miclött 
azonban a földön elszélednének, egyesiilt erejök nagyszerü cmlékét 
akarák maguk után hagyni, s egy iszonyu magasságu torony épitéséhcz 
fogtak. Ez az Istennek nemtetszését vonta magára, s közéjök szállván, 
megzavará beszédjeket; s kik azelőtt mindnyájan egy nyelvet beszél
tek, különféle nyelveken szólalának meg. A munka tehát félbeszakadt; 
s a három törzs uj telepeket keresve magána!{, elszéledt c világon; meg
tartván ama különfélcségct a ha!'lonlatban, minöt azonegy család tag
jai közt vehetni észre. 

Ebben központosul a legrégibb történetirónak előadása , mellyet, 
habár nem akarnók is számitásba venni az isteni ihletést, a legkiilön
bözőbb kutfökből meritett bizonyitványok igazolnak. Mi nem vagyunk 
azon véleményben, hogy mellőzve ez első korszalwt, annak fölvilágosi
tását más tudományoknak engedjük át. Ezen ős korszakban gyökerez
nek minden emberi intézkedések; ezen, mint alapon nyugszik az embe
rek közti átaJános testvériség, az első törvények, valamint a közös hit: 
az erényeket és bünöket, mcllyekkcl itt egyes csalúdokban találkozunk, 
egész nemzetekben fogjuk föllelni. Miként is haladhatnánk bi:dosan az 
épület fölállitásában, ha előbb annak alapfalait meg nem szilárditottuk? 
Hasonlóan a füvészhez, ki valameily növénynek történetét a csira vizs
gálatával kezdi, az emberiség bölcsőjénél akarunk egy kissé megálla
podni, hogy mind a szinpaddal, mclÍyen a történet játszatik, mind pe
dig a szereplő személyekkel közelebbről megismerkedjünk 

MÁSODIK FHJHZHT. 
A v i l á g l é t l< o r n. 

A legelső kérdés, melly előttünk föltárul, a világ létkorára vonat
kozik. Midőn az ész fölfegyverkezék Isten ellen , a legrégibbet, és leg
ujabbat 1) választá ki a tudományok köziil, Mózses előadását azokkal 

1
) Mellözve mindcnt, mi a kt'>pzelődés országába trwtozik, az olasz Leonar

dis Biringuccio, főleg pedig a szász Agr·icoht (Bauer), s ugyanegy idlíben Palis-
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megczáfolandó: azonban szigorubb lelkismeret- és alaposabb tudomány
nyal kérdeztetvén meg a csillagászat és földismetan, épen a mellctt tő
nek határozott tanubizonyságot. 

Őslénytan. 

(Palaeontographia.) 

Hogy a teremtés hat napja alatt nem közönséges napok értendők, 
ez olly vélemény, melly a hittannal és észszel egyformán megegyeztet-

sy Bernát, egy franczia fazekas valának az elsők, kik az ásványanyagok képezésé
röl tapasztalatokat gyüjtöttek. Veronai Fraeastor a7. ásványkagylókat, sa növé
nyek, halak és egyéb állatok nyomait, mellyek az ásványokl>an, föl eg a Boica he
gyen hazája közelében lelhetők, találta föl; mcllyek fekvéséből azon következte
tést vonta, hogy nem ugyanazon egy korban kerültek oda mindczen maradványok. 
Később gyanitá Stenon, miszerint e kövületek egykoron arra szolgálandnak, hogy 
az anyagnak, mellyel takarvák, viszonylagos létkora meghatároztathassék. A 
mult század közepe táján Tylas nagyobb pontasságra törekedett az ásványtanÍ 
Icirásokban; melly példa Német· és Svédországban csakhamar követésre talált. 
Physikai földrajzában Bergtnann néhány fontos tényeket fedezett föl az ásványok 
fekvését illetőleg. E közben megjárta Pallas Oroszország legtávolabbi vidékeit; 
és a forró égöv sajátságos állatfajai, Siberia jege alatt találtattak meg Mindazál
tal hiányzott még c kutatásoknál a lm tározott egységes ezé!; nem vitettek még 
azok eléggé rendszeresen , hogy tudományt képezhetnének. W ern cr fölhasználta 
mulatását egy tartományban, hol a világ legrégibb bányái találhatók (ha csak 
Elba sziget bányái e részben elsőLoséget nem igényelnek), hogy folállitsa és ta
nítsa a módot: a folytatólagos foldrétegek alakulatait az ásványtömegek össze
állása, fekvésök és egymásra kövctkczésök körülményeinél fog-Va megismerhetni, 
és megkülönböztetni. Illy gyönyörü kezdet utánzásra , és bővebb kifejlésrc veze
tett. 1\Iéltón pártolák azt Saussure, utazásai által a Havasokba, Dolomieu, érte
kezései által a vulkánféle termékek- és magnesiai sziklákról , Ermenegild Pino , 
Breislak, Brocchi, Arduino, Mar:t:ari, 1\loro, vonatkozással Olaszországra. Brocchi 
bevezetésében a Conchiologi" fossite sub"pennine czimü munkájába, olly hosszu so
rát adja az olasz tudósoknak, kik az ásványokról írtak, hogy semmiféle más tar
tomány hason számot folnem mutathat; köztök igen ismeretes nevek is vannak, 
ugymint Moro, Vallisnicri, Generelli. Egyébiránt Cuvier bárót illeti a dicsöség, 
hogy nem csak nagy mennyiségü ásványcsontokat gyüjtött, hanem e maradvá
nyok által az állatokat is, mellyekltez egykor tartoztak, meghatározta, sa !öld 
szinéről eltünt különféle állatfajok sorozatát elkészítette. Ö utána e tudományt 
nagy tökélyre vitték Brongniart, Hany, Buckland, Conybeare, Deshayes, Ferru
sac, Fischer, !'tlan tell , Goldfuss , Jaeger, Marcel de Serres, Elie de Beaumont, 
Buch, Agassiz, Sismontla, Pasiui, Pareto, és mások. - Midön Voltaire azt mon
dá, hogy O: tengeri ásványok és osztrigahéjak, mcllyek a Montmartre tetején lel
hetök, onnan eredhetnek, mivel a parisi polgárok századok előtt ott reggeliztek, 
korán sem gyanitá, hogy az illy jelenetek, komolyan vizsgálva, tudományt ered
ményezendnek, melly oktalan gunyolódásaira a legtalálóbb választ adand ja. 
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hető 1). Mint is lehetne napokat számítani ott, hol a világosság és ár
nyék soha sem váltogatják egymást? Lehet-e napokról szólani, mielött 
bolygók (planeták) léteznének, azok meghatározhatására? S maguk az 
emberek közt is nem létezik-e kültlnböző felfogás a reggeltől estig.tar
tó idöszakra nézve, amint tudnillik valaki Olaszországban~ vagy az éjsza
ki sark vidékein lakik? Azért tehát a földnek hat korszakáról van szó, 
mellyek tartósságát emberi ész meghatározni nem képes, de mellyek a 
mi földünkön nyomokat hagytak maguk után. A földismetan (Geolo
gia) lefejtve azon övezeteket, mellyekbe e föld burkolva van (miért is 
ez az egyptomiak által vereshagyma alakban helycsen ábrázoltaték), 
az ásványokat alakulásuk történetének fölvilágosítására kényszeríté. 
Cuvier (kinek állat- és őslénytani rendszereit, és a föld alakulása körü
li elméleteit némi ovatossággal mi is elfogadjuk) tehetsége szcrint ösz
szegyüjtvén a csontkövületeket, ezek vizsgálata által azon eredményre 
jutott, miszerint a föld fölülete gyakori változásokon mcnt keresztül az 
által, hogy tenger borítá el az állatok lakta földrészeket: megsemmisit
\'én egyszersmind az akkor létezett állatfajokat; é11 hogy az utolsó e 

1) N em akarok theologiai értekezést írni. Minthogy pedig tartózkodás nél· 
kül hiszem, mit a kath. egyház hitszabályul föláll it, meg akarom mntatni, hogy a 
legszigorubb orthodoxia is elfogadhatja a. íóldnek hat korszakát, szigoru értelem
ben vett teremtési napok helyett. A zsidó szöveget ekkép fordítja a. Vulgata: fiat 
lux; et facta est lu:r; melly partici pialis alak azintugy folytonos, mint pillanatnyi 
cselekvést jelent. Még a teremtés rendje is bizonyitja, hogy a.z lstennek tetszett 
teremtő hatalmát fokozatos fejlődés által nyilvánitni. Origenes mondja (ln Gen. 
L. IV. c. 16. t. I p. 174. a. benedeki kiadásban): "Milly okos ember hihetné azt, 
hogy a.z első, második és harmadik nap, nap, hold, és csillagok nélkül volt lé
gyen?" Nazittnzi sz. Gergely, sz. J usti n vértanu példája. után határozatlan időköz t 
tételez íöl a teremtés, és a dolgokelső rendje között (Oratio JI. t. I. p. 51. bened. ki
adás). Egy nevezetes tudós ugy vélekedik, hogy az Ecclesiastes első fejezete foly
tonos rombolások- és t~raalakulásokra czf>loz (Ricercke sulla geologia. Rovereto, 
1821.). Frayssinous a "kereszténység védelmébP.n" azt mondja: "Annyi bizonyos, 
hogy a föjdgömb sokkal régibb, mint az ember ... Mindenik teremtési napot ha· 
tározatlan korszak ul lehet tekinteni ; s a fölfedezések olly előzmény re mutatna.k, 
mellynek értelme még nem világos előttünk." Dr. 'Vi~eman (Vortraege über den 
Zusammenhang der Ergebni~se wissenRchaftliC"her For~chung mit der geolfenbar
ten Religion) azt mondja: "Ki kel ki azon gyanitás ellen, hogy e szép világ durva 
embryojának első teremtése, és minden pompával i legdnsabb kiékcsitése közt Js. 
ten bizonyos arányt éR fokozatot állitott föl; melly által az élet fokozatosan a tö
kélyig fejlődik, belső erőben szintugy, mint külszépségben? Ha erre nézve a ge
ologia bizonyítványokkal áll elö, ki merné azt álli taní, hogy az illy fejlődés legszo
ros&bb értelemben a. gondviselés utaival, e világ physikai s erkölcsi kormányzatá
ban nem egyezik? Hogyan állhatnaellentétben a szent igével; holott mi homályban 
hagyattunk a fokonkinti kifejlés egyes mii,,einek bizonytalan hos~za fölött." 
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nembeli változás tökéletesen a Mózsesféle vi7.özön korszakába esik 1). 

Elsö napon az izzó anyag a kölcsönös vonzó- és lökerők (vis centripeta, 
et centrifuga) hatásának következtében, mérhetlen körded alaku tö
meggé (sphoeroid) képződött; mellyböl a kovag (quarz), békasó (feld
spath), tülle (amphibolum), sikám (talcum), csillám (mica) összever
gödtek a gránitsziklák alakitására, mellyek a sürü, s a világosságnak 
áthatlan, gőztől párolgó tüztengeren uszkáltak. Ezen ös-sziklák jegecz
alakulásuak ( structura crystallina), tüz képezte eredetök miatt. A meg
szilárduló anyag összehuzódván, hézagok maradnak, mellyekben fémek 
(metalla), és kovatermékek fészkelik meg magukat, minök a topáz, a
methyst, és a hegyjegecz: de mindezen rétegekben nyoma sincs állat
vagy növény-maradványoknak. Második napon vizek boritják a földet. 
A vizben, mellyet a sulyosan ránehezkedö légkör a hév legmagasabb 
fokán tartott meg, képzödtek a7. á tm e n e t i sziklák, mellyeknél a tüz 
képezte jegeczalakulásnak sajátsága, a vizek lassu üledékének sajátsá
gos ismertető jeleivel egyesül; mohok-, zuzmók- (lichen), moszatok- és 
iszonyu magasságu harasztokkal benőtt szigetek, és toldrészek emel
kedtek ki: mialatt a vizekben máris mozogtak a habarczok, a kákók 
(polypus), sugárburányok (corallium), a türkönyök (ammonites), és a 
trilobiták gazdag családja. 

Ezen óriási ös növényvilág maradványai képezék a köszéntele
peket az átmeneti rétegekben. Az igen sürü légkör különféle anya
gokat rak le gőz alakban , s ez által átlátszóvá válik, ugy annyira, 
hogy a nap sugarai áthatják. A viz forrósága lassankint enyészvén, 
sós üledéket rak le, mellyel az alatta lev8 földréteg gyarapszik. Meg
fosztatván a sürü, nedves és sötét légkörtöl, az ös állatok elvesznek, s 
a másodos alakulásu földrétegeken, mellyek pala-, fövény- és fejér dö
röszböl (creta) állnak, a harmadik napon csigolyás állatok jelennek 
meg, gyikok , czápák és egyéb hüllök , és halak : de semmiféle em
lős állat; buja növényélet tenyészik a földön, fanagyságu harasztok, 
iszonyu magasságu kuszó növények, minöket jelenleg a tropicus tar
tományokban láthatni: de egyetlen kétszikü (dicotyledon) sem. A ne
gyedik napon megjelennek az óriási hüllök , kiilönös alkotásu tagjaik
kal; mellyck bámulatra ragadnak bennünket, midön azokra a másodos 
alakulásu rétegekben a vörös fövény és dörösz közt rábukkanunk Az 

1
) Ou.vler, ,Di.~cours sur les révolutions de la surface du globe et les change

ments qu'elles ont produits dan~ le rcgne animal 'Paris, !830. ·.6-ik kiadás.) Buck· 
land, Geology and 1\Iineralogy, considerPd with reference to natural Theology. 
Bellleld-Letévre, Traité de Géolog-ie. 
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ötödik napon vizi és szárazföldi emlősök töltik be a halakkal együtt a 
tengert és földet, mellyen a pálma, bárkás és kétszikü növények 
büszkélkednek ; a légkör mindinkább tisztul , a szárazföld mindinkább 
tágul a hegyek kiemelkedése és a völgyek mélyedése által, m~llyek 
tengerekké válnak: a nap heve által fölszívott vizpárák esőalakban 
hullnak vissza a földre, mellyen most már megkülönböztethetők az 
édes és sós vizek üledékei, s a harmados alakulásu földrétegek , ugy
mint a puha agyag, a fehér homokkő, sa malomkő. Ugy látszik, 
hogy ekkor a földgömb uj változáson ment keresztül; meglehet, vala
meily üstökösseli összeütődés következtében, melly annak sarkait föl
forgatá; mellynél fogva az Oceán elborítván a szárazföldet, mély völ
gyeket vájt, magával vitt iszonyu kavics tömegeket rakván le, s 
egész hegységeket ragadván messze távolba, s tömérdek állatfajokat 
semmisitvén meg, mellyek csontjai némi madárcsontokkal vegyítve, 
nagy tömegekben halmozvák egymásra a barlangok üregciben. Ismét 
összefolyván a vizek, uj medreket képeznek; s a föld, me Ilyet maguk 
után hagytak , televény-földnek, vagy áradmánynak ne\·eztetik , s a 
legnemcsebb teremtménynek készíte lakhelyet 

Minél régiebbek földgömbünk rétegei, az azokban található álla
tok annál jobban különböznek a jelenleg élő fajoktóL A föld alakulá
sának legkorábbi korszakaiban valószinüleg a központi tűzanyagnak 
kigőzölgései által vesztették el éltöket; s ugy látszik, hogy a melegség 
a föld felületén nem annyira a földnek a nap irányábani fekvésétől, s 
valamell y pontnak a sarkoktóli távolságától, mint inkább a föld beljé
ből kitoluló gáz- és tűzféle kigőzölgésektől függött, ugy annyira, hogy 
a sarkvidékeken otthonos lehetett a tropicus hőség. 

Innen magyarázható meg, miért találhatók a hideg tartományok
ban olly növény- és állatmaradványok, mellyek különbcn csak az egyen
li tő alatt tenyésznek; a kőszéntelepekben pálmatörzsök vegyest tűle
velü fákkal, harasztokkal, kagylók- és csűrlőded (rhomboidalis) csontpik
kelyü halakkal; a Ju~a hegység mészkövében iszonyu nagyságu gyil
(crocodilus) és gyik-csontvázak, egyenes röpűk (planulites) és sáskane
müek; a döröszben (creta) puhányok, mellyekhez hasonlókjelenleg a ten
gerekben találtatnak; az agyagföld ben, és lisztes opál ban, tömérdek szám
mal megkövült ázalagok ; a televényföldekben és némelly barlangok
ban elefánt-, hyaena- s oroszlán-csontok. Illyenek a Mar-dolee barlang
jai Palermo mellett, a Neusalzé Austriában; s egy barlang Yorkshire
ben tele van a jóremény-foki hyacnák csontvázaival, tigrisek, medvék, 
elefántok és orrszarvnak csontjaival. Milly hosszu idő, s mennyi válto-
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zások kivántattak meg arra, .hogy a szabadság gyökeret verjen ott, hol 
a hyaenák csoportokban tanyáztak, s a földből kikaparva, ös;;zehordák 
azon vadállatok csontjait, mellyek most csupán Afrika végcsúcsán ka
landoznak! Ezen elmélkedés merül föl legelőször is annak lelkében, ki a 
kövületek vizsgálatára adja magát. Mind ebből világosságra deriil, mi
ként a dolgok ezen egymásra következése teljcsen rnegegycz a Mózses 
nltal előadott teremtés rendjével, ki (ha csak pusztán emberi tekintélyt 
akarunk Í'! neki tulajdonítani), már akkor be volt avatva mindazon dol
gokba, mellyeket háromezer évvel később a tudósok olly nagy fárad
sággal fedeznek föl. 

Ki az emberi-nem történetét irja, annak nem szükséges tulmenni 
ennek teremtetésén. Má~ részről mit is állithat föl még a tudomány, 
midőn az ember edd.ig alig hatott be e földgömb felületébe , s olly es~
kély magasságig em~lkedettföl rajta 1), hol csak egy napi élet van szá
mára kiszabva. El0gendő tehát ait mondanunk, hogy jelenleg földgöm
bünk felületén mindenek elott iszap és agyagos homokrétegzetek talál
tatnak, vegyitve mcssze tájakról ide hordott kavicsokkal, és iszonyu 
nagyságu s terjedelmü szárazföldi állatok csontjaival, mellyek faja 
vagy kiveszett; vagy egészen más éghajlatok alatt tenyészik. Jól meg 
kell ezeket különböztetni a folyók, és nagy folyamok rendes iszapüle
dékeitől; mellyek csak azon földön élt állatok maradványait rejtik ma
gukban, valószinűleg az utóbbi vizözön következtében 2) 

Ezen első földréteg, és a dörösz közt felváltva találhatók az édes 
és a sós vizek termékei; mellyek egyenesen a tengernek többszö:·ös be
rontása- és visszavonulására mutatnak: ezek mész-, fősz- (gyps), és ha
sonló anyagokba rejtvék. Erre következik a dörösz, mélység- és kiterje
désre mérhetlen alakulás, melly bizonyára valameily nyugodtabb ten
gerüledék: ez választja el a harmadalakulásu földréteg(.;~i.et a máso
dos alakulásuaktól, 3) minők a: homokkő, a mész-palakö, s egyéb ha-

1) Mig a földgömbnek átmérője 17 Hl mérföldet tesz , némell y helyeken a
lig hatottunk ·fél mérfölclnyi mélységre is. Fölfelé pedig Humboldt a Cltimbűl·a
zon 19300, Gay-Lussac egy léggolyóban 23000 lábig jutott. Bonssingnult fs Hall 
1831-ben a Cltimb0razon J8480,Andreoli s llrioschi léggolyóban 1808, egész 25440 
lábig jutottak. Ross kapitány az ólomzsinórral 28!4G (parisi) lábnyi mélység
re talált. 

2) Bw:kland, Reli<tuiae diluvianae. London, 1825. Brongniart, Dictionnaire 
des sciences naturelles (Art.Eau.).; és Descripti01~ géologique des environs de l'n · 
ris, par C~vier et Hrongniart. Paris, 1823. 'Vebster, Constant-Prévost, Humboldt 
de Bonnard, Conybeare, Labéche, Collegno és mások. 

8 ) Illy nagyon is rendszeres nevezetekkel fólhagyho.tmt n tudomány. 

8 
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sonlók, keverve türköny- (ammonites), kagylók-, és némi növénymarad
ványokkal Legvégül jön a márvány, az őspala, a zagy la, s a gránit 

Ennyi állatmaradványok közt, mellyek különböző földrétegekben 
találhatók, kivéve a legujabb alakulást, legkisebb embermaradvány ~em 
látható: semmi fegyver, nyil, vagy valamellyes eszköz, melly az ember 
létezését bizonyithatná j melly körülményből Cuvier e következtetést 
vonta: "Deluc és Dolomieu urakkal azon nézetben vagyok, hogy ha va
lami, ugy az kétségtelenül behizonyitott tény a földisme-tanban, misze
rint földgömbünk felülete egy nagyszerit, s rögtöni változáson ment 
keresztül, mellynek idejét mostantól kezdve öt, vagy hat ezer. évnél fö
lebb tenni nem lehet j hogy ezen változás az emberek, és jelenleg isme
retes állatfajok általlakott földrészeket elborította, s azt: mit előbb a 
tenger foglalt el, kiemelvén, belőle a most látható szárazföld alakult; 
hogy ezen változás után kevés számu egyének menekülvén meg' el
széledtek, és szaporadtak a kiszikkadt földön; s csak ez idő óta lwzdé 
meg a társadalom fokozatos előhaladását, gyarmatok alapítása, városok 
építése, a természetes tények , és események összeszedése, és tudomá
n y os rendszerek alkotása által." 

Egy illy tekintély mindenki által elfogadható; s mi ehhez csatol
hatjuk még Newtont, Pascalt, Kirvant, és számtalan egyéb nagy fér
fiak neveit: kik abban mind megegyeznek, hogy a természet, és a bib
liai hagyományok közti egyezés kétséget nem szenved 1). 

Ellen vetések. 

Máskép okoskodnak egyebek e tárgy fölött; s ők a bibliai előadással 
meröben ellenkező következtetéseket vontak le ezen tmlományos ered
ményekbőL Legelőször is azt mondák, hogy az ember ugyanegy időben 
teremtetett az állatokkal; s azután fölszámítva, mennyi századoknak 
kellett lefolyniok, míg a kagylók iszonyu rétegei fülhalmozódtak, vagy 
megkövültek a legkeményebb sziklák beljében: azt álliták, miként az 
emberi-nem eredete sokkal régibb e néhányezer évnél. Ezelmek niár felel
tünk. Legujabbanaz olaszTadini,azon tényre támaszkodva, miképa tenger 
minden háromezer évben mintegy meternyi távolságra vonul beljebb part
jától, s hogy a legmagasabb hegyek csúcsán is tengeri üledékek találtat-

1
) Ugyanezt vitatja Chaubard, ,Elémens de géologie' czimü munkájában. 

Ki hosszabb és komolyabb müveket nem akar forgatni, olvassa ez iránt: Forichon, 
Examen des questions scientifiques de l' lige du monde, de la pluralité des especcs 
humaines, <le l' organologie, du materialisme et au tres, considérées par rapport au x 
croyances chrétienneR. Paris, 1837.; Dr. Wiseman püspölmelc fönebb emlitett mü. 
vét; és A. v. Humboldt's Kosmos, Entwurf einer pl1ysisehen \Veltbeschreilmng. 
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nak, ugyanannyi három-ezer évet szám it a tengernek e hegyek csúcsátóli 
visszavonulására mostani helyzetébe, a hány metert e távolság ki tenne. 
Csudálatos könnyelmüség az okoskodásban! Ha a tenger olly nyugodtan 
vonult vissza, miként lehet megmagyarázni azon kagylók és egyéb a
nyagok összehalmozódását, mellyek erőszakosan hordattak egymásra, 
sőt még a legszilárdabb rétegekben is széttöredezve találtattak? Mi
kép lehet megmagyarázni azon más rendbeli, terjedelmes kagyló-réte
geket, mellyek közül a legfinomabbak és gyengébbek is olly. épségben 
maradtak fön, mintha csak most halásztattak volna ki? Honnan van 
hogy a gránit épen csak a dörösz-rétegeken fekszik , és nem az agya
gon? Mikép jöhettek egyes sziklatömegek a legmagasabb hegyekre, 
olly rémitö távolságra a lejtős anyasziklafajoktól? Honnan van a kii
lönböző rétegzeteknek olly változatosan lejtős, némellyeknek pedig viz
irányos, másoknak ismét hullámzó fekvése? 1) 

..tz emelkedés rendszere. 

Mindezen kérdéseket nézetem szerint tökéletesen megoldja Be
aumont Illés 2), nem annyira az általa föltalált, mint inkább bővitett 
rendszerével; melly szerint a hegyek e földgömbÍwk nem legrégibb ré
szei, s (a mint ez állittaték) csontjai: sem a vizeknek a földröli lefolyá
sa, vagy azok leülepedése által nem képeztettek; hanem egy belülről 
müködő erőnek hatása által emeltettek föl , és választattak szét. Föld
gömbünk kérge alatt, melly aligha lesz vastagabb huszonötezer meter
nél, nagy tüzerö lappang, melly a földingásokat, tüzhegyeket, és a föld
kéreg emelkedését okozza 3). A földkéreg ruganyossága eszközli azok 

1) E jelenségnek legelmésebb magyarázatát adja Greenough, azt állitván, 
hogy e rétegek ott helyben ugyanazon módon képzödtek, mint az incrustatio Hp
zödik valameily edényben, mellyben gyps tartahnu viz forrásba hoz11.tik: de min
tán. ugyane rétegekben kavics és kagyló is találtatik, még sem lehet azt elfogfl.d
ni, hogy mindaddig uszkáltak volna benne, mig az incrustatio véghezment. 

2) Kircher, Playfair, Hreislack, és leghatározottabban Ant. Lazzaro Moro 
etldig is kitalálták, hogy a hegyek emelkedés által képzöd.tek: azonban legelőször 
Eli e de Beaumont emelte ezen hypothesis t tökéletes rendszerré; miként az ,Annales 
des sciences naturelles'-ből (sept. 1829.) látható. Nevezetes, hogy az emelkedésről 
szóló tan már a bibliában foglaltatik (103. zsolt.): "Fölmennek a hegyek, és alá
szállnak a mezők a helyre, mellyet nekik rendeltél." A 89-d ik zsoltárban (2. v.) a 
hegyek képezése a föld teremtésétől megkülönböztetik: "Mielőtt a hegyek len
nének, vagy a föld formáltatnék és a világ." 

8) Cordier, Essai sur la température de l' intérieur de la terre. (Tudomá
nyok academiája. Julius, 1827.) Marcel de Serres a legujabban 1\Iontpelliernél 
fölfedezett barlangokban tapasztalta, hogy több mint 30 me ternyi mélységre, 
hol a nap sugarainak semmi befolyása sincs már, a l~gmérték egy délfold arány-

l''if 
.~ 
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hullámzását, olly formán, hogy az apály és dagály tüneménye nem csak 
a tengeren, hanem a száraz földrészeken is mutatkozik: s habár ez je
lenleg észre nem vehető is, volt idő, midön a szárazföldi apály és da
gály öt vagy hat meternyi volt. Ezen elmélet teljes világosságba.·he
lyezi, milly egyszerüek az eszközök, mellyekkel a Teremtő az átaJános 
rendet fentartja; és sokkal kielégítöbb magyarázutot ád a sziklarétegze
tek alakulására nézve, mint sem az annyira magasztalt Neptunféle rend
szerek: mellyek nyarnún azt hitetnék el velünk, miszerint egykor ötven
ezer kilometer föld-, és ércz-anyag olvasztatott föl egy kilometernyi viz
mennyiségben. 

Az első földkéreg kihülése után tágas közök képződtek, mellyek
ben a sürü lég vastag gőzei, a központi tüz kipárolgásával vegyülve, 
gáz7.á változtak j s ez iszonyu erővel terjeszked ve, a sziklákat különféle 
irányban megrepeszté. Innen van, hogy a legelső sziklarétegekben, az 
ő~hegyek beljében, iszonyu reQdetlenséggel összevissza hányt függőle
ges, fölforgatott, és meghajlott tömegek találtatnak. Midőn a viz a föld 
szinére kiszökelt, ezen üregekbe nyomult, hol az olvadásban levő anya
gok fölforrtak, s majd gula formában emelkedtek föl; mi'~ént a darla 
(trachyt) hegyek, majd ismét a síkságokat boriták el, mint a láva-ki
ömlések, vagy meredek csúcsokat képeztek, mikéut a Hav:tsok. S miu
tán a televényföldek rétegei nem mennek át egymásba észrevehetlen 
kapcsolat_ által, hanem egyenesen a földgomb változásai szerint helyez
vék el, azokról a hegyek létkorára könnyü a következtetés. 

N érneily rétegek emelkedettek, má'lok pedig nem; és a lejtösen 
fekYók ismét más ujabb alakulásu vizirányos fekvéHüekkcl takartatnak, 
mellyek t. i. azután alakultak, midön már a hegy fölemeltetett. Ekké
pen a fölemelt rétegek száma szerint lelJet következtetést vonni a ]J"

gyeknek régibb, vagy ujabb létkorára. Azon hegyek, mellyek azonegy 
korszakban emelkedtek föl, a földgömb bizonyos szeleiével egyközi.i 
irányban látszanak lenni j ugy hogy a hegyek irányulá~a- és a rétegze
tek fekvéséről ismerhetni meg, mellyek eredete esik egy korba, és mely
lyeké nem. 

Midőn a föld kebeléből fölfelé emelkedés történik , a fölemelt tö
meg a fölötte fekvő rétegeket is kiemeli magával j mi által ezen réteg
zet lejtős fekvést nyer: azon réteg pedig, melly későbben alakul, viz-

ban növekedikminden30 meternyi mélységre. E haladvány F7.erint 3000 m.-nyire a 
viz forrna; 3500 meternél a kénkő, 8000-nél az ólom , 35000-nél a vas okvetetlen 
megolvadna. A mély artezi kutak ásatása alkalmat nyujt a fölt;! melegének növe
kedése iránti vizsgá.lódásokra. 
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irányes fekvésben marad. A szászországi Érczhegyekben, a burgundi 
(Cóte d' or) és Forez (RhOne és Loire megye) hegyeiben, a három 
felső rétegnek vizirányes fekvése van, és csupán a zagylaréteg emelke
dett; mi arra mutat, hogy e hegyek a legrégiebbek. A Pyrenek- és A
penninekben a két alsóbb réteg emelkedett , a két felsöbb vizirányes : 
ezek tehát kevesbbé régiek; valamint a dalmát-horvátországi hegyek 
is, és a Kárpátok. A nyugoti Havasok há rom alsó rétege emelkedett, s 
csupán a televényföld fekszik vizirányosan. A Montblanc, Europa leg
magasabb hegye, nem olly régi, mint a Pyrenek, és Apenninek. Sz.
Gothard, Ventoux (déli Francziaországban), és más központi Havasok
ban négy réteg emelkedett; szint e korból valók az Atlas és Himalaya: 
a Cordillerák pedig még ezeknél is ujabbak. 

A közök, mellyekben a hegyek kiemelkedése történt, a földet ren
detlen irányban hasitják keresztül. Ha csupán egy irányban haladnak, 
a tartomány sziget-, vagy félsziget-alakot nyet, mint Creta, Euboca , s 
Olaszország. Ha valameily hegycsúcs elszigetel ve áll, akkor a szigct 
köralaku , mint Ceylon. Ha az emelkedés irányvonala több egyenközű 
rendszereket képez, ugy ezek közepett tavak , tengeröblök, és völgyek 
keletkeznek. Ott, hol az emelkedés két, vagy több rendszere három
vagy négyszög alakjában egymásba vág, a közbenső tér televényföld
del van borítva. 

A mindennapi tapasztalás megerősíti Beaumont rendszerét; mcrt 
habár kevesebb is az emelkedés, azért nem szünt meg egészen. De-Bath 
be bizonyítá, hogy Svédországban a föld rcnd~sen emelkedik; Steven
sohn Robert pedig azt mutogatja, hogy az Ejszaki-tenger, és a britt 
csatorna feneke, három század óta emelkedett: 1) a rarnaiaknak több 
rendbeli parti utvonalaik, Alexandriától kezdve Belgiumig bizonyitják , 
miként a Közép-tenger szinvonala nem változott: s mégis partjain lé
tező sok épületek vizzel boritvák. Különösen Olaszországban Serapis temp
loma Pozzuolinál világosan mutr.tja, mint emelkednek, és sülyednek 
ismét részletenkint a partok Történeti bizonyossággal van tudva az 
idő, mikor emelkedett föl a körülfekvő síkságból régente Mctone hegy 
Argclisban, a Monte Rosso (1669) Siciliában, és a Monte Nuovo Nápoly 
flegrei síkságán; ugy az 1759-ik évi september 29-ének éjjelén, Vallado
lid mellett, Mexicoban, az 513_meternyi maga.~, és több mint husz apró 

1) Stevensohn's Beobachtungen über den Boden der Nordsee, und de~ brit
tisciten Kanal's.; Fortis,Sulle Coste dell~ Adria.tico.; s Keilhau vizsgálódásai aBul
letin de la société géologique-ban (t. ,VII. 1837.): hol azt bizonyítja, miszerint nyu· 
got felé a scandinavi félszög rendesen emelkedik. 



118 

tölcsérrel köriilvett tüzhegy, Jorullo. Santorin vizeiben, a liparii szige
tek közt, az azori, canari, s moeoti szigettengcren folytonosan uj szi
getek támadnak. 1831-ben láthattuk Ferdinand szigetecskét, mintegy 
háromszáz lábnyi magasra kiemelltedve, a siciliai tengerről csakhamar 
eltünni 1), Sciacca mészpartjai és a vulkánf~le Pantelaria közt. 1772-ben 
Java szigetén irtózatos kitörés közben sülyedt le a tüzokádó Papada
yang, melly nehány ezer lábnyi magasra emelkedett volt a legszélesebb 
alapon; több mérföldnyi körülethen rázkódott meg ez által a föld, és há
rom ezer ember esett áldozatául. Az 1822-ki kitörés alkalmával negy
venegy ölnyire sülyedt le a Vezuv tölcsére (A). 

Lyell, a földismészeti társulat elnöke Londonban, jelenté, mikép 
Laneaster grófságban még most is létező tengeri kagylók találtatnak 
egész <étegekben, ötszáz lábnyi magasságra a tenger szine fölött 2) ; 

megmutatá, mint emelék föl az utóbbi földingások Cl1ili partjait, melly 
különben is fokonkint emelkedik, s mint sülyednek ellenben Grönland, 
és Scandínavia nyugoti partjai: hol egy, Linne által l 7 49-ben megjegy
zett nagy kö, jelenleg több, mint száz lábbal fekszik közelebb a tenger
hez. Mindez bizonyitja Hutton rendszerét, a tenger fenekének emelke
désére nézve, a l{özponti tüz hatása következtében. Terra nuova szigete 
egészben olly formán emelkedik , hogy kikötői csakhamar használatla
nokká válandnak. S ki tudja, valljon ez emelkedések é~ sülyedések, nem 
átalános és határozott törvények következtében történnek-e ? 

Jelenleg az egész föld kerekségén csak csekély számu nyilások 
léteznek, mellyek időröl-időre izzó anyagokat hánynak ki : de midön e 
földgolyó kérge még nem volt annyira megszilárdulva, s a hatalmas 
hullámzásoknak kitett tüzanyag közelebbről érintkezett annak felületé
vel, majd kiemelkedtek a belrészek, majd ismét a külrészek sülyedtek 

1) Tudva. van, hogy Tera és Terasia (Santorino és Aspronyxi) szigetek a 
Cycladok köz t az aegaeumi tengeren, a 135-ik olympiád 4-ik évében (Plin. II. 
87.) támadtak; Hi era (Cammeni) sziget 130, Tl1ia 4 évvel Kr u. támadt. 727-ik év
ben Santorinon ujra kigyult a vulkán: Thia és Hi era (Theophanes és Cedrenus sze
rint) egymáshoz kapcsolódtak; 1427 -ben esziget nevezetesen növekedett. 1573-ban 
t<imadt a kis Camenoi sziget, melly 1650- és 1707-ben növekedett (Ras pe, Speci
men historiae naturalis globi tenaquei, praecipue de novis e mari natis insulis). 
1638-ik évben t<imadt és enyészett el ismét egy sziget San-Michelénél Aeoliában, 
s ujra mutatkozék 1719- és 1812- ben. 1814-ik évi maj us 10-kén támadt, villámlás és 
mennydörgés köztBoyslaw sziget Karncsatka partjain. 

2
) Bonpland és Humboldt tengeri kagylókat találtak az Andeseken, 4600 

metemyi magasságon (mintegy 14000 láb); ezek nem az Oceá.n megáradása, ha
nem vulkán-kitörések által jöttek oda. 
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le; s ujra érintkezésbe hozván ez által a forró anyagat a légkörrel, a 
gázalaku kiszökellések, különbözvén a szerint, a mint kisebb vagy na
gyobb mélységből jövének, a plutonicus és átváltozó alakulások folyto
nos fejlődésébe mintegy uj életet hoztak. 

Bámulandó hasonlatosságot találunk azon gránitforma sziklák a
lakulása közt, mcllyeket a jelenleg is müködésben levő tüzhegyek lej
tőjén a láva-folyam képez; és a belső gránit, petyle, és kigyla tömegek 
közt, mellyek a föld által kihányatva, s a másodos alakulással érintke
zésbe jőve, ezeket módositják: vagy megszilárditván azokat a kovaföld 
bevitele által, vagy dalomizáJván, vagy pedig a legkülönbözőbb aika
tu jegeezek létrehozása által. 

Egyébiránt épen nem kivántatnak évezredek arra, hogy az élet
szerves lények kövületekké váljanak; minthogy tapasztalásnál fogva, 
vegytani uton a kövületek igen rövid idő alatt eszközölhetök 1) 

Az emberi-nem teremtésének előadott korszaka ellen sokkal ala
posabb ellenvetésnek látszik az, melly a föld szinén a hagyományos kor
szak után létrejött változásokat tekintve, azt állitja, hogy ezek csak 
hosszu századok folytán történhettek meg. Ezek távolról sem vették 
számitásba azon erőket, mellyek által a természet jelenleg is nagyszerü 
változásokat hoz létre. Ha nem veszszük is tekintetbe a duló zivatart, 
és a földingásokat, mellyek a föld keblébeni rémitő nyomásnak aláve
tett párák visszahatásából származnal<, s mellyek valamell y tartomány 
szinét (példa erre Cuba, és Guadeloup) hirtelen megváltoztatják, a föld 
feliileténi nevezetes és folytonos változások okául négy dolgot jelölhe
tünk ki: az esőzéseket és olvadásokat, mellyek ugy szólván lekoppaszt
ják a hegyeket, és mit azokról lehordanak, töveiknél teszik le; a folyó 
vizeket, mellyek magukkal söprik a ragadmányt, és ott, a hol folyásuk 
lassúbbodik, lerakják; a tengert, melly a meredek partokat aláássa és 
azokat megváltoztatja, az alacsony partokra pedig homokhegyeket 
hord; végre a tiizhegyeket, mellyek a föld feliiletének szilárd rétegeit 
áttörik , és a körülfekvő vidéket kihányásaikkal mcssze elárasztják. 

A földomlások és sülyedések megakasztják a folyók menetét, és 
tavakká változtatják azokat, mivelt rónaságokat és népes városokat te-

1) Göppert Boroszlóban olly kövületeket állitott elő, mellyek a legtapasz
taltabb geologusokat is tévedésbe viszik. Harasztok, a napon kiszáritott agyagban 
is megkövültekhez lesznek hasonlókká. Ha növényeket kénsavas vas-olvadékba 
tesz az ember, és benhagyj a, mig az egészen áthatotta, s ezután kiégeti, ugy hogy 
az életszerves anyagnak minden nyoma elenyészik, ugy a lecsapódó sa vitott vas 
a növény alakját veszi föl. 
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mctvén el. A ki látta a zuhatagok leszakadását a Havasokról, a. Po 
vizét átcsapni töltésein, és a felböszült Oceánt, csak az tudja, mit képes 
előidézni a vizek hatalma. De mellőZ\re mindezt, midőn az iszappal be
tölt folyamok a tenger felé közeledvén, elvesztik sebességöket, lerakják 
a torkolatnál ezen üledéket: melly mindegyre szaporodik, és egész föld
darabokat képez; mellyek mivelés alá véve, embereket táplálnak ott, hol 
azelőtt tengeri szörnyt'l{ uszkáltak. 

Más részről a tenger minden dagály alkalmával kavicsos homok
torlatokat seper az alacsony partok_ra; az apály beálltával e homoknak 
sY árazon maradt részét a tengeri szelek befelé fu jják : ugy hogy ha az 
em her nem gondoskodik ezek megállításáról, e sekélyek mezőségekct 
és egész vidékeket boritanak el, s a lég, a nedvesség, és az idő befolyá~a 
alatt azon növények- és állatokkal együtt, mellyeket ott leptek, megszi
lárdulnak. A meredek partokat pedig a folytonosan azokhoz csapdosott 
hullámok aláássák; minek következtében egész tömegek szakadnak le 
felül ről, mellyek a tenger vizének h&.tása által szétmállanak és széttö
redeznek, s ekképen a partok mindegyre lapulnak. 

Illy módon visznek a folyamok a tavak fenekére uj anyagokat; 
mellyek azokat végre egészen betölthetik: mialatt a tenger az öblöket 
r~s kikötöket beiszapolja. 

Csupán ez eszközök hatása változtatá meg az utolsó vizözön óta 
is sok tartomány alakját; s ennek kétségbevonhatlan nyomai pótolják, 
vagy megerősítik a hagyományt. 1) Képzeljük magunknak Europát 
ama korban, midőn a dardanellai s gibraltari· szorosok sziklanyelvek va
lának, mellyek azt Ásiával és Afrikával összeköték Magasabb szinvo
nalon álló beltengerek boriták a sikságokat, s Lappania, Oroszország, 
t~s Siberia rónaságai egészen Yiz alatt voltak. Sahara pHsztája mély 
öböl volt. A hegyek torkolatai, s a völgyek mélységei nem valának 
még televény földdel megtöltve; sőt inkább tavak, mocsárok, és öblök: 
mellyek később az áradmányok által a Po, Rajna, Garonne, Szajna, El
ba, Odera s Duna virágzó \·ölgyeivé változtak. A Fekete-tenger már a 
történeti kor után nyitott magának közlekedést a Kaspi-tengerrel é:; 
Bosporussal; az előbbi, s az Aral-tó között már illyen előbb létezett: mig 
az Ejszaki-tenger egészen közelökbe nyitott magának utat a száraz föl-

') A földgömb felületének azon változásait illetőleg, mellyeket a történe· 
l em vagy hagyomány ismer, s mellyek okai még mai napig is folyvást rnüköd
nek, összehasonlíthatók a tények, mellyeket lelkismeretes tudományossággal ösz
szegyüjtött Van Hoes. (Göttinga., 1822-24., 2 köt.) 
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dön. Az Ásia-, Afrika-, s keleti Europában olly bőYen található sós ho
mokterületek arra mutatnak, miként a Közép-tenger sokkal nagyobb 
tért foglalt el, vagy pedig egészen más helyzete volt 1). Az Ural he
gyek valószinüleg nagy súgetet képeztek 2); mig más részről Oceania 
némell y szígetei Délá>~iával, s éjszaki Ásia Amerikával érintkeztek. A 
görögöknél fenmaradt emléke egy Letonia nevezet ü szárazföldnek, melly 
az aegei tenger nagy részét elfoglalta. A Kalpe s Abyle sziklák 
erőszakos szétválása, melly a Közép-tengernek népes rónaságok elborí
tására nyitott utat, a Herculesről szóló rege által jelképeztetile Mi ok
nál fogva kellene a nagy Atlantis nevezetü sziget elenyésztét az egyp
tomi papok tévelygésének tartanunk? Minő indok vezethette volna 
őket arra, hogy vallásuk-; gondolkodásmódjok-, és érdekeikre nézve 
egészen közöynös mesét gondoljanak ki? 3) A hagyományok többrend
beli vizözönről emlékeznek Görögországban, mellyek idejében Thessa
lia nagy tó lehetett, melly a Penens által folyt el; valamint más részrő l 
Boeotia a Kopai-tó kiáradása által öntetett el ~). 

Térjünk át közelebbi dolgokra. Horner korában Pharos szigeté
től egyenesen a Mareotis tavához lehetett evezni, melly ötven mérföld
nyi területet foglalt el; és Strabo, ki a költő után kilencz századdal élt, 
alig találja azt husz mérföldnyinek: azóta a tenger, és szelek által oda 
hajtott homok, ama földszorulatot képezte, mellyen Alexandria épült, 
betömte a Nilusnak legközelebbi torkolatát, s a tavat egészen elenyész
tette. 5) Ez oknál fogva mondhaták Herodatnak az egyptomi papok, mi
ként ők tartományukat a Nilus adományának tekintik 6), és hogy a 
Delta alakulása ujabb eredetü; s valóban Homer nem is tesz emlitést 

1) Humboldt, Schubarth. 
Z) Ásia egy nagy részének meneteles fekvése az U ral felé, egyike a legna

gyobb sajáts:ígoknak, mellyekre az ujabb foldirók figyelmeztetnek. A Kaspi-ten
ger, és az Aral-tó majdnem 50, és 31 toisesal fekszik alább az Oceán tükrénél, Hum
boldt szerint, ki az egész síkságot 10000 német négyszögü mérföldre becsüli. A 
Volga mellett Saratow-, és az Ural tövében lévő Orenlmrg-kerületek, habár tá
volabb is a Kaspi-tengertől, alig fekszenek egy arányban a Világtenger tükréveL 

3) Hory de St.-Vincent, Essai sur lesiles Fortunées czimü müvében állit
ja, mikép az Azor szigetek nyugoti, 1\hdera és a szomszéd szigetek keleti, a Ca
nari szigetek délre Maderától, és a Cap-vert szigetek, az Atlantisnak déli csúcsát 
ltépezték volna. Mentelle , ha bár nem is olly határozottan, ugyanazon nézetet 
állítja föl 

') "ügyges vizözöne. 
5) V.ö. Dolomieu értekezését a Journal de pl&ysique XLII. köt. 40 lapján. 

Szerinte a Delta az áradmányok által 120 évben 2 lábbal emelkedik. 
8

) Herodot, Euterpe 5. és 15. 



122 

Memphisröl, csupán csak Thebáról. 1) A Nilus m torkolatai a pelusiu
mi s kanopi tarkolatok valának j s egyiktől a másikig egyenes vonalban 
nyult a part, midön Ptolemaeus földabroszát kéi'izité: késöbb a folyam, 
a holbitini , s fa tn iti torkolatokon is kiömlött, s a partok félhold ala,kot 
nyertek. Rosetta, s Damiata, mellyek még egy ezer év előtt a tenger 
mellett álltak, most attól két mérföldnyi távolságra esnek. Ugyanakkor, 
midőn gyarapszik a Nilus völgye, egyszersmind emelkedik is, ugy hogy 
a régi emlékek nagy részben föld alatt hevernek 

A számtalan példák közt, mellyeket minden tartományok föl
mutathatnak, csak azon vidékeket választom ki, mellyek története külö
nös figyelmünket érdemli. A Nilusnak ezen áradmányai l<étségbe von
ják azon végtelen régiséget, mellyet az egyptomiak igényeltek maguk
nak. Girardin 2) megmutatá, hogy a Nilus-tartományok földje évenkint 
126 millimeterrel emelkedik: s mivel azon föld, mellyre Theba épitte
tett, csak hat meter mélységü, e város 45 századnál nagyobb régiséget 
nem igényelhet magának. 

Ugyanaz, mi az egyptomi Ddtánál, fordul elő egyszersmind a 
RhOne Deltájánál, mellynek torkolatai 1800 év alatt kilencz mérföld
del hosszabbodtak Aeolia legszebb városai homokkal boritvák. El is, 
Kuma, Pitana alig látszanak ki Caiens homokjából, melly a pitanai ki
kötő, s az El is mclletti öblöt egészen betölté ; a Herm us rövid időn be· 
temeti a smyrn ai öblöt j Maeander tóvá alaki tá a mitileneit; az ephcsu
sit pedig Caistrus iszapoita be. 3) Ennyi változások kevés századok 
alatt! A gascognei öböl homoktorlatai ekkép temetének el számos 
helységeket, mellyek a középkori földabroszokon megemlitvék; s mint
hogy évenkint 72 lábnyi tért foglalnak cl, má.~ falvakat is elboritással 
fenyegetnek: és illy formán 2000 év mulva Bordeauxt elérendik 0). Vö
rös homoktorlatok, mellyeket a fakardini erdőség nem képes föltartóz
tatni, tolulnak Bcyruth felé Syriában; s Denon 5) elszámlálja, Egyptom
nak mennyi városai és falvai borittattak el homok által, mióta a mozlcm 
lomhaság az ellen védszerekhez nem nyul; s jelenleg már az egész vi
déket elbaritotta volna, melly a libyai hegyláncz és Nilus közt terjed, 
ha az alkirály Meberned-Ali a homokos völgyeket be nem ültette vol
na ezer meg ezer facsemetékkel. Bassorát nem sokáig fogják megkiméL 

1) E megjegyLés Aristotelestől ered (I. k. XIV. fejezet a meteorokról). 
1 ) Előadás a tudományok parisi academiájában. 1818. 
8) Texier, Rapport au ministere de l' instruction publique. 1837. 
~) BremontL.ier értekezése a homoktorJatok előhaladásának gátolásáról. 
5 ) Description de l' Egypte. 
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ni a hullámok, mellyek az egykor olly pompásan virágzott rónaságokat, 
a persiai tengeröhöibe temetendik. 

S nincs-e szemeink előtt Velencze, melly alig képes megtartani 
lagunáit; és Ravenna, most már l1árom mérföldnyire a tengertől , 
mellynek partján állott; és Adria, 18 mérföldnyire azon tengertől, melly
nek nevét kölcsönözte? Némellyek azt állitják, hogy az euganiai hal
mok, szigetek voltak légyen. A Po medre, mióta partjai feltöltettek, 
magasságra a ferrarai házakat is meghaladja 1): borzasztó veszély fek
szik ebben, mint szinte Hollandia folyóiban is, mellyek a rónaság fölött. 
30 lábnyi magasságnyira folynak. 1604 óta a Po vize medrét 6000 öl
nyire hosszabbitotta a tengerbe, s nem is lehet addig gátot vetni puszti
tásainak, mig az általa lerakott földön uj elvezető csatornák nem nyit
tatnak. Ugy látszik, a romai Campagnában a tenger Tarquinia falait 
verdeste: s most egy mérföldnyire van tőle. Traján a Tiberis torkola
tánál kikötöt épittetett: m'!lly most 2200 meternyi távolságra van a 
parttól, s 554 meternyire egy, VII. Sándor pápa által a tengernél épi
tett torony. 

Ime mennyi változások történtek már a történeti emlékezet óta 
is, csupán az áradmányok és homoktorJatok által! Hát ha még a jelen
leg müködő 500 tüzhányó l1egy hatását veszszük 2), mellyek Lyell szá
mítása szerint évenkint 20 kitörést tesznek, legtöbbnyire müveletlen 
tartományokban, mellyekben azok emlékezete sem tartathatik fön. 
1815-ben Sumbawa sziget folytonos földingásnak vala kitéve, apr. 5-től 
egész julius hónapig; és 1000 angol mérföldnyi körülethen annyira 
megváltozott, hogy a hajók szárazon ültek, hol előbb horgonyt vetettek, 
másutt pedig a viz rendkívüli magasságra növekedett: a lökéseket még 
a Molul{ka, Sumatra, s Borneo szigetek is érezték; a háromszáz mér
földnyi távolságban levő Javában a hamu éjjeli sötétséget okozott; és a 
72 ezer lakos közül , 120 alig maradt életben. Rendkivüli keménységii 
tél, hosszan tartó szárazság, a tenger berontása, tartós éhség, a legna
gyobb hősök közé helyezhetnek minket annak szemeiben, ki a hösiséget 
a kiállott szerencsétlenségek után méri. Mind a mellett azon nézet ka-

1
) Prony, a hidak és utak fő felügyelője, a franczia Institut tagja, Iri az 

Olasz-királyság korában azzal biz11.tott meg, hogy módolrról gondoskodjék a Po 
pusztításai ellen, megvizsgált11. 1\Z adriai tenger partjainak elmasatását e folyam 
torkolat~nál. E tárgyra még visszatérendünk. 

2 ) Arago mondja Annuaire du hu1·eau des Longitucle.~, 1824., hogy még 163 
müködésben levővulkán számítható. De jelenleg 22 van Europában, Islandot bele 
nem számítva, 126 Ásiában, 25 Afrikában, 204 Amerikában és 282 Oceaniában. 



pot t lábra, hogy az illy események , az okszerü történeti előadások ban 
helyet ne foglaljanak; mert nincs bennök összefüggés :tz ok és okozat 
közt, vagy legalább az nem szembetünö: mi egyedül képes jelentőséget 
kölcsönözni a történelemnek. De ki nem látja, minő változás érh~tné 
fajunkat, ha valameily tartománynak rendes légmérséke tiz vagy tizen
öt fokl_<.al változnék; ha az évszaki szelek más irányt vennének ; ha pél
dául a Rajna, vagy a Duna síkságain valamell y hegylánczalat emelked
nék föl? Ki mondhatja meg, valljon a föld alakulásának müve be van-e 
végezve? Valljon kérgének fokozatos kihülése mcgszünt-e már a fölü
leten érezhető lenni; s minö ujabb szerencsétlenségek fenyegetik fajun
kat a természeti crömüködések részéről ? 

Egyébiránt nem csak romboló hatást gyakorol a természet: de 
még jelenleg is uj sziklákat, és uj földrészeket alkot. A folytonos darázs
kö-, vagy mésztéh-üledékek Romában és Hobart-Townnál, Australiában, 
habár erős okok nem szólnak is mellctte, á:wánynemü alakulásokul te
kintetnek. Szintugy a tengerek még mai g is Sieilia partjain, Aseensio 
szigeténél, György király lagurrájában az oeeaniai partokon, nem elég
gé ismert erőhatások következtében üledék, iszapolás, és vakolás által, 
vékony mészrétegeket hoznak létre, mellyek közül némellyek a carrarai 
márvány keménységével bírnak. A tenger és a viharok Lancerotán, egyik 
canari szigeten, ikrány (oolith) réteget képeztek, hasonlót a Jura hegy
ség mészrétegzetéhez; ámbátor ez hasonlíthatlanul régibb eredetü. Né
melly vizek a bennök foglalt nagy mennyiségü szénsav hatása által 
föloldják a mésznemü anyagokat, s azokat cseppkő-jegeezek alakjában 
rakják le; mellyek az áradmányoknak gátot vetnek, núntegy természe
tes töltést képezvén ellenökben. E tünemény kiilönbcn lassu müködés 
eredménye, de annál nagyobb tevékenységet fejt ki az egyenlítő alatti 
tengereken: hol elmondhatjuk, hogy valamint a müveltség még csak 
csirájában van, ugy a természet is a mi éghajlataink nyugalmát még 
el nem érte. A burányok (corallium) és egyéb habarczak egymásba fo
nódott ágai nyulnak el a tenger alatti hegylánczolatok közt, mellyek 
Oceania szárazföldét körítik, és a tel]gerben öblöket képeznek, mellyek 
csakhamar betöltetvén, uj rétegek és sz igetek képzödnek rajtuk, mely
lyeket a vad lakók valameily óriás által elszórt porhoz hasonlitnak. A 
Peel sziget körül, és Uj-Seeland déli partjától kezdve egész a Sandwich 
szigetek éjszaki csúcsáig terjedő nagy térségen, a gyakorlott szem, 
iszonyu kákó (polyp) tömegeket fedez föl, mellyek ama vizeket a nagy 
hajókra nézve igen veszélyesekké teszik. A tengernek azokba ütődő 
hullámai mésztartalmu homokot raknak le rájok, melly csakhamar ke-
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mény földdé szilárdul , hova a szelek és madarak növénymagvakat hor
danak; minek következt._'Len zöldelő virányak támadnak ott, hol kevés
sel azelőtt még hullámok tornyosadtak Ki ezen gyors növekedést fi
gyelemmel kiséri, képzeletében azon korba helyezi magát, melly az cm
ber lételét megelőzte, s hajlandó lesz hinni, miként még nem mult el a 
nap, mellyen Isten a szárazföldet a vizektől elválasztá. 

A Csendes-tenge1·en ezer meg ezer burány-szigetek láthatók, 
mellyek látszólagosan ugyan ki.ilön váltak egymástól, tettleg azonban 
a tenger alatt burány-rétegek által kapcsoltatnak együvé: olly formán, 
hogy a lakosok több mint 280 mérföldnyi távolságra, csolnakok nélkül 
közlekedhetnek egymás.~al. Majd egyenes vonalban futnak ezek, majd 
ismét görbületeket képeznek, mellyek bizonyos rend, bizonyos terv sze
rint látszanak huzódni : a szerint tudnillik, a mint a tenger alatti he
gyek helyzete, mellyek csúcsain támadtak, változik a vízböli kiemel
kedésök, vagy vulkáni természetök által; sa Maldiva és Lakediva szige
tek hosszu lánezolata, a tenger alatti hcgycsÍie8ok iránymutatói gya
nánt tekinthetők. Eme burány-alakulások egy század alatt fél lábnyi 
magasságra emelkednek, s a mint a tenger szinére kiemelkedtek, to
vábbi növekedésök megszünik. Miért is e szigetek igen csekélyek: ha 
csak földalatti ruganyos erők nem emelik fölebb, vagy az azokon kép
ződő föld, és a tenger vize által r6jok hordott homok nem tölti azokat 
magasabbra. l) 

Alig képzelhet<í, minő teremtő erőt fejt ki a természet az illyen 
nj földalakulásokon, szintugy a buja tenyc~szetre, valamint az állaü·k 
szaporodására nézYe. Egyikben ezen szigctek közül, hol 1589-ben m·. 
hány hajótörést szcnvedett an/Ini me nedéket lelt, !667 -ben a hollandu
sok 12 ezer lélekre mcnő népességet találtak, kik csupán négy anyától 
származtak le. 2) Száz év mulva uj ;_ipanyolország fölfedczteté8e után 

1
) ('\arles Darwin 1843-L n igen jeles munlrát nelott ki a szig:~tek és szir

tek képez~séről buráuyok áltní, me ll y ben e ki:; állatok csodálandónúködésétfolyton 
szemlélhetni. Azt is megmutatja tiiuhi ki>zt, hogy a trapicusok r.latti tengerek fe. 
neke siilyed, vagy legalább sül) edet t némell y helyeken, mig másutt folyvást emel
kedőben van, mit a burány-képzetek is bizonyitnak. A Samhvieh szigeteken igen 
sok illyen emelkedik ki a tengerből, j ólichd eg·yeclül ('Sak a viz alatt képződhct
t':k. A Fülöp-szigetek, Sumatra, Java, Tumba, Tunor, Gilolo, Formosa, Loo-Choo, 
folyYást emelkednek és terjeszke(lnck. Ez olmál fogva e szigctcsoportok egykor 
egy részrőlMaiacea félszigetilez , más r~szriíl pe d ig Chiná1.ak keleti partjaihoz 
c.~atlak,.,7anunak, s a déli tenger e részeLől egy m:i.sik Kö<.ép-.~ngert csinálnak. 

''J Bullet, Réponses eritiques etc. llesanc;on, 1819. lll. kJt. 45 l. 
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hetven, egész százezer darabnyi nyájak legeltek ott, jóllehet a juhokat 
a spanyolok vitték be a tartományba; szintez arányban szaporodott a 
szarvasmarha is. 1) Olaszországban szintc tapasztalhatjuk, milly sza
pora, s buja a tenyészet a lávakiömléscken. Hát még mint lehetett 
akkor, midőn földgömbünk kérge először nyerte mostani alakját? 

A flegrci vidékről szólva, milly nagy zajt ütött Brydone angol
nak (ez is egyike ama számos idegeneknek, kik az olaszok vendégsze
rető bizodaimával visszaéltek) tapasztalata, mellyet ő Recupero kano
noknak tulajdonított. Azt irá ugyanis~), miként a kanonok J aci Reale 
mellett Siciliában egy vermet ásatván, hét lávaréteget talált benne, 
közbcn-közben mindannyit televény földréteggel vegyítve: s minthogy 
két ezer év kivántatik arra, hogy ez a láva fölött alakuljon, innen azon 
következtetést vonta, mikép a nevezett hegynek legalább is 14,900 év 
óta kell már állnia. De ennek ellenében kiilönb tudomány- és tapasztalat
tal biró férGak bebizonyiták, hogy épen nem határozható meg, men
nyi idő szükséges a televény-földnek alakulására a láva fölött; miután 
nagyon régi láva kiömlések kopáron maradtak: az, mellyet az Aetna 
1536-ban hányt ki, terméketlen és fekete, mig az 1636 ·ik évben hányt 
lávakiömlések fákkal és szallőkkel fedvék; s végre a Herculanumot 
borító hat lávaréteg televény föld-erekkel van vegyítve: melly város 
elborítattásának idejét bizonyosan tudjuk 3). Később maga a tény is ha
misnak bizonyult be; mert Dolomieu megmutatá, hogy a jaci-realei 
láva-rétegek közt, még csak egy maroknyi növényföld sem talál
tatik. ~) 

A nélkül tehát, hogy évezredekre kellene visszamennünk, az 
előadott okok eléggé megfejtik nekünk az e föld szinén történt változá
sokat, még azután is, hogy az ember alkottatott, á) s megszüntek azon 
erőszakos rázkódások, mellyek a teremtés nagy napjának hajnalán e 
földet megingatták; minők most is történnek a holdban, s mellyek tör
ténetileg jelképezvék a Noeféle vizözönben, és a lángoló pallosu che
rubimban. 

1) Acosta, Historia natm·al y moral de las Indias. Barcelloua, 1591. p. ISO. 
Z) London, 1773. Utazás Siciliába és Maltába. 
8) Smith, Memoir ou Sicily and his is les. London, 1821. Ö a kormány által 

e tartományok megvizsgálására kiküldetett. Hamilton, Trausact. philos. vol. 
I.JXI. p. 7. 

'J Memoires sur les isles Ponces. Paris, 1788. 471. l. 
5) És az Ur Isten vivé az em!Jert, és helyezé őt a gyönyörüségnek para

dicsomába. (Gen. 2, 15.) 
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A. legrégibb emberi miivek. 

Még azok védvci scm állnak, kik némelly emberi müvekről azt 
akarnák állitani, hogy régiebbek a Mózsesféle hagyományoknál. Ha ta
lálkozott is , ki azt álli tá, hogy az Elba szigeti vasbányáknak legalább 
is már 40 ezer év óta kelle miveltctniök: mások 1) helyesebb okokkal 
megmutaták, miként 5 ezer év un ti g elég azokat a jelen állapotra jut
tatni; föltéve, hogy a régiek alig ásták ki negyedrészét is azon ércz 
anyagnak, melly jelenleg onnan nyerctik. Egyébiránt vegyük tekin
tetbe, mcnnyi vasra volt szükségök a romaiaknak a világ meghóditása
és leigázására ? 

Bonaparte hadjárata aliwimával Egyptomban, Dessaix tábornok 
Murad-Bey mefutamlott seregének üldözése közben első vette észre a 
denderai (Tentyris) templomban domboruan kivésett állatkört: később 
egy másik fedeztetett föl Es n ében (Latopolis), ugyanazon állatköri jegyek
kel, mellyeket jelenleg használunk, csakhogy másféle fölosztássaL Több 
é'·ek előtt a bölcsészeknek annyira magasztalt vizsgálódásai azon néze
tet álliták föl, miként e különszerü elrendezése az állatkörnek, nem va
lamelly astrologicus combinatiókból, vagy valamell y nagyon régi kor
szakból ered, hanem valójában az égnek állapotát jeleli azon korból, mi
dön a templomok épültek , mellyekben ez állatkörök föltaláltattak; ezen 
állapot pedig a nap- és éjegyenletek hátrálása által föltételeztetik, 
mellynek következtében a naptéritő-körök (coluri) az állatkört 26 ezer 
Ó\' alatt futják meg. 

E föltevésből indulva ki, Burchard t azt bizonyitá, hogy a denderai 
templom legalább is négyezer éves. N ou et annak ép i tési idejét 200 2 év_ 
re teszi Krisztus előtt; Jollois, és Devilliers, kik gondosabb tanulmányt 
forditottak e tárgyra, annak idejét a 261 O- ik évre teszik; Latreille pe
dig 2250-ik évre a mi időszámításunk előtt. S minthogy a két állatkör 
fölosztása különböző, az esne i még 300 0 évvel régi bbnek tartatott 2). 

Meg kell vallanunk, hogy ugyanazon időtájban más csillagászok 
é.'! óságbuvárok, kik közt több hires olaszok 3) is vannak, az első állat
kör korát a 138-, és 12-ik év között határozták meg Krisztus előtt: s ha 
már bámulnunk kell azon, hogy az emlitett tudósok, és mellettök Ha
milton, Rhode, Sannier, Lelorrain, Bi.ot, Paravey, mennyi tudomány- és 

1) De Fortia d' Urban, H istoirc de la Chinea vant le déluge d' Ogygés. 
2) Grobert, Description des pyramides de Gizé. p. 117.; Volney, Recher

ches nouvelles sur l' histoire ancienne. T. III. p. 328-336. 
3) Ennio Q.. Visconti, Larchcr Hermlotjának fordításában (2. k. 570. l.);Dom. 

Testa, Sopra due zolliaci novellall!'.~nte scoperti ncll' Egitto. Roma, 1802. p. 34. 
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makacssággal vitattak olly ellenkező nézeteket, még inkább bámulha
tunk azon, hogy Dupuis, s követői egy illy kétségbe vont alapra építék 
az ö Bábel-tornyukat, honnan az ég ellen szándékoztak harczot kezdeni. 

V égre e::.zébe jutott valakinek, megolvasni az ott találtató fölira
toka t, és összehasonlitani az irmodort i csak igy tünt ki , l10gy a dende
rai templom csarnoka Tiberius császár üdvének vala szentelve : mig az 
annyira réginek hirdetett állatkörön e szó: a u t o c r a t o r vala olvas
ható i melly valószinüleg Nerora vonatkozik. Esnében pedig egyik osz
lopra , melly az állatkörrel azonegy st y l ben van faragva, Antonin csá
szár uralkodásának 10-ik éve van följegyezve, me ll y épen 14 7 -ik év 
Krisztus után. 

Champollion 1829-ben ezeket irá az esnei templomról: "Különös 
vizsgálódások nyomán azon meggyőződést szereztem magamnak, miként 
e templom, melly egy annak boltozatán látható állatkör sajátságos ér
telmezésére alapitott egyszerii gyanitásoknál fogva a legrégibbnek 
tartatott .Egyptomban, mindenek közt a legujabb. ... Az esnei temp
lom előhajójának épitési kora kétségbevonhatlanul Claudius uralko· 
dása szakába esik : faragványai Caracalláig mennek i és ezek közt van 
a hires állatkör, me ll yről már annyiféle elmélkedés látott napvilágot." 1) 

De talán nem hinne valaki a styl összehasonlitásának; vagy Charn
pollion rendszeréhez nincs bizodalma? Cailliaud legujabb utazásából 
Nubiában egy romnia-koporsót hozott magával, mellynek görög fölirata 
Traján uralkodásának 19-ik, vagyis Krisztus után 116-ik évremutat, 
és mellyen állatkör vala rajzolva, a denderaihoz tökéletesen hasonló 
felosztással: mellyet is ennélfogva astrologicus talánynak kell tekin
tenünk. 

Csillagászati nézetek. 

Voltak, kik nem közönséges tudományos készültséggel vállalták 
magukra az emberi-nem régiségének kimutatását azon ismeretek által , 
mellyeket különféle tudományokban' kiilönösen redig a csillagászatban 
szereztek. Ez utóbbi tudomány higgadt társadalmi viszonyokat, elöz
ményes tudományt, és hosszas tapasztalatokat igényel : miért is ama 

1
) Y. ö. még De Guignes, Sur les zodiaques orientaux, a szépmüvészetek 

academiájának Emlékirataiban. XL VU. köt.; l d1·onne, Rechereh(.s pour sen· ir a 
l' histoü·e de l' Egypte pendant la domination d~s Grecs et des Romains .. Lelorra

in, ki csak nagy bajjalnyerhette meg az engeeleimet, hogy azt a templom bolto
zatáról levehesse, a denderai planispheriumot a királyi köllyvtá.rnak adta 
Paris ban. E fontos tárgyat a Lett·onne és Biot köz t (1843.) folytatott értekezések 
még nagyobb világosságba. helyezték. 
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nemzetet, mellynél az legtöbb előhP.ladást tett, méltó joggal tarthatjuk 
a lcgrégibbnek. 

Az egyptomiaknál az év épen 365 napból állott; s jóllehet maguk 
is észrevették, miszerint az a természeti évtől némileg különbözik, bi
zonyos babonás nézeteknél fogva e felosztást mégis megtartották. 1) 

MiYel pedig okvetlen tudniok kellett a természetes év kezdetét, hogy 
pontosan meghatározhassák a napfordulati pontot, mellytől a Nilus ára
dása kezdődik, bizonyos csillagot választottak, melly azon időtájban 

együtt járjon a nappal; hasonlóan egyéb régi népekhez , kik a csillagok 
látszólagos fölkelését és lenyugvását följelelék 

Az általuk ugynevezett Sotis, vagyis Sirius előtünése, melly ra
gyogó nagysága által figyelmöket magára vonta, azon időtájban majd
nem együvé esett a napfordulattaL És ök föltéve, hogy az ő látszólagos 
fölkelésének időszaka épen addig tart, meddig a napfordulati év, ezt 365 
é'l 1 /~ napra számították, s olly időkört képzeltek ki, mellynek lefutása 
ut:ín a napfordulati, s a polgári év ismét ugyanazon napon kezdődnének. 
Ezen épen nem szigoru föltevés után, az időkör 1461 szent éveket, és 
14-60 Siriusféle éveket számítana. 

Ök tehát polgári évből indultak ki, mellynek első napja a Sirius 
látszólagos feljöttének napja lett volna; s miután tudjuk ~), hogy e 
Siriusféle nagy évek egyike a 138-ik volt Krisztus előtt, az előbbi ha-
8onéveket 1322, és 2782 évre számítjuk Krisztus előtt. 

A ki csak némi csillagászati ismeretekkel bir, tudni fogja, hogy a 
nap- és éjegyenletek l1átrálása megzavarja a napfordulati, s a csillagév 
között, vagyis a nap-, és csillagoknak a nap utjábani helyzete között lévő 
viszonyokat; mi által valamell y csillag látszólagos éve, a sajátlagi csillag
!:vtől ama helynek szélcsségi fokaszerint kiilönbözik, a honnan a vizsgá
l:tt kiindul. Egyébkint a helyzetek csodálatos megegyezése által, Felső
Egyptom szélességi fokai alatt több századokon át Sirius éve épen há
romszáz hatvan öt és 1/~J napot tett; ugy hogy szintugy 1322-ben, mint 
138-ik évben Krisztus előtt, látszólagos feljötte julius 20-kára esett. 
Nagy érdemet tulajdonitának az egyptomiaknak e tény fölfedezése mi
att, és azt állíták, hogy mivel e jelenet csak minden 1460-ik évben ujul 
meg, tehát ezer meg ezer századok kivántatnak hozzá, mig illyesmi ta
pa~ztalás által bebizonyulhat. 

1) Geminus, Cicero kortársa, szintezen indokokat hozza föl. Halma kiadása. 
2) Censorinus, De die natali etc. XVIII. XIX. Ideler's historische Uutersu

ehungen íibcr die astronomischen Heobachtungen der Alten. 

9 
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Azonban hires csillagászok p~szta esetlegességnek tulajdoniták a 
Siriusféle év pontos meghatározását : mivel ők azt tudatlanságból, a 
napfordulati év tartósságával azonositálc 1) Valóban szigorubb vizsgá
lódások is kimutathatták volna, miként e csillag föltünése, és a Nilus 
áradásának kezdete közt csupán ideiglenes viszony létezik; s inkti'bb 
azon igyekeztek volna, hogy a szent év és napfordulati év közti mege
gyezésnek határozottabb korszakát keressék: melly időszak nem 1461, 
hanem 1508 szent éveket foglal magában. 2) 

Bocsánatot kérek, hogy e pontnál tovább is időzök ; minthogy Ba
illy, Volney, Dupuis munkái majd mindenki kezén forognak: magasz
taitatva azoktól, kik épen nem birnak elegendő ismerettel, hogy azokat 
megczáfolhassák. Egészen más dolog, ha azt mondjuk , miként a terje
delmes rónaságokat lakó népek különös figyelmet forditottak az ég bol
tozatára, csudálták annak járását 1 számba vették a fogyatkozásokat ; 
és ha azt mondjuk, hogy ezen czél, összefüggés, és l1atározottság nél
küli tapasztalatok halmaza arra szolgált, miszerint az ég járásának ö

rök törvényei, s a legbonyolodottabb tünemények közti viszonyok fej
tessenek meg : mivel az illyesmi tartós, é~ gondos vizsgálatot igényel, 
mellyet a Mal.hematica, mértan, physikai eszközök, pontos időmérések, 
szóval csak az előre haladt polgárisodás eszközei tehetnek gyümölcsö
zővé. Az előbbi lépést megteheték a chaldaeusok, egyptomiak , és chi
naiak ; de a tudomány csak akkor l{ezdett előhaladni 1 midőn azt a gö
rögök a szentélyből kivonszolták. Ha tekintetbe veszszük, hogy ezek 
közt Pythagoras az átfogó négyzetének (quadratum hypotenusae) sa
játságait, Thales pedig a szögméréseket és arányvonalakat találta föl; 
ha látjuk,milly tapogatódzva halad előre a nagy Hipparcbus fölfedezé
seiben ; miként Sosigenes , noha Alexandriának minden bölcseségében 
neveltetve 1 a Juliusféle naptár pontos kijavítására nézve nem tudott 
egyebet ajánlani egy szökő napnál minden negyedik évben: bizonyára 
nem igen sokat adandunk az illy tanítványok mcstereinek bölcseségére 
s tudományára; s illő különbséget fogunk tenni egy minden tekintet
ben nagyszerii látvány bámulása, és az ég járásának pontos kiszámitá
sa közt. Azon következtetések, mellyeket Bailly 3) a chaldaeusok, és 
indusok hosszu jegyzékeiből vont ki, nem állották ki a szigoru kritikát, 
melly azok eltérő, s hiányos számításait kimutatta. Az indusok főbb 

1) Nouet, Volney fólött, Recherches. T. lll. Delamhre, ALrégé d' Astrono
mie, p. 217.; Histoire de l' Astronomie au moyen age. p. III. 

'l) Laplace, Systeme du monde. 
8) Hist. de l' astronomie. V. ö. Delambre legujabb müvével. 
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csillagászati értekezéscik, si d d h a n t a nevet viselnek, mi annyit 
tesz , mint: tökélctes igazság; és még azok szerzői is bevallják , hogy 
igen sokat tanultak a görögöktőL S Varaha-Mibirának némelly helyei, 
ki az 5-ik században élt, mcllyek 1827-bcn a madrasi társaság irataiban 
közzé tétettek, bizonyitják , hogy az ő zodiacusuk a görögből vétetett 
át. A tirvaluri hindu jegyzékek, mellyekkel Bailly olly nagy zajt ütött, 
legfölebb is Krisztus után 1281-ből veszik eredetöket, és a suria
si d d h a n t a, me ll y a bram.inok állitása sze r int 20 millio év előtt nyi
latkoztatott ki, többek véleménye szcrint, még 8 százada sincs, hogy 
készittetett. 1) 

Mindazáltal a braminok bámulandó képletekkel (formula) birnak 
a fogyatkozások kiszámítására, mellyck történetöknek egy ismeretlen 
korszakából crednek; a chinaiak ismerék a naptéritök pontos helyzetét: 
a legrégibb népek használták a holdnapkört: de ez ismereteikkel olly 
vastag hibák, olly durva gyakorlat, és még a fő elvek körül is olly tu
datlanság egyesült, 2) hogy őket egy vad emberhez hasonlíthatjuk, kit 
megtanitanak arra, miként h uzza föl az órát, a nélkül, hogy annak szer
kezetéről legkisebb fugalma is volna. Ekképen tehát ez ismeretek egy 
részről meghazudtolják azon föltevést, mintha az embernek baromi álli\· 
potból kellett volna lóemelkcdnie : miután gyermekkora annyira bővel
kedik ismeretekben ; más részről azon eszmét keltik föl bennünk, misze
rint az első embereknek igen nagy világosság jutott osztályrészül, melly 
idő multával a mindinkább lábrakapó tévelyek által többé, vagy kevésb
bé elhomályosittatott. 

Régiség! Igények. 

Egy boldogabb kor borongós emlékéből származik talán az em
berben, a runlandóság és örökkévalóság e sajátszcrü vegyülékében, a 
közös hajlam, mellynél fogva mulékony napi életét őseinek éltével, az 
idők kezdetcig összekötni törekszik. Innen van a sok ezer meg ezer szá
zad, mellyeket a keleti képzelődés a történetben fölhalmozott. A chal
daeusok azt állíták, hogy 710 ezer évről bimak csillagászati tapasztala
tokkal; s a vizözön előtt tiz királyi családot számláltak, 120 ,sari'-val, 
rnellyek mindcgyikc 3600 evig tartott. Háromszáz millio évet számlál
nak a braminok, 21/2 milliót a japánok, és valamivel kevesebbet a chi-

1 J Laplace, Exposé du Systéme du moudc. Da vis, l\littheilung über die 
astronomh!Chen Berechnungen der Indier. Denkschriften von Calcutta. II. R. 225. 
VIII. 195. Bentley, On the antiqui ty of the Surya-Siddanta. and the astrono
mical systems of the Egyptians. 

1) II. könyvünk XIX.fejezetében a legrég·ibb népek tudományáról van szó. 

9* 
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naiak ; százezer évet a persák , 34 ezeret az egyptomiak , 30 ezeret a 
phoeniciaiak, 12 ezeret a hetruscusok. 

Tudós férfiak 1) azonban bebizonyiták, hogy e számok, 13, 19, 52, 
60, 72, 360, 1440, és más időkörök által sokszorozható csillagászati id.ő
kört 2) képeznek, mellynek fordultához a képzelődés az elenyészhet
lennek vélt anyag megujulásának eszméjét kötötte; a térnek tulajdo
nitván azt, a mi csak az idő sajátságának látszik lenni. 

Hogy némelly példákat idézzünk, a Simpliciu.s által idézett Calli
sthenes, a chaldaeusok csillagászati tapasztalatait Nagy-Sándor kora e
lőtt 1903 évre határozza; Epigenes pedig Livius szerint 720 ezer év
re teszi. Már pedig nagyon is világos, hogy ha é v ek helyett n a p o
kat olvasunk, e szám 1971 napévre olvad le: sittmég csakazt kell te
kintetbe venni, hogy Epigenes Callisthenes után 68 év mulva tevé e 
számítást. Syncellus egyptomi Chronologia után 36525 évet számlál a 
nap uralkodásától kezdve Nectanebo uralkodásaig, 15 évvel előbb Nagy
Sándornál. Azonban ez idökör nem egyéb, mint a nap-éjegyenJeti pont
nak visszatérése a koscsillagzat első foka alá. Pontos eszközeink segé
lyével képesek vagyunk kiszámítani, hogy e visszatérés 25,868 év alatt 
történik ; az cgyptomiak azonban az állatkört 365 fokra oszták, és azon 
hiedelemben voltak, hogy a nap-éjegyenlet minden században egy fok
kal hátrálván, teljes körutját 36,500 év alatt teszi meg; s mivel az ö 

esztendejek is egy negyednappal rövidebb volt a valóságos napévnél, 
tehát a 36,500 nap negyedrészét , vagyis 25 évet az előbbi összeghez 
adván, kijön a 36,525 év, a mennyire t. i. a világ életkora tétetik álta
luk. Az indusok régiségi igényeit az angol-keleti társaság kutatásai 
szállitották le valódi értékökre. A négy életkor hosszát az indusok kö
vetkezőleg adják elő: 

Az aranykor tartott 
Az ezüstkor 

" A rézkor 
" 

Az agyagkor 
" 

1,728,000 
1,296,000 

864,000 
432,000 

4,320,000 évig. 
Nagyon szembeötlő, hogy a harmadik tétel kettőztetése a negye

diknek, s mindkettő egyiittvéve adja a másodikat, az első pedig a má
sodik- és negyediknek összegéből ered. Ha az egész összeget 360-nal 

1
) Herrmann, Mythologie der Griechen. II. R. 332. Le-Gentil, Voyage dans 

les Indes. Bailly, Histoire de l' astronomie ancienne. Dupuis, Origine des Cultes. 
l) Lásd a mi Chronologiánkat, Cyclusok. 



elosztjuk, melly a határozatlan év napjainak épen kerekszámát teszi, a 
részes szám 12000-et ad. Ugyanennyire r ug a persák és hetruscusok 
időköre, és szintezen szám tnláltatik a chaldaeusok időszámításában a 
vizözön előtti 10 patriarchát illetőleg. 1) 

Illy számok nem az időkor valódi régiségét, mint inkább a nem
zeti lliuságot fejezik ki; mindazonáltal ez állítások, mellyekben egyik 
nép a másikat fölülmuini szándékozik, világosan bizonyitják mindezen 
népek rokonságát: mert valamennyien ugyanazon közös időszámításból 
indultak ki, melly 6, 9, 13, 18, 36, 74, 144, vagy tízszeres haladvány 
(progressio) által sokszoroztatott. 

Hasonló elmés kutatások szállitották le a más nemzetek által szá
mított évezredeket is. 

Ehhez járul még, hogy ezen képzelt időközök tényüresek, és csu
pán agyrémekkel töltvék be, a nap, bolygók, és istenek uralkodását 
foglalva magukban; mi egyenesen arra mutat, hogy a regészet álmai
hoz, és a jelképezett képletekhez, nem pedig a történeti valóság körebe 
tartoznak. Az egyptomiaknál Phta istenség uralkodik kezdetben, erre 
30,000 évig a nap, utána Saturnus 12 istennel, mielőtt megjelennének 
a félistenek és emberek. A parzik szerint 3 ezer évig a világosság an
gyalai uralkodnak ellenségek nélkül; l1asonló idökör telik el, míg a ször
nyeteg bika megszületik, mellyböl különféle teremtmények származtak, 

1) Prinsep's, Useful tables forming !Ul appendix to the Journal ofthe Asi
atic Society. Calcutta, 1836. II. 78. Következik itt: 

Összehasontiló táblája a különféle f!áltozásoknak , mellyeket a~ előnaladó k1·itika 
mindegyik indiai {ökOTszak irányában megcíllapitott, 

Kinek korszaka: l Purana l l·~ ~~j l Tod l e ~ Jones ~~ ~ " Wilson ""' ~- = ... CQ= 
l 

270015281-lkswaku és Budda 2183102 5000 2 200 -
Rama. 8671021 202 9 1360 g~~11430~ 1100 -Yudhisthira 3102 
Sumitra és Prad· 

1191 915 y o ta 2100 1029 700 - 600 
Sisunaga. 1962 870 600 - 777 600 472 
Nanda !600 699 - - 415 - 404 
Sciandragupta . !562 600 350 - 315 320 392 
Asoka 1470 640 - -- 250 - 330 
Balin . · . 908 149 - - 21 10 -
Sciandrabija, u- Kr. e. K,r· Kr. e. Kr. e. Kr.e 

tolsó a magadai 
radsáuk közül 452 300 Kr. u. 428 Kr. u. 546 Kr. u. -

Kr. e. 
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s elvégre mindenek után egy Me sc h i a és Me sc h i a n e,*) vagyis 
férfi és nő. 

A tibetieknél egész a végtelenig megy a l a h ok, vagyis szelle
mek uralma j erre következik egy 80 ezer, ismét 40 ezer, ismét 20 é'zcr, 
azután alig tiz évet, és végre ismét 80 ezer évet magáhan foglaló idő
köz : mind tele képregés tényekkel, mint más nemzeteknél a Laurus 
(világosság), Uranus (ég), Gea (föld), Helios (nap) országlásai. Mind
ezek vagy tulc:,igázott, vagy gőgös képzelődés őrjöngésci, vagy pedig 
valóságos csillagászati időszakok. 

Ennek ellenében a történelem minden népeknél nagyon is fiatal
nak mutatkozik , s a bizonyos idő mindenkinél Ábrahám kora után kez
dődik. Nem szólok Europa mostani népeiről, mellyeknek történeti emlé
keik nagyon is u jak: azonban minden hiuságuk daczára is bevallják a gö
rögök, hogy a pho~niciaiaktól tanulták az irást, mintegy 34 század e
lőtt. Cyrus előtt Asia története nem egyéb mesék szövcdékénél. Az 
első emberi történetíró, Hcrodot, az utolsó proféták,Nehemiás és Mala
chias idejében élt, 2300 évvel ezelőtt j s másokra hivatkozik, kik őt alig 
egy századdal előzték meg 1): a legrégibb classicus költő mintegy 2700 
év előtt virágzott; Berosus Selencus Nicanor alatt irt, Hieronymus An
tiochus Soter, Maneton Ptolemaeus Plliladelphus alatt, 300 évvel Krisz
tus előtt; Sanclloniaton pedig, időszámításunk előtt csak 200 évvellett 
ismeretes: és ha egyébkint az ő neve nem Philo Grammaticus által ta
láltatott is föl, valóban figyelemre méltó, mit a vizözön előtti időszakról 
mond j az első ember (Protogenes) után tiz nemzedéket számlálván, és 
világosan személyek képregés neveinek tulajdonitván az emberi fölfe
dezéseket és találmányokat, ugyanazon rendben, miként azok egymás
ra következését fölteszi; a többi csak mese,és Theogonia. Klaproth meg
mutatá, hogy a keleti történeti kutfők mind ujabb eredetLick. 2) 

*) Megállapitott tény a tudósok köz t, hogy a persa, görög, latin , német, 
és tót nyelvek közös anyja a sanserit; a Meschia, férfi, elnevezést íöltaláljuk a 
latin ma s, ma sc u l us szavakban: - hozzáadván a magyar n é, vagy n ő 
végzetet, előáll az ass z o n y eszméje. Ime egy példa a különféle nyelvek köl
csönös érintkezésére, vagy épen származására nézve ! 

A fordító. 
1) Cadmus, Pherecydes, Aristaens Proconnesusból,Acusilaus és rnások.V.ö. 

Vossius, De Hist. Graec. I., és Herodot 4-ik könyvét. 
~) Abhandlung über die Autoritat der asiatischen Geschichtsschreiber. Ern

lékirataiban Ásiáról , mellyek a keleti népek fölött történeti , fölclrajzi, és bölcsé
szeti vizsgálatokat tartalmaznak (Paris, 1826.), a régi történetet Mythologiára, 
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Ha igy áll a dolog, minő hitelt érdemelnek azok , midőn századok 
végtelen sorát tárják föl elöttiink? Csudálatos mégis, hog-y minden ha
gyományok, mcsetartalmuk végtelen különfélesége mellett, egymás közt 
megegyeznek, midőn a Mózses által kijelölt korszakhoz közelitnek ! Mó
zses mintegy 1500 körül hagyá el Egyptomot, és körül-belül ez időtáj
ban történtek ama népvándorlások, mellyelmek Görögország népességét, 
vagy miveltségét köszöni: 1) azon Görögország, melly maga megvallja, 
hogy Japhet a legrégibb mindenek közt. Az indusoknak nincs Chrono
logiájok: de Abumazar jeles csillagász, ki Almamun udvarában élt 
813-tól egész 833-ig Krisztus után, ki Persiában és Balk vidékén la
kott, és e tartományok történetét különös gonddal tanulta, azt mondja, 
hogy ök ez időtől kezdve a vizözönig visszafelé 3725 évet számítottak , 
mellyel kezdődik a c a l i- j u g, vagyis a világnak jelen korszaka 2). A 
chaldaeai, chinai, egyptomi birodalmak , noha olly sok dologban külön
böznek egymástól, a négyezer évre nézve körül-belül a vizözön után , 
megegyeznek; a chinaiak, kik olly nagy időkorra tartanak igényt, egész 
722-ik évig Krisztus előtt puszta gyanításokkal érik be , s az őszintéb
bek köztök képregés költeménynek tartják mindazt, a mi Fo- h i t meg
előzi. A s h u- ki n g, szent könyveik közül a legrégibb, Krisztus előtt 

bizonytalan történetre, és való történetre osztja; s megmutatja, mikép ez .utóbbi· 
na.k kezdete : 

a chinaiakra nézve a 9. század Kr. e. 
japánokra 
georgiaiakra 
örményekre 
tibetiekre 
persák ra 
arabokra 
hinduk- és mon

golokra 
törökökre 

7. 

~ 3. 
" 2. 

I. 

" 3. 
5. 

" 12. 

" " 
" 

,, ~, 

" " Kr. u. 

" ~ 

'' n 

" " ,, 14. ,, n ,, 

Egyébiránt figyelmet érdemel még azon értekezés, mellyet L. C. F. Petit
Radel, Examen analytique et tableau comparaiif des synckrol&i~mes de l' kistoire de• 
temps keroiques de la Gréce. (Paris, 1827 .) ez im ü munkilja elé tesz, és mellyben 
a legrégibb görög irók tekintélyét védelmezi. 

1
) Usserius szerint Cecrops 1556 triján jött Kr. e. Egyptomból Athenbe; De

ucalion 1548 körül telepedett le a Parnassuson; Cadmus 1493 táján jött Phoeni
c:ából Thebába; 148:i táján Danaus Argosba.; 1449-ben Darda.nus a Hellespontba. 
Inaclms 1856, vagy 1823,0gyges 1795 év tájára esik. Varro Ogyges vizözönét 400 
évvel teszi előbb lnachusnál; mi által a N oe-féle vizözönnel épen együvé üt. 
Egyébiránt erről bövebben szálandunk Chronologiánkban. 

Z) Bentley, l\lemoires of Calcutta. Vol. VIII. 2Z6. I. jegyz. 
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176-ik évben találtatott föl, vagyis inkább ujittatott meg, és mindjárt 
kezdetben Y a o-ról beszél, ki egyetértésben uralkodott birodalma ·he
gyeivel, s Hi és Ho szolgáinak következő parancsot adott : M e n j e
tek, vizsgáljátok a csillagokat, határozzátok meg n 
n a p n a k j á r á s á t , o s z s z á t o k f ö l a z e s z t e n d ö t ; vizvezető 
csatornákat épitett, elrendezte az isteni-szalgálatot, és a társadalmi 
rangfokozatot, föltalálta Y-nak első Metaphysikáját, azt t. i., hogy 4 és 
8 miképen származott 1- és 2-ből; ő átalában a képregés lényekhez 
tartozik: és mind a mellett régiségre nézve csak 4170, vagy mások sze
rint 2357 évvel előz meg bennünket. 1) Minthogy Confutius csak a Ya0 
utáni királyok történetét ir ja (2000 év Kr. előtt), ez által bizonyitja, 
hogyarégiebbeket mcsének tartja. Mentsu,egymásik igen jeleschinai böl
csész, azt mondja, hogy e tartomány egész Yao idcjeig puszta, és lakat
lan volt: s e király elsőben gyüjtötte össze az embereket, és kezdé őket 
polgárositui; Se-ma-tsian nagy történetirójak, az események időrendr t 
csupán 841-ik évtől Kr. e. jegyzi föl. 

HARMADIK FHJiiZET. 
Az emberi-nem egysége. 

A tudományos kutatások megerősítik tehát Mózses könyvének 
hitelességét, ki nem ád többet az embernek 7, egész 8 ezer évnél 2); s 
épen legnagyobb csuda gyanánt tünik föl mindenkinck, ki a Gencsi-t 
olvassa, ennek megegyezése a tudomány legujabb előhal adásával. Min
den Cosmogoniák közt egyedül csak ez tesz különbséget az anyagnak te
remtetése, és annak elrendezése, vagyis a kezdet, mellyben az anyag lé
tezni kezd, és annak kifejlesztése közt, 8) mit az Isten lelke eszközlött: 
mig alkalmas lőn a csillagok, és bolygók alkotására. Az előbbi csupán 
egy pillanatnyi tette lehetett a mindenható akaratnak ; a másik pedig 
idő folytán teljesedett: és e tekintetben a teremtés müve még most sem 

1) L Shiu-king. Paris, 1770.; és az előbeszédet Premarctól azon időkről, 
mellyek a kérdésben lévőket megelőzik. - Különben az e fejezetben foglalt geo
logiai acatokat illetőleg megemlitendők a német munkák: Gotta , Bronn, Bur
meister, GeiDitz, Humboldt Sándor, leonhard, Petzholdt, Unger iróktóL B~uernkel
ler kézi 11.tlasa, kidolgozva L. Ewaldtól (Darmstadt), pompás átnézeti abroszátadja 
a geologiai elemeknek, sa szövegcsatolványban (V. osztály) a szükséges magya
rázatokat. 

'~) E számításokra nézve lásd a Chronologiát. 
8) A Gen. I. 2. azt mondja: merache{et. 
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végeztetett be: mivel a ködtömegek valóságos alakulásban levő vilá
gok. Ez igazságot még most alig lehetsé~es földeriteni: és Mózses azt 
mégis előadá, nem ugyan Newton, vagy Herschel nyelvén, hanem azon 
képletes nyelven, mellyen egyedül értethetett meg népe által. Egyéb
iránt a legmiveltebb tudományos nydv is mi egyéb más, elburkolt ki-
fejezéseknél? . 

Struve legujabb tapasztalatai szerint a világosság 98,843 olasz 
mérföldet halad egy m.-perczben; Herschel atya pedig azt mOJ;dja, hogy 
a legtávolabbi ködtömegekből hozzánk elható világ.<mgarahak, mely
lyeket 40 lábnyi reflectora mutatott, több mint 2 millio évrt~ van szük
ségök, hogy e földre érhessenek. Ebből tehát az a következtctés, miszc
rint a csillagok jóval előbb teremtettek a földnek legutóbbi drendez('
sénél. Az első tény közvetlen teremtés volt; a többi azon erők közrc
müködése által teljesedett, mellyekkel a Teremtő az ar.yagot fölruház
ta. A legcsudálatosabb ezen erők közt a nehézkedés : és Mózses belátta, 
hogy az égi testek állandósága az ő kölcsönös nehézkedésöktől, és az 
azokat szétválasztó tér nagyságától függ. Köztök a föld szilárdul nyug
szik sarkain, szabadon lebegve a mélység fölött; és keblében tágas üre
gek léteznek, megtöltve a központi viz- és tüzzel 1). Az ég nem b o l
t o z a t (firmamentum) , miként azt sz. Jeromos, és a hetvenek magya
rázzák, sem nem Aristoteles kristályege: hanem a kiterjedés (rakiach) 
vagyis a végtelenség 2). 

Még egy másik csudálatos dolog. Mózses megkülönbözteti az ős
világosságot attól, mellyet mi a naptól veszünk. A könnyelmű bölcsé
szet gunyolódik ugyan azon állitás fölött, hogy a világosság előbb te
remtetett a napnál, és ekkép ez annak nem kutfeje: azonban a tudomá
nyos kutatások földerítik, miként a föld gyomrában egy a naptól füg
gctlen világosság rejlik, minő például a vulkánoké, vagy pedig a fel
hők , és a villanyosság villogása; és e villogásnak k e z d e t b e n igen 
nagy erővel kellett bírnia, mellynél fogva még a nap sugarainak ki nem 
tett növények kifejlesztésére is elegendő volt. 

Sőt többet mondok. Mózsesnél a világosság nem teremtetett, ha
nem az lsten szavára öm l ik az ki; s e kifejezés tökéletesen egyez a 
h u ll ám z ás (undulatio) elméletével, melly jelenleg átalában elfo
gadtatik a kis u g á r z ás (emissio) elmélete fölött. 

1) Jób 26, 7. 10. Példabesz. 8, 17. Isai. 40, 22. 
2) lllarcell de Serres, Des connaissances consignées dans la Bible , mises en 

paraliéle a vec les découvertes des sciences modernes. 
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Hipparcbus a csillagok számát 1022-re tevé,Ptolemaeus 1026-ra; 
Mózses pedig már tudja, miként azok megszámlálhatlanok, valamint a 
tenger fövényszemei: s háron1 ezer év mulva a távesők által ez be bi
zonyult. Nehogy pedig azt gondolja valaki, mintha e kifejezés csak 
költői kép volna,a végtelennek elötüntetésére,hozzáteszi az irás, hogy: 
az Isten tudjamindegyik nevét. Ott, hol az irás azok rend
jéről szól, csatarendbe helyezett, és az Ur Jicséretét éneklő sereggel 
hasonlítja azokat össze. Ezek tehát nem istenek, nem folynak be az em
beri cselekedetekre, miként ezt az ó-kor hitte. 

A levegő (r u a c h, Jóbnál) ugy állittatik elő, mint a földnek t a
k a r ó j a. S az Isten annak sulyt (m is c h ka l) adott. A biblia tehát ezt 
is tudja, a nélkül, hogy Galileit kellene megkérdeznie. 

A vizek hathatós befolyást gyakoroltak a föld alakulására. Ezek 
felső és alsó vizekre osztatnak,s nem valameily szilárd teke-test (firma
mentum), hanem a tér által (rakiacl1) választatnak el egymástól. A 
légben szétoszlott gőzök elégtelenek leendettek a vizözön előidézésére, 
ha a föld mélységei nem nyilnak meg, és ki nem öntik a bennök rej
HS vizet. 

Az életrnilves lények fokozatos fajok, és rendesen életszervezetök 
tökéletesbülése szerint tünnek elő. A földismetan betüről betüre behi
zonyitja eme fokozatos fejlődést; és ha ő tagadná is, hogy az állatok a nö
vények után jelentek meg, a vegytan ezt támogatn i fogná: s a józan 
ész szinte mellette van; melly világosan mutatja, miként az állatok 
legtöbbnyire növényekkel táplálkoznak. A Genesis szerint növények 
még a nap sugarainak lehatása előtt fejlődnek a világosság-, nedvesség
és melegnek a jelenlegitől igen különböző befolyásai alatt. Alig kérdez
tetett meg ez iránt az ásványfúvészet: és a dolgoknak e rendjét máris 
igazolja. 

Legutolsó volt az ember: a földismetan egyetlen-egy emberi ma
radványt sem mutathat föl az ős rétegekben. Némellyek tagadják, 
hogy olly rövid idő óta teremtetett az emberi-nem; minthogy annak 
neveltetésére olly hosszu idő kivántatik: azonban a gyermek zsenge 
korának nehány hónapja alatt többet tanul, mint a későbbi években; 
sőt elmondhatjuk, mikép nagyon is fiatal az emberi-nem, tekintve, 
milly későn tud eszének használatához eljntni. 

A fa.Jnak fokozatos tökéletesbülése. 

Találtatnak azonban mal·11c~abb ellenzök , kik tagadják, hogy az 
ember mostani állapotjában teremtetett; f·:" inkább hiszik, hogy minden 
látható dolgok egyetlen csirából származtak: melly folytonosan fejlőd-
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vén, a durva anyagtól az életmiives, és végre az állati anyagra ment 
által j fokonkint külön fajokat hoza létre, s a föld minden változásával 
magasabb fokra emelkedett: mig végt·c abból az ember mostani állapo
tában fejlett ki, ollyanban, minőt egyéb fajok már ő előtte elér
tek, vagy más alábbvalók egykor elérni , vagy talán fölülmuini is 
fognak. 

Mellőzvc a puszta száj hősöket, csak nem régiben is Lamark nagy 
tudományos készültséggel vita tá, miként az ember majomtól szárma
zik 1). A boneztant és Physiologiát vévén segédül, összehasonlítja a 
méhgyümölcs különböző foku fejlődésével az állatok átmenetét a leg
alsóbb fokról a felsőbbekre: mintha a mélwviimölcs némi részben csu-

·':>• 

pán az állatvilág fokozatos fejlődésének eltorzitott kontár utánzása len-
ne j mig végre az angolai vörös utáncs ek-.okván a famászástól, két lá
bon kezdett járni; azután a hátulsó végtagok lábakká váltak, az előta
gok pedig kezekké j s megszünvén annak sziikségessége, hogy a fák 
gyümölcseit szedjék, egymást megtámadják, arcza megrövidült, fintor
gatása mosolygássá változott, s ekképen eredett belöle az ember. Az 
emberi ész előjogai nem egyebek, mint az állatok tehetségeinek kiter
jesztése, csupán csak a mennyiségben kiilönbözők, és az élet~zervezet
töl függök. 

E rendszer által a kérdésnek lényeges pontja nem oldatott meg, 
esupán félretolatott: mert ha Isten nem teremté az embert, tehát ki 
teremté az első csírát, és azon földet, mellycn növekedett; s a parányo
ka t, mellyekből alokv.l? Továbbá miképen magyarázható meg az élet
nek tüneménye? Valljon a legtökéletesebben előállitott anyag, és a 
legtökéletlenebb állat közt nincsen c mélység, melly szintolly meg
mérlletetlen, miként a teremtésnek egy uj müve? S az átmenet az ok
talan állatról az eszes lényre, lé tesithető-e természetes kifejlődés utján? 
Századok multak el, mióta az élő fajok e földön tanulmányaink tárgya
ivá lettek j az egyptomi sírok, mindannyi természetrajzi muzeumok, 
mellyek 4 ezer év óta őrzik n~ár nekünk temérdek állatok csontvázait, 
mellyek egy hajszálnyira sem különböznek a mostani afrikai gyiitől, 

batlától, és csuszmától. Hát még a mi az értelmi , s erkölcsi tökéletes
bülest illeti, melly egyedül az embernek előjoga, s elegendő arra, hogy 
őt minden egyéb teremtmP.nytől megkülönböztesse! 

1) J. B. Lamark, Philosophie zoologique, ou Exposition des considerations 
relatíves a l' histoire des animaux. Paris, 1830. V. ö. Stephens, Anthropologie, és 
Lyell, Principles of Geology. 1830; kik öt megczáfolják. 
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.t.z emberi-nem egysége. 

Ha ezen csira önkénytesen fejlett volna ki, a természet bámula
tos termékenység1\nek hasonlatosságára, más fajoimái végtelen és alap
különbségeket kellene találnunk az emberek közt, miként ezt az ese..t· 
legesség miivciben látjuk : holott ellenkezőleg épen azon tények bizo
nyitják az emberi-nem egységét, mellyek első .tekintetre annyira kü
lönbözökül látszanak, t. i. physiologicus sajátságai!{, és a nyelv. 

Igen sokat beszéltek emberi szörnyekröl, millyenek lennének az 
urang-kubub, és urang-guhu Borneo, Sumatra erdeiben, és a Nico
bar súgeteken: mellyek hasonlóan a farkas emberekhez, eltüntek a 
kritika fáklyája előtt 1). Ugyanez történt a madagascari törpékkel, a 
floridai bimnőkkel, és egyéb az albinak, dodoneák, patagonok, és hot
tentatok felől elterjedt mcsékkeL A kihircsztelt termékeny közösülés 
az emberek és majmok közt, szinte gyermek-mesének bizonyult be j mig 
a természetes PI1ilosophia szerint azon körülmény, l10gy a közösülés 
minden szinü s faju emberek közt termékeny, egyenesen arra mutat, 
hogy a mongol, a maláji, s a szegény néger, egyformán a mi testvé
rünk. Ah! ha egyszer mélyebben ereszkedünk bele, a történetben 
találni fogunk a népek életéből tények- és adatokra, mellyekböl világos 
lesz előttünk, milly végtelen sülyedésre képes az ember, ha szenvedé
lyeinek hagyatik martalékul! 

Helytelen dolog tehát emberfajokról beszélni: mivel ez elnevezés 
különbözö eredetre mutatnaj holott az ember mindezen külön fajokban 
csupán csak a természettel tette magát öszhangzásba. A kalmuk, és a 
mongol, mcsszeterjedő sikságokon,mellyeken egyetlen fa,egyetlen forrás 
sem nyujt enyhet, s hol csupán csak a harmat önt uj életet a kiszáradt 
fúvekbe, nyájaik- és lovaikkal együtt élve, éles és durva testalkatukkal 
sivatagjaik-és hegyeikhezhasonlitnak. A renyhe kalmuk még mostis nap· 
hosszant üldögél, a mindenkor tiszta égre szegezve tekintetét, és fülel 
minden legkisebb neszre a pusztából , hova szemei el nem hatnak. A 
mongol saját hazájában most is ollyan, mint évezredek előtt volt j más
hova költözve annyira megváltozott, hogy alig ismerhetui rá. Az arab 
szabad, józan, könnyü a futásban, fáradhatlan lovag, ügyes fegyverfor
gató, szavához hű, nagylelkü, vendégszerető, s tökéletes öszhangzásban 
él az ö pusztaságával j mint a lappokjéggel boritott tartományaikkal, 
az olasz és a görög mosolygó éghajlatukkaL 

Az éghajlat alatt átalában csak a földövek közti különbséget ért
jük: ezek azonban sem nem eléggé határozotta!<, sem a két félgömbön 

1
) Blumenbach, De generis humani varietate. 
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nincsenek egyforma hatással: sőt még a szomszéd tartományokban is, 
a különbözö viszonyok, a legkülönbözőbb légmérsékletet idézik elő; s 
még az egyes testaJkatok is különféle sajátsággal birnak a melegnek 
elviselhetésére, vagy visszataszítására nézve. Adjuk még ehhez a delejt 
és villanyosságat, az anyagnak ezen életét, me Ilynek rejtelmei közel 
vannak a leleplezéshez; adjuk hozzá a különféle anyagok kigőzölgését, 

a szeleket, és a helybeli kórokat: mindezek olly okok, mellyek az em
ber testalkatát módositjak; valamint a tenger, és a szárazföld kölcsönös 
hatása, módositja az ételek minőségét, és a miveltség változatosságát 
Tacitus gern1anjai, a mint polgáriasadni kezdte!{, megszüntek külön
szerü fajt képezni, minőül öket a régiek ismerék, s elveszték rendkivü
li nagyságu testalkatukat ; mig ellenben a portugalok a jóreményfoki 
gyarmatok beljében óriásokká növekedtek. Minő különbség küllátszat
ra a finn,és magyar közt! Holott nyelve ezen két népfajnak közös eredet
re mutat. 

Az emberi-nemnél egyéni különbözések, és széirnyalkatok is me
ri.ilnek föl, mint azt kiki saját szemeivel láthatta, a nélkül, hogy azon 
ezer meg ezer mcsékhez kellene folyamodnunk, mellyek a nép közt fo
rognak. Az illy különbségek gyakran állandókká válnak, s mellőzve 
bizonyos öröklött szépségeket vagy 1Jiáuyokat, tudunk családokat, 5 he
lyett 6 ujjal; s azon angol, kinek haja hasonló volt a sül töviseihez, 
eme bajt utódaira is átvitte. Mennyivel könnyebben történik ez meg 
azon családoknál, mellyek ciszigetelve élnek! Mindezen okok tehát mó
dosithatják az egyének testalimtát; és c kiilönbség az utódokban is meg
iirökülhet 1). Egyébiránt e tan az emberi fajokról még maga is uj. Ugy 
látszik, hogy a régiek megkülönböztették a mi fajunktól az aethiopiait, 
a thraciait, vagyis a mangolt, és a szittya vagy german fajt: azonban 
az egész különbségct csupán ftz arczszinbcn, és a hajzat természetében 
keresték E különbség méltán tartatott elégtelennek és hiányosnak ; s 
az emberiség osztályozására nézve több rendszerek ajánltattak. Leg
először is Pownall kormányzó tett minkct figyelmesekké a koponya al
katára 2) ; miből Caroper egész tudományos rendszert képezett 3) : az 
arczszögletet véve föl megkülönböztető jellegül. Ha a kvponyát oldal
vá.;;t tekintjük, és egy vonalt huzunk a fül kagylójától az orrlyukak al-

1
) l\'Iint tudva van, néha megesik, hogy uszká.t·, é.~ vadászebek rövid far·kkal 

jönnek a világra, tudnillik olly szuká.któl, mellyeknek farkai levágattak. 
2) Ujabb utazás-gyüjtemény. London, 1763. H. R. 273. l. 
3) Pierre ()amper, Dissertation physique sur les differences réelles que pré

sentent les traits du visage ehez les honunes des ilifferents pays. Utrecht, 1791. 
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Jaig, és egy másikat a homloknak legkiállóbb pontjától a felső állka
pocs szélső vonaláig, hol a fogak gyökercdznck, - a szeglet különböző 
nyilása, melly innen ered, kiilönbözteti meg a fajokat. A babuinnál 
58 foknyi a szöglet j a néger- és kalmuknál közel 70, az europainál 80, 
és még ennél is több. l) 

Bh1men bne h osztiÍI)·ozása. 

A faj- különbség iránti legszorgalmatosabb vizsgálatokat Blumen
bachnak köszönhetjük, ki temérdek koponyát szedett össze, s az osztá
Lyozást ezeknek alakja, ugy szinte a hajak, a bőr, és a szemszivárvány 
szinkülönbsége s~erint tevé meg. Ö a koponyát fölülről tekinté lefelé, 
amint t. i. tojásdad, a nyakszirt felé rendes, elülre pedig csúcsos ala
kot mutat,mellyből többé vagy kevesbbé kiállók a homlok,az orr és áll
kapocs csontjai, s többé vagy kevesbbé nyiltnak látszik a zygoma,vagyis 
azon hajlás, melly a járom-csontokat az állkapocs csontjaival összeköti. 

E rendszt>rnél fogva az emberi-nem három osztályát különböztet.i 
meg, ugymint: a fejér, központi ka uk a z i fajt j a fekete sz c r c cs e n 
vagy n é g e r fajt i a sárga m o n g o l fajt. A setétbarna ma l á j i a két 
előbbi között áll, s a rézvörös am c r ik a i a kaukazi és mongol faj 
közt. Az első fajhoz tartoznak az europaiak (kivéve a lappokat, finneket 
és magyarokat), nyugoti Asia, ide számítva Arábiát és Persiát, egész 
az Obi folyamig, a Kaspi-tengerig, és Ganges partjáig, és éjszaki Afrika. 
Többi részei Afrikának a néger fajlloz tartoznak i a mongolhoz pedig 
Ásia egyéb lakói, Europának a kaukazi fajhoz nem tartozó három rend
beli népessége, s az éjszakamerikai eszkimók. A maláji faj Molukka, s 
Australia és Polynesia bensziilött lakóit foglalja magában, vagyis az 
ugynevezett papu törzseket, az amerikai az ujvilág núnden benszülött 
lakóit, kivéve az eszkimókat. (B) 

1\linél tovább halad a tudomány, annál egyszerühhnek találja a 
természetetet eszközeiben: s valamint Humboldt, Bonpianel, Pursh, 
Brown ujabb fölfedezései, Decandollenak elegendő utmutatásul szol
gáltak a növények földirati elosztására nézve, azoknak egy közös köz
pontháli származtatása által: szintugy mindinkább szaporodnak a véd
Yek annak bebizonyítására, hogy az emberi fajok kiilönféleségc korán 
f:em az eredet különféleségétől föltételeztetik, hanem egyenesen az 
éghajlat, életmód, és az örökségül átszálló esetleges alkat-eltérések ered
m~nye. Ugyanazon okok, mellyek következtében a házi nyul külön1ö-

1
) A görögök ezt jól tudták. Szobraiknál eme szögletnek 95 -100 foko t ad

tak; hogy az értelmiségnek legfőbb fokátjelöljék ál tala. 
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zik az erdei nynltól, a házi sertés olly nagyon elüt az erdei vadkantól, 
s mellyek a tevék köz t is púpos kinövés t eredményeztek, elegendőképen 
megfejtik előttiink az emberi fajok közti l<ülönbséget. 

Hogy valójában egész nemzetek mentek át egyik családból a má
sikba, annak világos bizonysága az, hogy különszinü népek ugyanazon 
nyelvet beszélik, vagy beszélték ezelőtt: kétségbevonhatlan jeleül a 
közös eredetnek A magyar, finn, lapp, eszton nyelvek rokonságban 
vannak a csermiszek-, votyákok-, osztyákok-, permiánok- és keleti Si
beria egyéb népeinek nyelvével: mindazáltal a lappok-, csermiszek-, vo
gulok- és magyaroknak fekete hajuk, és barna szemeik vannak, mig a 
finnek-, permiánok- és osztyákoknál kék szemeket és vörös hajat talá
lunk. A tatárok és mongolok nyelvét legujabbarr azonegy családba l!C
lyezték a tudósok; s még a tizenegyedik században csupán négy törzs
ből álló népet képeztek, hagyományaik szerint két testvértől hozván le 
magukat: s jelenleg a tatárok a kaukazi fajhoz tartoznak. ') A nyelv 
az eredet közösségét bizonyitja a mi fajunkhoz tartozó népek közt: s 
mégis a hindu félsziget lakosai szin- és alakra nézve különböznek tő

lünk ugyannyira, hogy külön osztályba soroztathatnak Az eurapai 
nyelvek, l1a jobban elemezzük azokat, két vagy három, látszólagosan 
különböző faj által beszéltetnek A tatár és török népek physikailag 
távol esnek a mongoltól: s nyelvök mégis azonegy családhoz tartozik. 
Az urali nyelvek külszinre a legkiilönbözőbb népek közt vannak elter
jedve: s Indiának barna lakosai, hasonlóan a fejér europaiakhoz, a san
scritből származott nyelveken beszélnek. 

A ki látja, milly nagyszerü, mondhatni lényeges változásoknak 
vetvék alá az állatok, midőn vadon állapotukat házi állapottal cserélik 
föl, vagy viszont,-miként ez megtörtént némell y Amerikába szállitott 
fajokkal,- az az emberi faj közti különbséget nem fogja különös dolog
nak találni. S minél előbbre halad a tudomány, annál inkább növekszik 
az illy fajok száma; mi az átmenetet egyikről a másikra, s azt, hogy 
milly nehéz azokat határozott jellegek által szétválasztani, világosan 
bizonyítja. Az állatok közt a külön fajok nem közösülnek egymással, és 
a rokonfajok is csak meddő korcsokat nemzenek; csupán az egy csa
ládhoz tartozó fajok hozhatnak létre tovább is szaporitható vegyfajo
kat: tökéletesen igy áll a dolog az embereknél is, kik physi0logiai te
kintetben azonegy fajhoz tartoznak, annál is inkább, mert egyenlő az 

1) Klaproth szerint, számos közlmsznála.tu tárgyakra nézve az ugynevezett 
kaukazi és mongol fajoknál rokon elnevezések divatoznak. Ezeknek hosszu sorát 
adja a Mémoires relalives a l' Asie, 2-ik kötetében. 
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egész emberi-nemnél a viselősség, és az élet tartóssága , s ugyanazon 
nyavalyák mutatkoznak mindenütt, természetesen az éghajlat, és a szo
kások figyelembe vételéveL 

Nem könnyü dolog bizonyára megmagyarázni a fehér szinnek fe
ketére változtát: 1) azonban, hogy ez az éghajlat eredménye, bizonyitja 
a szinfokozat, melly a sark és egyenlitő közt mutatkozik a dánok-, spa
nyolok- és olaszok-, mórok- és négereknéL Közönségesen tudva van, 
hogy a mór gyermek fehérnek sz ületik, és tiz nap alatt megbarnul ; 
mig a saraeco nők, kik teljes elvonultságban élnek, szinöket megtart
ják. S hogy eme szinváltozás valóban beáll és megörökül, ennek tanu
ságaul szalgálnak az abyssinek, e semi faj; noha egészen fekete bőrük 
van, test- és koponya-alkatra mégis a négerektől különböznek. 2) Szint
ezt állithatjuk Afrika több rendbeli népeiröl, mellyek mindig barnább, 
és végre a fekete szinbe mentek át; megtartva ro indamellett europai 
testalkatukat, és megőrizve a nagyobb miveltség, és europai hagyomá
nyok nyomait. Ekkép az europaiak , kik Indiában telepedtek meg, a 
henszülöttek arczszinét veszik föl , és Malabárban néger Z8idók talál
tatnak. Sőt mi ennél is több, Nyugot-Indiában megtelepedett europai 
gyarmatosoknak a mieinktől egészen eltérő koponya-alkatuk van; és 
mondják, hogy a fekete rabszolgák Amerikában elvesztik orruk- és aj
kaiknak formáját, s fejök göndör gyapja is hajm változik. 3) Mit nem 
teheinek évezredek alatt a földemelkedések, tüzvész, és kiáradások ál
tal okozott hirtelen éghajlati változások? 

Fleurens, a franczia tudományok akademiájának titkára, igen 
meglepő tapasztalatokat gyüjtöit az emberi életrniívezet különnemü 
alkatának összehasonlítási terén, mellyek öt az imént fölsorolt ered
ményre vezették. 

Mi a bőrt illeti, melly szembeszököbb megkülönböztető sajátsá
got mutat föl, a szines fajoknál szinfogó hártya találtatik a bőr alatt, 
melly a többieknél hiányzik; ez tehát megkülönböztető jellegnek véte-

1
) A néger bőr szinének széke közvetlen a külbőrnek sejtszövetében gyö

kerezik. Alpin, De sede et causa coloris Aethiopmn. Leiden, 1738. 
2) :Megjegyzendő, hogy ők magukat Gheez (átmenet) néven nevezik, s hogy 

a. szent-irás a Vörös-tenger mindkét partjának lakosait C1ts névvel említi. 
8) A már emlitett fölolvasások 4-ikében Dr. Wiseman nagy mennyiségben 

gyüjtött össze illy tényeke t. Könnyen belátható okoknál fogva. örömestebb tá· 
maszkadtam nem-egyh:í.ú irók ra, kiknek czéljok egészen más volt; mint hogy Mó
zsesért sorompóba lépjenek. V. ö. még J. C. Pritchard, Resea1·ches into the physical 

hi>tory of Mat1kind (1837-41.); és egy ki vonatot, melly e munkábó\1842-ben je
lent meg. 
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tett föl: de helytelenül. A fehér ember is, midőn a napon megbarnul, 
igen finom szinfogó hártyát nyer a felbőr, és bőr közt; ezenkivül a fe
hérnél is találtatik valódi szinfogó Mrtya az emlők bimbaja körül. El
lenben e l1ártya nincs meg a négerek méhgyümölcsénél, sem azoknál 
köz ülök, kik részletes albinismusnak vetvék alá, sem bizonyos fehér ré
szekben, mellyeket némell y szines egyéneknélláthatni. Az emlitett 
részletes szintclenség bizonyítja, miként annak oka, l10gy pigmenturu 
nem választatik el, kóros változásoknak is lehet eredménye ; azonban a 
fajok megkülönböztető jellegének azt tartani nem lehet. S valóban e 
sajátság mindig kevésbbé fejlődött a faj-vegyületeknél, amint t. i. ezek 
a fekete fajtól mindinkább távol esnek. E fokozatokra kell tehát ügycl
nie annak, ki a fajegységről meggyőződést akar szcrezni magának. A 
szinanyag minden fajnál megvan, csakhogy kifejlődése a kör ülmények
től függ. 

Hasonló tapasztalatokat gyüjtött a nevezett tudós a csontváz és 
koponya körül is, mcllyekct itt nem szükséges fölhoznunk. 

Ha egykor valamell y sajátság képződött, az szinte eltörülhetlenné 
Yálik; miként ezt az curopai fajkülönbségekre nézve tapasztaljuk: s ez 
annyira igaz, hogy Olaszországban még most is megkülönböztethetjük 
a gallus és romai fajt. 1) Honnan van ez? Miért nem nyer fehér szint 
a néger a sarkvidékeken? Miért tartja meg az indián réz-szinét Cana
dának jégtavain szintugy, mint a forró Pampa-rónákon? 2) Mindezek 
rejtelmek, mellyck bizonyitják, hogy az eddig gyüjtött tapasztalatok 

1) V. ö. \V. F. Edwards levelét Amédée Thierryhez, Des ca1·actéres physio
logiques des races humaines considerées dans leurs rapportavec l' histoire. Paris, 1829. 
A physiologiai törvények előadása után, mellyek következtében nézete szerint a. 
fajok vegyülnek, azon francziáknál, kik Burgund határain laknak, éjszaki Fran
cziaország lakóitól egészen elütő typust szernlél; melly Lyonnais-, Dauphiné-, és 
Savoyban is föl található. Ö a régi olasz typust a császárok és nagy férfiak arcz
képein tanulmányozta; s azt egyedül csak a florencziek-, bolognaiak-, ferraraiak-, 
velenezeiek- és padnaiaknál akarja föllelni. Ugyanazon törvényeket ama tarto
mányok lakóira alkalmaztft, me Ilyekben a eimberek uralkodtak ; és azt állítja, 
hogy a történelern és nyelvészet az általa nyert eredményeket igazolja. (C) 

1) Lafond Gábor kapitány állítja, hogy az amerikaiak egyetlen családot 
képeznek, az éghajlatok és különféle tartományok által módositott négy rendbeli 
elágazással: az első UnaJascában és az éjszaknyugoti partokon, hasonlit a Tüztar
tomány lakóihoz ; a második magában foglalja a mexicoiakat , Chili s az éjsza
kibb síkok, lakóit, valamint a Pampák indiánjait; a harmadik a peruiakat; a. ne
gyedik a vándorló vadakat. Dulletiri de la société de Géogm]Jhie; rnartiusi füz. 1836. 
Euseb. de Salles 1846-ban a franczia Institut-ben egész sor fölolvasásokat tar
tott, az emberi-nem egységének beLizonyi tására. (D) 

10 
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eloszlatják ugyan az ellenvetéseket, ele egy határozott elmélet mega
lapitására elégtelenek 

Egyébiránt az bizonyos marad, hogy e kiilönbségek csupán csak 
a bőr szinére, s a hajak természetérc vonatkoznak, s a nemcsebb élet
szerveket legkevésbbé scm érdeklik. Gall tudománya, mellyet némely
lyek szinte a materialismus támogatására akartak fölhasználni, bizo
nyitja fajunk egységét; s csak nem régiben is Tiedemann az agyvelő kö
rüli jeles vizsgálódásai nyomán ugy találta, miként a néger agyveleje 
csupán külső alakjára ki.ilönbözik egy kissé a micnktől, dc épen semmit 
belső alkatára nézve ; s hogy kivéve némi elrendezést kanyarulataiban~ 
szintugy nem hasonlit az utáncsnak agyvdejéhcz, miként az europaiaké 
nem. Miből a nevezett tudós azt következtet i, hogy a négerek fölötti 
felsőbbségünk nem valamelly, az ét·telem velünk szi.iletett felsőbbségé
nek, hanem egyencsen neveltetésiinknek tnlaj<louitható. 1) 

Humboldt, a nagy természctbuvár, ki saját szemeivel vizsgálta 
az egész földet, kiemeli azon hasonlatosságot, me ll y az amerikaiak és 
mongolok, s Közép-Ásia egyéb népei közt mutatkozik: és azon ered
ményre jut, hogy minél inkább vizsgáljuk a fajo kat, nych·eket, hagyo
mányokat, szokásokat, annál jobban meg leszünk győződve róla, mi
ként az uj-világ lakosai, keleti Ásiából jöttek; s hogy Quetz-Alkoatl, 
Bochica, Manko-Kapak, azon egyének vagy gyarmatok , mcllyck Ame
rikát polgárositák, Ásia keleti részéről származtak oda, s közlekedésben 
álltak a tibetiek-, samani tatárok-, s a .Tesso és Sachalin szigetbeli 
ainos-barbosokkal. Ugyanezen jeles utazó állitja, hogy: "ha egyszer az 
afrikai mórok, és az Ásia beljét és éjszakkeleti részeit lakó csordák, mely
lyek széltében tatárolmak, vagy csúdoknak neveztetnek, ismeretesbek 
lesznek előttünk: a kaukazi, mongoL amerikai, malaji, néger fajok nem 
fognak annyira elszigetelten állni ; s az emberi-nem ezen nagy család
jában egyetlen életszerves kinyomatot ismerendünk fel, módositot
tat olly körülményck által, mellyek kifürkészéséhez aligha leend Ya
laha reményünk." 2) 

1
) Vizsgálatai nyomán egy felnőtt europainak közönséges agyveleje 3 font, 

3 lat, egész 4 font- 11 latig (gram. 1212.M - 1834.55); egy nőé 4-8 lattal ke
vesebbet nyom (gram. 124.36 - 248.72). Az ujdouszületett, akár fekete, akár 
fehér magzat agyveleje, testének 1

/ 6 sulyjával ér föl i 2 éves korában 1/
1

,, i 3 éves 
korában 1

/ 18; 15-ik évében '/ni 20 és 70 közt 1/3;,·- 1/~:.-ét teszi. 
7

) Nagyszeru munkájában, a Cordillerák, és a benszülött amerikai népek 
emlékeiről, a ,Bevezctés'-ben.TovábLá még azt is mondja:"Az ember cl bámul, mi
<lön a !5-ik század vé11:ével. ef!;y világban, mcllyet mi uj nak nevezünk, régi intéz-
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Nyelv. 

Az emberi-nem egysége iránti bizonyítványok második sorát, a 
nyelvek teszik. A ki feladatul tüzné ki magának, hogy a szemben vissza
tükrődző alakokat l1angokban állitsa elő, mellyek képesek legyenek 
eszméket kifejezni, s azokat másokban is fölkelteni, ép olly nehéz meg
oldásu talányt tüzne ki magának , mint ha szineket hangokkal, a han
gokat eszmékkel , az eszméket pedig festői árnyéklatokkal akarná 
visszaadni. 

Már pedig mindezen ohajtásoknak megfelel a nyelv, mellyből 

ered az embernek minden tökéletesedése, a hagyománynak minden kin
csei; a nyelv, melly összeköti a multat a jelenne!, és ezt a jövővel j a 
nyelv, jelképezve a lantban, mellynek hangjára váro'lok emelkednek, s 
a félistenekben, a kik törvényt szabnak. E feladatnak megfelel a nyelv: 
tolmácsa az elenyészett nemzedékeknek, az ember méltóságának és ma
gasztos rendeltetésének talpköve j minthogy szükségképen magában 
foglalja az öntudatot és értelmet: s nem csak az eszmének szolgál ki
fejezésére, hanem a szeretet-, a kiengesztelődés-, törvény-, igazság- és 
teremtésnek is. 

E mesterséget, melly a legbámulandóbb minden teremtett dolgok 
közt, ki találta föl? Ha a szent könyvektől kérünk fölvilágositást, ezek 
azt felelik: kezdetben volt az Ige, s ezen Ige az Isten volt; az Isten 
szólott az emberhez, és az ő parancsára ez minden dolgoknak nevet 
adott. Különben is nem tökéletes állapotban teremtette-e Isten az 
embert? 1) Miképen teremtethetett volna az ember tökéletes állapot
ban , ha meg lett volna fosztva a szótól j melly egyedüli eszköz arra, 
hogy az ember értelmes lény legyen? Innen tehát azt következtetem, 
hogy a beszédre legelőször is Isten tanitotta az embert j midőn egy
szersmind őt a leglényegesebb erkölcsi, tudományos és vallásos fogal
makra oktatta. 

Azonban nem minden értelmiség elégszik be a hittel j hanem bi
zonyitványokat is kiván. Ezek pedig fölösleg számmal is találtatnak: 

ményeket, vallásos nézeteket, épités:~:eti formákat talál, mellyek Ásiában a polgá
risodás hajnalhasadtához látszanak tartozni. Az emberiség jellemző vonásaival 
ugy van a dolog, mint a füldön elterjedt növények belső szerkezetével: minde
nütt nyilatkozik egy ös typus, daczára az éghajlatok és foldminöség, és a szám
talan esetleges okok összetalálkozása által származott különféleségnek ; a két világ 
közti összeköttetést tagadhattanul bizonyitják a Cosmogoniák, az emlékek, a hie
roglyphok, az ásiai és amerikai népek intézményei." 

1) És láta az Isten mindeneket, amiket alkotott vala, és igenjók valának. 
Gen. l, 34. 

10* 
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mint ez minden kinyilatkoztatott igazságra nézve szokott történni. 
Vannak, kik azt hiszik, miszerint az emberek anyagi esirákból fejlöd
vén ki, azon ismeretlen kéz által, me ll y nekik létet adott, "elhagyatott 
árvák gyanánt, mintegy esetlegesen, vadon földre dobatva ki" 1) élte
nek legyen; és csupán csak a szükség törvényének engedve, eleinte 
mindjárt bizonyos közegyezéssei elfogadott hangokat találtak föl, vagyis 
az interjectiókat, és ezekről lassan-lassan a beszéd egyéb részeire is föl
emelkedtek. 

De hogy az önkénytes hangok jelentése, és értelme közegyezés
sei határoztassék meg, nem volt-e szükséges, hogy az emberek beszélni 
tudjanak? Különben valameily egyéntől föltalált hang, mikép kapcso
lódbatik a másik lelkében bizonyos meghatározott eszméhez? Az álla
tok már évezredek óta bőgnek: *) s valljon képezhettek-e nyelvet, melly 
szakadozott, durva hangoknál tovább terjeszkedhetnék? Ha az ember 
soha. sem hallott volna beszédet, nem is tanult volna meg soha szólni : 
miként ezt jelenleg is a siketnémáknál tapasztaljuk; s hogy ezek bizo
nyos jegyek által tanulnak nyelvet, és szereznek maguknak fogalma
kat és eszméket, ennek oka csak az, hogy ők olly társadalom köze
pett nőnek föl, melly nevelését nyelv által kapja. A logikai megkülön
böztetéseket, a kifejezésekbeni finomságot, az idő, mód és személyek 
szerinti fokozatot, miképen találhatta volna föl az ember, ha csakugyan 
eredetileg teljes gyámoltalanság- és tudatlanságban látott napvilágot? 
Azt mondom, eredetileg; mert a hol csak embert találunk, már az be
szélni tud: és annak sem a hagyományokban, sem a regékben nem aka
dunk nyomára, hogy valaki föltalálta volna a nyelvet. A materialisták, 
kik a nyelvnek öröktől fogva lételét hiszik, vagy azt a madarak énekéhez 
hasonló természeti miíködésnek, vagy pedig egyéni, s eredeti talál
mánynak tartják, számba vehetnék még akkor is a lényeges különb
séget, midőn hanghasonlati (onomatopoeicus) eredethez folyamodnak. 
Szintolly kevessé lehet állitani, hogy a műszerek hasonlatossága miatt 
az alphabetumot mintegy negyven hangra, s az átaJános nyelvtant 
szintannyi tételre kellett szorítani; mert l10gy mindcnnapi példával él
jünk, a kaleidoskopnak még olly csekély számu elemei is, ezer- meg 
ezerféle combinatiót képesek létre hozni. 

1) Volney Ruines. 

*) S ami több, még utánozásra szolgáló minta is áll előttök, a beszélő em
beri-nem (minövel az első, állitólag önmaguktól beszélni tanult emberek nem bir
tak): s mÉ'gis ezen beszélő, lármás jeleket auó emberek folytonos látása és hallása 
után sem birtak, saját közlekeJ.ési eszközeiknek némi tilkéletesi tésére emelkedni. S. 
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Sőt többet momlok: mig a társadalom előhaladtában minden 
mcsterség tökéletesedésnek megy elej be, a nyelvek épen nem tökéle
tcsbülnck j s mióta azokról tudomásunk van, egyetlen-egy sem gazda
godott lényeges elemmel. A scmi nyclvcl<hen, noha századok óta össze
köttetésben álltak a többiekkel , még most sem képeztetik a jelen idő, 
scm a föltételes módok és idők j nem voltak képesek uj hajlitást feltalál
n~ vagy valameily beszédrészecskét a foglaló v a u helyébe, nehogy ennek 
kelljen csupán a beszédrészek közti minden viszonyt kifejezni; atphabe
tumaikban hiányoznak az önhangzók, és nem tudják ezeket beilleszteni 
amazok közé. 1) Menjünk ezektől Amerika vad lakosaihoz, kik am aj a 
és b e t o j nyclveket beszélik : s két igeformát találunk náluk j egyik 
az időt, másik pedig egyszerUen az alany és tárgy közötti viszonyt je
lenti. E durva népek miképcn találhatták föl ezen, annyira logikai fi. 
nomságot? Miért nem sajátitjuk ezt el mi magunknak, kik olly büsz
kék vagyunk miiveltségiinkre? Mert minden ujitás, mellyen a nyelv 
emberi cmlékezet óta kereszt\il ment, csupán arra szoritkozik, hogy 
egy más nyelvből valameily szót kölcsönözünk, vagy az elavultat fölé
lesztjük, vagy pedig a nyelv szokott elemeiből képezünk egyet. Meny
nyit fáradoztak az akademiák egy átaJános nyelv föltalálásában! 
Egyébiránt szcrencsétien kísérlet; habár sikere lehetne is valaha: mi
,·el kevés számu tudósokra szorítaná a tudományosságot; mert csak 

7 ) Grimm, vizsgálatai nyomán a német nye!vtan et·edeti formái körül, ugy 
találta, hogy ar. ő' anyanyelve épen nem tökéletesbedett. Humboldt Sándor igy ir 
Abel Remosatnak ( Letire su1· la nature des {ormes gmmmaticales. Paris, 1827.): "Én 
a nyelvtani formákat nem tekintem az előhaladás gyümölcseinek , mellyet vala
meily nemzet a gondolat elemzésében tesz; hanem inkább azon mód eredményé· 
nek,mellyen valameily nemzet nyelvét tekinti és kezeli .... Én azon meggyőződéstől 
,-agyok áthatva, hogy az ember félre nem ismerheti azon, valóban isteni erőt, 
melly az ember tehetségeiben nyilatkozik: a nemzetek ama teremtő szellemé t, fő
leg az ős állapotban, midőn a benyomatok ujdonsága minden eszméknek, sőt még 
a lelki erőknek is uj életerőt kölcsönöz; midőn az ember képleteket sejt, mellyekre 
a tapasztalásnak lassu, habár folyton előhaladó ösvényén nem juthatott volna. E 
teremtő szellem, ugy látszik, meghaladhatja a határokat, mellyek a többi halandó 
e!ejbe szabattak; s ha bár lehetetlen dolog is,pontosa.1 követni minden mozdulatát, 
azért az ő éltető létele nem kevésbbé nyilvános. Mielőtt én a nyelvek eredete tekin· 
tetében , ez első és leghathatósabb ok befolyásáról, valamint annak elfogadásáról, 
hogy valamennyi nyelv egyforma, és pedig meelmnicai utat követett, melly azokat 
a durva kezdettől egész a tökélyig vezette, lemondanék: inkább csatlakoznám azok 
nézetéhez, kik a nyelvek eredetét az Istenség közvetlen kinyilatkoztatásából von· 
ják le; ők legalább elismerik az isteni szikrát, melly valamennyi, még a legtökélet
lenebb, és legkevésbb{• kiképzdt nyelvekben is ész1 evehetö." 
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ugy haladhat az óriási arányban, ha mindcnkinck közös tulajdonává 
válik. Az ember nem szokta föltalálni a nyelvet; sőt inkább igen nagy 
gondossággal őrzi a már meg levőt, ha nem is ntinden mellékes csekély
ségeiben, de legalább, hogy megtarthassa sajátságaiban, s kizárjaohe
löle az idegenszerüt: a régi szavak iránti tisztelet szinte hagyomány
nyá vált, mind az irók, mind a nép köz t; mintha éreznék mindnyájan 
abbeli tehetetlenségöket, hogy azok helyébe jobbat tudjanak tenni. 1) 

Minö erőteljes kifejezésekre találunk az emberi-nem bölcsőjénél! Ugy 
tetszik, mintha az értelem- és érzelemre erőteljesebb embereknek, a ro
hanó ifjuság lelkesedésének kifejezésére, azzal inkább megegyező be
szédmód engedtetett volna. 

Ezen, és más okoknál fogva, nem mondom, a hittudorak és theoso
phisták, hanem maga Humboldt is nagyon észszerünek találta azon 
vélemény elfogadtatását, hogy csupán csak egy a kinyilatkoztatott 
nyelv. A pétervári akademia, mellynek a néprajz (ethnographia) becses 
fölfedezéseket köszönhet, azon tételt állítja föl, hogy minden nyelvek 
azonegy elveszett nyelvnek azétágazó szájárásai; s már csak ez ia ele
gendőkép megczáfolja azok állitását, kik az emberi-nemnek többféle 
eredetében hisznek: maga Rousseau is kénytelen volt a nyelvet az Is
t e n s é g a j á n d é k á nak nézni. 

Hogyha ellenben a nyelv emberi találmány volna, minden ember
pár, vagy legalább minden család egy külön nyelvet alkotott volna 
magának; és e különbözÖ nyelvek közt szintugy nem léteznék hason
latosság, mint nem létezik az emberi szeszély egyéb miivei közt. Tény
leg egészen máskép áll a dolog: s minthogy a nyelv az emberiség tör
ténetének egyik alapját teszi, s a nyelvek különfélesége a fajok egye
temes történetévellényegesen összefügg, szükség, hogy egy kissé tag
lalgassuk e pontot. 

Nem vizsgáljuk, mellyik volt légyen az ős nyelv; illyesmivel a 
nemzeti hiuság szokott vesződni, s annak megoldására hiányzanak az 
adatok. Meglehet, hogy elveszett, vagy talán elváltozott akkor, midön 
Isten Bábel tornyára fordítá figyelmét, mellyet ugyanegy nyelven be
szélő nép épitett, 2) és összezavará nyelvöket, hogy egyik a másikat 
ne értené meg. Ez idöszak óta kezdődik a nyelvek története, mellyck 
különfélesége egy három emeletből álló gúlának (pyramis) tekintetbe-

1
) Vetera (verba) majestas quaedam, et ut sic dixerim, religio commendat. 

(Quintil.) 
J) Ime egy a nép, és egy ajakuk van mindnyájoknak (Gen. 11, 6) 
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tik. Az cbö emeletet azon nyelvek foglalják cl, mcllyck gyökei egyta
gnak, és ősjclcnté~ü szavakkal birnak j nyelvtani szerkezctök nincs, 
Yagy pedig nagyon cgyszcrii, s tökactlen modoru j kevés és durva ele
meket tüntetnek föl: ezek hasonlithat.lanul a legelterjedtebbek minden 
irányban. ELső helyre :í.llitimdó köztök a chinai j mcnnyire csak tenné
szetc megengedi, a lcgkifejlettcbb, és IlH'gis a gyermekek sikoltásaihoz 
hasonlit : mellyck erőteljesek, mindcn összefüggés nélkül; jóllehet a 
fogalmazási ügyess(~g, (~s a tudományos előhaladás, c gyermek-korából, 
közmegegyezéssel elfogadott formára emelték azt. 1) A nyelvek máso
dik családja l!árom ágra oszlik' hindu-persa, görög-latin es goth-ger
man ágrtlra, két l'S több tagu gyökökkel: miért is c nyelvekben nagy 
életer(), termékenység-, ~s nyelvtani szerkezetökben rendláviili bőség, 
és annál nagyobb gazrlag~ág és szabályszeriiség tapasztalható, minél 
inkább közelcdnek a hindu nyelvhez. Lassankint átalakulnakj s minde
nek előtt virágzó költt'•szetet találunk bennök : azután pedig a kifeje
zések és formák csudálatos változatosságát, s végre a tudományos 
nyelvnek leghatározottabb szabatosságát. A gúla csucsát képezik a 
scmi nyelvek, mellyck Palacstina, Mesoputamia, Syria, Phoenieia, Ara
bia- és Acthiopiüban terjt~dtek cl, és mcllyck főbb ágai: a zsidó, a phoe
niciai, s kánaáni nyelvekkel; a:r. aram, me Ily sy r és chaldaeai nyelvre 
oszlik; az arab t!s acthiopiai, mellytől az abyssiniai nyelvek erednek. 
Ezeknél a gyök mindig három tagu, mcrt mind a három betü, mellyek 
ből a szó az irmodor szerint áll, külön szótagnak vétetik , és mondatik 
ki. Az igénél a három gyökbctii. mindenkor megtartatik, és bizonyos ra
gokkal összekötve, a c~elckvő, s:r.cnvedő, közép, visszavi,-ö, visszaható, 
átvivő, ohajtó stb. formáknak minden lehető fokozatait kifejezik. Há
romság van itt az egységben, nem minden rejtelmesség nélkül j mit 
müveiben maga a természet is olly gyakran hirdet. 

A zsidó szavak származási törvényei szerint, az ige azon törzs, 
honnan minden crf~d: a mi kimondhatlanul nagy élénkséget és lelket 
kölcsönöz a kifejezésnek; noha más oldalról e tön·ény átalánossága a 
nyelvtani szcrl;:ezet terjeszkedésének határt szab. A segédbetük, és az 
önhangzól1 változtatása, a gyökszavat végtelen átalakulásoknak vetik 
alá j s mig a hajtogatás különféle időire hiányzanak a formák, nagy 
bőség mutatkozik a hajlitásokban: mellyek által az értelem mindenkép 

1) A siketnémák nyelve, melly a fogalmaknak egyszerü jegyeit fejezi ki, 
a nélkül, hogy természeti rendjökben összekötve volnának, fogalmat adhat e 
nyelvröl. 
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módosul, s az igék jeleuté.:>e1 mellyek végél1ez a személyes névmásragok 
járulnak, tágul j a nemző eset (geni ti vu;~) viszonyaiban a mellékszó he
lyett a fő szó szenved változást j a hehezett (aspirált) és torok-hangok 
igen gyakoriak. A semi nyelvekben csupán a mássalhangzók iratnak ki 
jobbról balra, kivéve az aethiopiait; az ön hangzók pedig pontok által 
jelöltetnek Minthogy a semi nyelvek nagy hiányt szenvednek a köt
szavak- és hajtogatás formáiban, mcllyek a szavaknak egymás közti vi
szonyait pontosan meghatározhatnák ; miután tovább a mondatok mc
revek, és a külcselekvés képleteire szoritvák: nem alkalmasak ann, 
hogy a lelket elvont szemlélődő eszmékre emeljék föl; ellenben igen 
is alkalmasak az egyszerü történeti előadásokra, s ti~zta benyomások-, 
és hirtelen változó érzelmeknek válogatott költészeti kifejezéseire.Ugyan
azért nem is mutathatmtk föl okszerü bölcsészeti iskolát; és legma
gasztosabb müveikben nyoma sincs(?) a valódi metaphysikai eszmének. 
A legmagasztosabb hitbeli kinyilatkm;tatások, a legborzalmasabb jós
Jatok, a legmélyebb erkölcsi oktatások, testi képletekbe öltöztetvék a 
bibliában. Ugyanez áll a koránra nézve is: miért is az ezen nyelveket 
beszélő népei~ ugy tekintethetnek, mint mcllyek rendeltetése, a hagyo
mányokat megőrizni. 

Az indo-europai nyelvek bámulandó Iutjlékonysággal birnak a 
tárgyak közti bel- és külviszonyok kifejezésére, a nevek hajlitása, az 
elüljáró s egyéb szócskák, a föltételes idők, a határozatlan mód, a sza
vak összetétele,s ama nehézség által,mellyet a mondat megforditásában 
és a szavaknak anyagi értelemből tisztán elvont értelemrei átvitelében 
tapasztalunk; minélfogva igen is alkalmasak az elmebeli magasztosabb 
fogalmak, és bölcsészeti legfinomabb megkülönböztetések kifejezésére. 
Ez az oka, hogy Indiában, Görög- és Németországban elemeztettek az 
eszmék formái legparányibb részleteikre; s valamint a sem i nyelveket 
a hagyományok fentartására mondottnk alkalmasoknak: ezek ismét, ugy 
látszik, arra valók, hogy azokat elterjeszszék, és bizonyitványol<kal tá
mogassák. 

Ugy látszik, hogy a szláv nyelvek a második osztályhoz köze
litnek, mellyek a többi azon osztálybeliekkel, a negyedik ágat képe
zik. Több nyelvek a második é~ harmadik osztály között állnak; miután 
a fajok összevegyüléséből vettékeredetöket. Ide tartoznak némell y ameri
kai nyelvek,és más régie\ mellyek maradványai Eurapában a celta, 1) 

1
) Dr. Pritchard (Oriental origin of the celtic nations) a celtn. nyelveket az 

indo-europai C'saládhoz számítja. Bopp tanát· egy 1838-iki december 13-kán a tu-
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gall, és flnn; mellyek nem ugyan tisztán egytagnak, de igen egysze
rüek és tökélctlen, vagy pedig ki.ilönöscn mesterkélt és banyalodott 
nyelvtani szcrkczettel birnak 

Gyakran a származott nyelvek több ös-nyelvek sajátságaival bir
nak A régi cgyptomi, azon kevés után itélvc, mi belőle a hieroglyphok
ban, és némi még élő maradványaiban fenmaradt, hasonlit a régi aram 
nyelvhez; ellenben annak három-jegyes irmodorát illetőleg, attólegészen 
eltér. Abyssiniában, e régi Chamfélc gyarmatban, mai napig is él egy, a 
régi z8idó-, s későbbi arabból kevert nyelv. Valamint Clwm és Scm, ugy 
Sem és .Japhct között is meg van a rokonság. A kopl.usban az aram 
tnlnyomó, a hindunak temérdek nyomaival; s a kopt névmás föllelhető 
a zsidóban, valamint a sanseritban is. A régi persa, vagy pelvi, szavai
ra nézve semi, szcrkezetérc pedig indo-eurapai nyelv. Az arab ige haj
litásai, fél-latin névmásai által, és szócskáival, a görög hajtogatá~ra 
emlékeztetnek. A görögök középigéje, formájában egy kissé, jelentésé
ben pedig tökéletesen hasonlit a semi visszavivő igékhez. 

Ezúböl valószinü egy nyelvnek lftezése, még a semi és indus 
nyelvek előtt; mivcl a tc!'ltvériség nemzőt föltételez. Terjedtebb levén 
a kettőnél, közvetlen adhatott létcit másoknak; me Ilyeknek az igehaj
litást azon tökélctes bonyolodottságban adhatta át, melly a két előbbi
ben föl nem található. [de számítható lenne talán a bask nyelv, hol 
ugyanazon egy gyök, mintegy 25 hajlitáson mehet keresztül, és más 
népek nyelve, mcllyck Asia közepét kalandozták he, miclőtt Amerikába 
jutottak volna: hol még most is föltaláljuk az igét azon egyszerü for
májában, és változatos használatában, melly a cselekvés fokozatait né
melly szótagok közbetétele által módositja, miként a semi igéknéL Leg
szélsőbb Indiában a tamuli, telingi, carnati, misori, tulari s parbati 
úyelvek nem csatlakoznak egyenesen a sanserithoz; hanem inkább a ta
tár nyelvekhez simulnak, mellyek az ari családból valók; csakhogy 
náluk az igének hajlitása elhanyagoltatott 

Eurapában legrégibb emlékezet óta, az indo-eurapai nyelvek bir
nak tulnyomóssággal; s valóban bámulandó dolog, hogy déli partjai, 
mellyek olly számos kereskedelmi, gyarmatositási és uralkodási viszo
nyokban éltek az afrikai partokkal, semminemü rokonságat scm mutat
nak föl az afrikai nyelvekkel; hanem inkább a sem i eredetü finnhez ha-

clományok berlini akademiájá.ban tartott előadásában bebizonyitá, hogy a celta 
nyelvek egészen az indo-europai családhoz tartoznak, daczára a látszólag eltérő 
hajlitási rendszernek. 
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sonlitnak. Talán csak c JJtmí'.elnl·l kellene en·detd keresni a pclasgol(
nak? Ki a nyelvek átalakulását egyéb nyelvekkeli érintkczésck által, 
akarja szemlélni, méltassa figyclm<!re a parti népek nyelvét, vagyis a 
Földközi-tenger, az Antillák, é~ az indo-chinai tartományok p:trtjaip di
vatozó, ugynevezett l i n g u a fr a n c a nyeh,ct. Még jelenleg is, mi
dőn már a nyelvek a kifejlett irodalom által megállapítottakul tekin
tetnek, mindcn században változik a kiejtés, mindcn két században a 
helycs-irás, és nehány század mulva a szókötés. Az ó-korban a papi 
eastok megőrizték ugyan a nyelv eredeti tiszta.-:ágát, de ennek követ
kezése az lett, hogy a népnek érthetlenekké váltak. Puszta csetlege~
ségek okozzák, hogy az olasz nem érti meg a lati nt, ós spanyolt; s hogy 
a német és hollandi, a franczia s angol nyelvek egészen elkülönözYék. 
Mcnnyi,,cl könnyebben történhetett meg illyesmi a régi népek szoká
sos elszigeteltségében, és esetleges fölülcmclkedé'lökbcn a másik fölött ! 
A paraguai guaran, és éjszakamerikai sheroky nyelvek kiilönfélc szájá
rások vegyületei, s vetélkednek wlök a spanyol , és angol : pedig meg
cshetik, hogy politikai köri.ilmények azokat nemzeti s irodalmi nyel
vekké emclendik. Már, kérdem, állithatná-c valaki, hogy c nyelveket 
ember csinálta? Erre nézve az ember sem anyaggal, sem eszközökkel, 
akarám mondani: scm szavakkal; scm nyelvszerkezctekkel nem birt; 
mellyck szintolly régi örökséget képeznek, minő a világ. Hasonlit az 
ember azon épitészhcz, ki a már készen levő anyagokból emeli föl az uj 
épületet. 

Habár szakatlan dolog is a történelemben, a nyelvekkel sokat 
bajlódni: nem fogja mégis ezt tőllink rossz néven venni az, ki a beszéd 
méltóságát ismeri, melly nélkül nem képes eszméket szerezni 1) az em
ber: mivcl a beszéd nem egyéb, mint kifejezett eszme, valamint az esz
me előre meggondolt beszéd. Tovább, a nyelv képezi a nemzetek közti 
legszorosabb köteléket, melly az idők viszontagsRgaival ugy, valamin1 
a hóditó fegyve~évcl bátran daczoL A nyelvészet, !Ja nem csupa élezes
kedés és észjáték dolga, minönek eddig tekintetett, hanem tudományos 
készültséggel tárgyaltatik, minek már napjainkban példáját látjuk, tá
git a történelem korlátain, s hol az eml<:kck hallgatnak, a népek első 
vándorlását fölvilágositja. 

A szláv nyelvek lényegc s alakja föltalálható a sanseritban; olly 
formák, mellyek sem a latin, sem a giirög, scm a német vagy szláv 
nyelvben elő nem fordtilnak, és csupán csak a sanseritnak tulajdonai . 

1
) Szerezni, mondom, ha a létezés eszméje veliink született is. 
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találhatók az ersi, gall, és alsó-brctagnei nyelvekben. Már a két szélső 
közti hasonlato,;ságból is következtetést vonhatni a közbenállók rokon
ságára, habár ez olly nyiltan nem tiinnék is ki. 

E rokonság föntartja magát az átalakulások közt is: mellyck kö
vetkeztében uj nyelvek származnak, uj szójárások képzödnek, és ágaz
nak el; s a sanseritban található föl igen gyahan a nyelvtani formák 
alapja, mellyek ~cmmi más szabály alá nem eshetnének Igy a latinban 
azt mondjuk: e l e p h as, melly szónak genitivusa, c l e p h a n t is, in
kább hasonlit a göröghez, mcllynek megfelelő ~zö a hindu nyelvben 
a i l a v a n t a. A latin ess c, különböző idejének egymástól eltérését 
két sanserit ige által egyenlíti ki, lt mcllyekből eredett; valamint az o
lasz a n d a r c, a latin i r e és v a d e r c igék vegyületéből áll. A né
mct és angol-szász nyelvben b e t t e r és h ess e r, a g u t és g o o d 
hasonlító lépcsője; mellyekm'k reneles törzs-szava a zend- és pel vi
ben b e h. 

Gyakran ugy akadunk a szószármazásra, ha a gyököt jobbról bal
ra, vagy megfordítva olvassuk, a semi s .Japhetféle alphabetum két rend
szere szerint. E szóból t r a , lett a latinoknál t e r r a, az araboknál 
a r t , s a németeknél e r d e ; g r d , a honnan van g r a d us , a sem i 
nyelvekben d r g; fi I, fonal, l if; a t h i n (Athenae), az egyptomi
aknál n i t h a, jelent baglyot, és a görög Pallasnak megfelelő isten
nőt. (E) 

Mindazáltal igen tévednek azok, kik valameily nyelvnek egy má
sikkali hasonlatosságából azt következtetik, hogy az egyik nép a má
siktól eredett. Ezért mondá Wilkins, hogy a persa nyelv különféle, la
tin, görög, és német szavak keveréke 1). W al ton pedig már tovább 
ment, azt állítván, hogy a persa nrp görögök, olaszok, arabok, és tatá
rok vegyüléke; minthogy nyelve is ezek nyelvének keveréke. 2) Maga 
D~nina, a görög és német nyelvek közti hasonlatosságnak nem tudta 
más okát adni, mint hogy a régi németek Kis-Ásiából átköltözött gyar
matot képeznek 3). Néha azonegy családbeli nyelvek olly formán egyez
nek maguk közt, mint a részletes szóhasonlatok csak azon rokonságat 
bizonyitják, me Ilyet az ös törzsig föl lehet vinni. S mir.él nagyobb a 

1) Oratio dominica in ditJet·sis omnium {ere _gentittm linguis ve•·sa, Chamberlai
ne-töl. Amsterdam, 1715. A legelső összehasonlitó nyelvészeti tanulmányok, a 
"Miatyánk"-nak több nyelvre történt lefordításaival tétettek. Legtökéletesebb 
gyüjtemény a fonebb idézett. 

2 ) Prolegom. XVI. §. 2. 
a) .Ü ber die U rsacit en der Verschied~nheit der Sprachen. Berlin, 1783. 
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nyelvészetbeni előhaladás, annál inkább belátjuk, hogy az anya- és le
ány-nyelv elnevezésekkel föl kell hagynunk; mert mindnyájan egymás 
közt csak testvérek: mellyek közt igen sok vonásaira találunk a hason
latnak, de egyszersmind temérdek lényeges különbségekre is 1). 

Nagy távolság, hegyek, folyók, és tengerek által választatván el 
egymástól a népek , · mindegyi~• a legkülönnemübb befolyások alatt ké
pezte ki nyelvét: s innen van, hogy a mérsékelt tartományokban igen 
szépen hangzik az a fülnek; tompa, és szakadozott a forró éghajlatok 
alatt; durva és erős a sarkvidékeken; a nyájőrzők szemlélödö életmód
ja, a vadászok fáradságos kalandozása, és a harczosok fenyegető orditá
sai visszatükrözödnek benne; a hóditás és mivelödés szinte rányomja 
bélyegét. Hol a népek barbariesbe estek, a határozatlan, mozgékony, . 
és különködő szólásmódok ritka közlekedésre és belháborukra mutat
nak; hol a mivelődésre, a földmivelős értelmi életre emelkedtek, egyen
lően és szilárd formák köz t terjeszkednek : valamint Europában, hol va
lamennyi nyelvek közös alakot öltöttek, mig Amerika benszülötteinél 
minden helységben változnak. S valamint a geologusnak nagyitó üve
ge, vagy a vegyésznek göreb je (retorta) a legkisebb porszemben is 
megismeri a tömeget, mellytöl az elvált, és a sziklanemet, mellyhez tar
tozott: szintugy a nyelvész az ujabbkori nyelvek és szójárások eleme
zése által, a régi nyelvek tágas épületére emelkedik föl, és megtalálja 
mindenütt az eredeti egységet a különféle kisebb csoportozatokban ; 
mellyek nem veszték el hasonlatosságukat még azon temérdek válto
zások közt sem, mellyek századok hosszu során keresztül a különféle 

1) V. ö. K.Iaproth, Encyclopédie moderne , czikk : Langues; és J. v. Xylander , 
das Sprachgeschlecht der Titauen (Frankfurt). E munka összehasonlitó átnézetét 
adja a tatár nyelvek eredeti hasonlatosságának egymás köz t, és a hellen nyelvvel; 
valamint elmélkedéseket tartalmaz a nyelvek és népek eredetéről. Mindenekelőtt 
szerző a mandsu nyelvet vizsgálja nyelvtani és szókötési tekintetben: ugyan
annyi görög szavakkal hasonlit össze 2500 mandsu szavakat a magasabb, mint a 
bizalmasabb irmodorból, és ezen összehasonlítás által azon eredményre jut, rnisze
rint az alapelvek, gyökök, végzetek, mind a két nyelvben ugyanazok; sőt azon 
vélemény.ét fejezi ki, hogy a mandsu eredetileg görög szóejtés. Ezután a tongu
si nyelvekre terjeszti ki vizsgálatait, mellyek száma kétszáznál többre megy, to
vább a mongol, török, tibeti, chimá, magyar, finn, samojed, jenisei, bennoni, kam
csadali, korgaki, gincagiri, shiutso-koreai, japani, birman, siami, anarnani, peg
mani, rnalaji, georgia-sirnitai nyelvekre; s azon eredményt állítja föl, hogy vala
rnennyi nyelvek, rnellyek jelenleg Europábn.n·, Ásiában , éjszaki és éjszaknyugoti 
Afrikában, valamint a. legtöbb szigeteken Ásia s Arnerika közt divatoznak, egy
más közt közelebb-, vagy távolabbi rokonságban állnak, mit az 6-görög nyelv sz,)

kötésc is bizonyit. 



157 

éghajlat-, politikai viszontagságok-, és a fajok összevegyülésében ered
tek; ugy hogy teljes joggal elmondhatjuk: mivel az emberek beszél
nek , tehát egy fajból valók. 

V égre á talánosan elismertetik az, hogy minden emberfajok egy jeles 
tulajdonsággal birnak, melly egyedül csak nekik sajátjok, ugymint: a 
tökéletesbülési tehetséggel, melly maga elegendő az ebbeli faj egysé
gének bizonyítására. A gőg elhiteti velünk a fehér faj felsőbbségét, és 
hogy csupán csak ez által emelkedhetnek a többi fajok a polgárisodás
ra: lehet, hogy ez igy lesz a jövőben; de nem ugy volt mindig a mult
baa A görögök maguk is megvallák , hogy igen sokkal tartoznak a 
barnaszinü egyptomiak-, és phoe11iciaialmak , kiknek még többet kö
szönhettek a hetruscusok. Amerika olly törzstől nyerte miveltségét, 
mellynek maradványai a jelenleg is élő réz-szin bőrü indiánok ; a china
iak valószinüleg hindu eredet ü népektől nyerték .miveltségöket: és u
gyanezen barna népek lehettek oktatói a szittyák- és celtáknak, vala
mint Europa más legrégibb lakóinak; és a barna arabok be jutást sze
reztek a koránnak Afrika beljébe. Minden csupán a fajok miveltségé
nek fokozatára, nem pedig képességére mutat. 

Az ember tovább értelemmel van fölruházva, melly, ugy látszik, 
az agyvelőre, s ez által a koponya külalakjára képes hatni. Az értelmi 
erőknek rendes iránybani kiképzése idézte elő a fehér faj szépségét; hol 
pedig az helytelenül használtatik, va.gy épen szunnyadozásnak indul, 
ott az ember egészen a hottentot állapotára sülyedhet. De még e sü
lyedésében sem Yeszti el természetét a faj, sem képességét a fölemelke
désre. Azt mondák, hogy a négerek a lépcsőzet legalsó fokán álltak ; s 
ime szabadságra tevén szert Haytiban, semmivel sem használják azt 
rosszabbul az eurapaiaknáL Az abyssiniai faj szinte fekete szinü : s meg
mutatá, hogy az alak szépségc a nagyobb miYeltség fokozatától fúgg. 

Erkült•si érzelem·eg)·ség. 

Az emberi-nem egységét diadalmasan hirdeti az erkölc~i érzel
mek megegyezése is; melly olly átalános szinben tünik föl, hogy a leg
eltéröbb nézetü bölcsészek is erre építék rendszereiket, és azt hiszik , 
hogy az egész emberi fajnál közös érzelmek nyomán, az emberiség tör
ténetét megirhatják. Nem is akarunk szólni a gyermeki szeretet- és 
családi kötelékekről, mellyeket, habár különböző mértékben, az álla
toknál is föltalálhatjuk ; azonban az Istenröli fogalom olly átalános , 
hogy alig lehet esetet fölhozni, még pedig ez sincs teljesen behizonyit
va, hogy az valamelly vadon népnél hiányzott volna. Az öregek irá ':'l. ti 
tisztelet, habár néha különös, sőt mondhatni , vétkes módon nyilvánul, 
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olly átalános, miként az csak embernek szokott tulajdona lenni j vala
mint a sírok és szemérem iránti kegyelet is : miért is mindenütt az is
teni-tisztelet-, a sírok-, és házassággal kezdődik a népek élete. Az em
beriség legalsóbb fokán állnak Uj-Hollandia benszülött lakói, s rn,égis 
föltaláltatik köztök is a jónak és rossznak átalános eszméje , valamint a 
szavak is azok kifejezésére, physikai s erkölcsi értelemben j ugy szinte 
fogalmuk van valameily közös okföröl, az igazságról, a maguk módja 
szerint, és a becsületérzésröl. 1) Az ösök mondatai minden tartomány
ban az ö belső becsöktől egészen független tiszteletben részesülnek j 
s valamint az indus egész vallását a vedák őst~naira alapitja, s Confu
tius a régi bölcsek tudományát tiszteletteljes fényben állitja elö: 
ugy a görögök és más népek is regéiket a legrégibb hagyományokra 
alapitják j 2) szintugy jelenleg is a köznép az ösök mondataira mély 
tisztelettel hivatkozik. Helyén van itt Viconak azon mondatát idéz
nünk: "hogy azon egyező eszmék, mellyek egymás előtt ismeretlen, e
gész népeknél vették származásukat , bizonyára közös igazságon ala
pulnak." 

S valamint arra mutat minden a természetben, hogy az élet biro
dalma erőszakos rázkódásorr ment át, szintugy az embernél a szenve
délyek harcza az észszel, az élvezet ösztönének küzdelme a kötelesség 
és szeretet törvényével, a személyes érdek tusája a nagylelküséggel , 
melly minden cselekedetet az Istenre, s az egész emberiségre visz visz
sza, bizonyitják a lelkiismeretben támadt zavart, és egy jobb állapotbóli 
kiesést. Bizonyitja ezt a szemérmesség is, melly a teremtéshez legkö
zelebb álló tettel van kapcsolatban j bizonyitják a bölcsészek, midön pa
naszokba törvén ki a jelen fölött, egy tökéletesebb állapotról ábrándoz
nak, és olly vágyat táplálnak, melly szinte visszaemlékezéshez hason-

1 ) Domont d; Unille, Voyage de la Cm·t~ette l' .Astrolabe. Paris, 1831. 
2) Az a)lot-k. Nagyobb részt ekkép kezdödnek: Aivó, H,; iaú Ú!!í(<ÚOo !Ív

.'IQwnwv, ó oE x, 1:, }., Abuvárok hypothesisei kik a. legrégibb történettel foglal-
koznak, mind ezen hagyományokra alapitvák, többi közt: 

Dupuls, Ot·igine des cultes. 1795.; 4 köt. 
Ilourt de Gébelin, Monde primitif. 1773.; 9 köt. 
Goguet, Ot-igine des m·ts, des sciences et des lois. 17 58. 
Bailly, Lettres sur l' origine des sciences et s!IT c elle des peu p les de l' Asie.1771 
Lenonnan t, lnt1·oduction á l' hist. de l' .A.ie occidentale. 1837. 
Boulland, Ess ai sur l' histoi1·e uninerselle. 1836. 1 2 köt. llisloit·e des trrtns(ur

mations momles et religieuses cles pettples.1839. 
F. de Bretonn~, Hisloire de ln filialion et de la migration des peuples. Paris, 1837. 

2 kötet. 
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lit: bizonyitja azon átalános sovárgás az ősök korának visszaidézésére, 
mellynél fogva a köznép azt hiszi , hogy napról napra mindig rosszab
bul megy a dolog, és az élénkebb képzelődéssei bírók egy aranykor á
lomképeit teremtik elő maguknak. 

A lélek halhatlauságának dogmáját, mellyet a bölcsészet a maga 
okaival evidentiába helyezni nem tud, mikép találhatta volna fel a' ma
gára hagyatott értelem? Honnan van ama közönséges hit, hogy a lé
lek tuléli a testet j s hogy az állatnak veszte az ember halálától egé
szen különbözik: s melly hit olly kiilönféleképen fejeztetik ki az egyp
tomiaknál, kik gulákat emelnek, és a mumiákat megörökítik j a kam
csatkainál, ki a sirgödör mellé ebet kötöz; Uj-Hollandia lakóinál, kik a 
holttetemet tengerbe vetik ; a canadainál, ki azt hiszi, hogy halála után 
a lelkek országába, őseinek hazájá_ba vándorol ; a magusnál, ki az ár
nyakat, idézi elő; s a babonásnál, ki a lelkektől retteg? 

Es átalában véve, az ünnepélyek- és szertartásoknál, különbözők 
ugyan a kivitel eszközei, de az indokok és tények mindenütt ugyan
azok. Az illy megegyezések több figyelmet érdemelnek a működö okfő 
benső természeténél, mint a· tevékenység nyilvánításánál fogva: mert 
ha azok a hagyományokból eredhetnek, a benső érzelmek egyezése 
a~ emberek egységes eredetére mutat, kik ama hagyományokat meg
őrizték. 

.t. hagyományok eg)·ezése. 

Örültség volna azt kivánni valakitől, hogy születése első napjaira 
emlékezzék. De ha együtt nevekedett, és később mcssze vidékekre szét
szóratott egyének, későbbi éveikben elbeszélnék egymásnak gyermek
kori tapasztalataikat; bár mcnny irc változtatott volna is azazokrai visz
szaemlékezésen az egyéni sajátság, és más körülmények, csak bizonyos 
pontokban egyezzenek azok meg: nem bizonyitaná-e ez t.ökéletesen 
mind az előadott tények igazságát, mind pedig gyermekkori közös 
együttlétöket? Ugyanez áll a hagyományokra nézve, mellyek az ös
világ viszhangjainak tekinthetők; e hagyományok a legkülönbözőbb 
népeknél csudálatosan egyeznek azon dolgokra nézve, mellyek a népek 
szétszóratását megelőzték: holott eme korszak után a legnagyobb kü
lönbözést tüntetik föl. 

A hagyományok ez egyezése nem eléggé világos mindenkor j mi
nck több okai lehetnek. Igen gyakran" megváltoztaták és összezavarák 
nzobt: ; csudálatos dolgok irántifolytonos vonzódás; aszinte folyto
nos hajlam, tulzott ellladására a legcsekélyebb körülményeknek is; a 
nemzeti gögöl'! hiuság, ·melly az egész emberi-nemet illető dolgokat sa-
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ját hazAj,inak kivánja tulajdonitani; sa miveletlen emberek képzellldése, 
me ll y annálJJ,athatósabb, minél gyengébbnáluk az értelem. ):..eg inkább pe
dig a görögök, szép iránti vonzódásuknál fogva fölforgaták az igazságot 
az által, hogy az ős hagyományokból a legkülönnemübb képlet!')s cso
portozatokat alkották, mellyek inkább regényhez, mint történetbe~ ha
sonlitnak. Ez, hogy tessék, képletes előadásba öltöztetett, és mindegyik 
képlet az illető tartomány eseményeivel, éghajlatával, és szakásaival 
hozatott öszhangzásba: ugy, hogy ha az egyes hitrege-gyűjteményeket 
tekintjük, első tekintetre azt fogjuk hinni, miként valamell y nemzetnek 
részletes történetét foglalják magukban; de ha kapcsolatban vizsgáljuk 
azokat, tágas tér tárul föl előttünk, és olly egyezéseket fogunk fölfe
tlczni köztök, miként lehetetlen, hogy az igazság közös alapjából ne 
származtak légyen. Azonban ne keressünk hasonlatosságot a részletes
ségekben : ez csak zavart idézne elő ; hanem vegyük a tömegeket ha
sonlóan ahhoz, ki éjjel holdvilágnál utazván, a tárgyak egyes vonásait 
\"agy épen nem, vagy csudálatos alakokban veszi ki, de az erdőségek, 
folyamok és hegyek körrajzait szemlélheti. 

A Genesisben előforduló legelső dolog az, hogy az ember mege
sett, és Megváltó igértetett neki ; kinek véres áldozatát az lsten által a 
patriarchák- és zsidóknak parancsolt megölése és áldozatul bemutatása 
az elsőszülött állatoknak jelképezé: minek tüz által kelle történni. Ugy, 
de azt látjuk, hogy minden népek hitték a kiengesztelődés szükségét 1); 

mi az eredeti, közös megesésre mutat: s az Istenség megengesztelésére 
rendelt áldozatok mindenhol tüz által törtimtek, és véresek voltak. A 
kananaeusok elsőszülött gyermekeiket lángon vezették keresztül ; Ho
mérnak földijei elsőszülött bárányt áldoztak; a régi gothok, "tudván a 
hagyományokból, miként a vérontás megengeszteli az istenek haragját, 
és igazságukban az embereknek szánt csapásaikat az áldozat ellen for
dítják," még emberi áldozathoz is folyamodtak; 2) s minden kilencze
dik hónapban kilencz áldozatot égettek el, mellyek vérével (miként ez 
a levitáknak volt parancsolva) befecskendezék a körülállókat, a szent 
berek fáit, és az istenek szobrait. a) 

Emberi áldozatok példájára nem csak a druidák berkeiben, s azok 
k ő -o l t á r a i n akadunk, hanem még a legjámborabb békeszerető me
xicói lakosoknál is. Peru lakosa, midőn nagy életveszélyben forgott, 

1) I": az áldozatokróli értekezést a vallásokra vonatkozó okmányokban. 
1) 1\1üller'a Nörd. Alterthümer. I. Th. 7. 
3

) Olai 1\Jagui, HiRt. Jiu III. c. 7. 
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fiát áldozta föl Viracocának, kérvén őt, elégednék meg ennek vérével; 1) 

igy ment a dolog Tyrusban, Carthagoban, és a békés Egyptomban. Sőt 
mi több? a mivelt Görögország, Targelion hónapnak mindcn hatodik 
napján, egy férfit és egy nőt áldozott föl, mind a két nembeliek üdve
ért; 2) és Roma nem csak vérrel, és az érczbibákbani meg<>iitéssel vélte 
kiengesztelhetni a nép és egyesek büneit: hanem a gallusek lázadásá
nak alkalmával, elevenen temetettel a forum on egy ugyanazon nemzetbeli 
férfit és nőt; s Claudius császárnak sikeretlen rendelete az emberi ál-

·dozatok ellen, világosan mutatja, mennyire meg volt gyökerezve a keb
lekben a közös bün és Itiengesztelés iránti hagyomány, mig nem azt 
betöltötte az első népeknek igért Megváltó. 

Ha a különböző népek vallását vizsgáljuk, nem hogy előhaladást 
vennénk abban észre, mi minden emberi találmányok jellegét teszi ; söt 
ellenkezőleg azt látjuk, hogy a vallásos fogalmak azon mértékben homá
lyosodnak el és zavarodnak össze, minél nagyobb előhaladást mutat a 
pogányság egyebekben. Az ő mysteriumjaik nem tanitanak valami uj 
dolgokat, hanem a régi hagyományokat tartják fón; és még azon rejtel
mes jelképek magyarázatához is eh·eszték a kulcsot, mellyeknek be
tüszerinti s valóságos értelmök egymástól nagyon különböznek. A böl
csészek igen jól ismerik vallásos rendszerök elégtelenségét: dc jobbat 
állitani annak helyébe nem képesek; és még a legbölcsebbeknél köztök 
sem találunk egyetlen dogmát, melly a régieknél helyesebb volna. 
Menjünk föl ellenben Orpheus énekeire, s ös Olaszország szertartása
ira, valamint Egyptom, India, China legrégibb eszméire : s az lstenség 
iránti magasztos nézetekkel találkozandunk. Az ember tehát nem ak
kép találta fól a vallást, hogy gyermeksége pólyáiból kibontakozott 
lassankint: hanem igen is elhomályosította és összezavarta az eredc
tileg nyert tanokat. 

Folytassuk tovább a különféle népek vallásának vizsgálatát: 
folytonos öszhangzáat fogunk találni azon vallások tévclyei, s egy ős 
kinyilatkoztatás igazsága között; olly öszhangzást, melly a tudatlannak 
is okvetetlen felötlik az égbe helyezett isteneknek, vagy a nemzetek 
főnökei,•é fölvetett hősöknek báromságában. Ha talán a mesék durva
ságán akadnánk fel, csak hamar bámulat ragad meg minket, midőn el
választva a költői ábrándozásokat a bölcsészi föltételezésektől, látni 
fogjuk, hogy a jelképek mély értelme, s a regék bujasága, a történetnek 

1) .Acost.a. ap. Purch. Pilgr. L. III. c. 2. 
2) Meunius, Graecia feriata. 

ll 
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ezen elsőszülött ikrei , mikép egyeznek meg a patriarchalis eredet ki
mutatásában. Hosszasak lennénk, ha mindent el akarnánk itt mondanij 
megelégszünk t·~hát azzal , ha böngészhetünk azon téren , hol mások 
előttünk már arattak. 1) 

A chinaiaknál, ezen egyik legrégibb népnél, a tanultabbak jelké
pes regének tartják első történetöket: s mégis az ő patriarchá.ik külö
nösen hasonlitanak a zsidókéihoz j a mint emberek jelennek meg törté
nelmökben, ott látjuk Fo-hit 1 ki Noéhoz igen nagyon hasonlit j és Yao 
királyt, ki le bocsátja a vizeket, mellyek "egész az égig emelked vén, még a. 
legmagasabb hegyek tövét is füröszték1 a kisebb halmokat elboríták, és 
a síkságokat járhatlanokká tették." 2) 

Zoroaster tanítása, egy az előbbi felekezetek dogmáira alapitott 
bölcsészeti rendszer, a föld középpontjára helyzi Albordi hegyet, melly
ből a négy nagy folyam fakad: tetején van a paradicsom, vagyis a bol
dog lelkek kertje, hol az élet vizei fakadnak. A világosság, melly a se
tétséget szétválasztja és eloszlatja, s a teremtményeknek lelket ád, a 
legelső physikai ok-elem, mellyen a parzik vallása alapszik. 

A chaidacai Xisutur, családjával, és a legszükségesebb állatokkal 
együtt menckült meg a vizözöntőL Berosus e vizözönt épen azon körül
ményekkel adja elő, mint a bibliában foglaltatik, csakhogy sokkal ré
gibb korszakba helyezi j mert e vízözön, és Bernirarnis közt 350 száza
dokat számlál: mi előtte senkinek eszébe nem jutott, sem ö utána 
senki nem fogadott el. Az örmény hagyományok szerint a vizözön 
5000 év előtt történt: s bármennyire ujabb korbeliek legyenek is tör
ténetíróik, mind a mellett a tartományban igen messzire megy föl an
nak emlékezete j a zsidók történetirója József, egy ottani várost emlit, 
melly kis z á ll ás h e l y é nek neveztetik j s az Ararat hegy tövében 
mai napig is megleli az utas N as h i ds e v a n t: melly szónak értelme 
ugyanazt teszi. a) 

Sanchoniaton szerint azt hi vék a phoeniciaiak, hogy kezdetben 
minden csak határ és alak nélküli chaos volt j mig a szellem szerelemre 
gyuladt saját elvei iránt, s ez egyesülésből eredtek a teremtés elemei. 

1
) Bianchini, La storia universa.le provata coi monumenti; Cou;·t Gebelin, 

le Monde primitif; a nagyon szép Heures mosaiques Fabre-töl; Stolberg (Geschichte 
der ReHgion Jesu Christi. Bécs és Mainz.), fólderítik Mózses könyveinek egyezé
sét számos népek hagyományaivaL 

2
) Shiu-King. H. J. Schmidt, die UroH'enbarung stb. Landshut, 1834. 

8
) Mosis Chorenensia, Hist. Anneniaca. Li b. I.; .és Whiston testvérek előbe

szédje. 
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Az indusok BrámáJa sárból képezte az embert, s müvében meg
tetszett magának: ezt azután a Shorshiamba helyezé, egy minden jóval 
Mvelkedö tartományba; itt létezett egy fa, mellynek gyümölcse annak, 
ki megeendette, halhatatlanságot igért. Az alsóbb rendü istenek ráta
láltak a fára; s hogy a halandóságtól szabaduljanak, megízlelék annak 
gyümölcsét. S h e j ö kigyó, ki a fát őrzé, ezen annyira megbosszonkodott, 
hogy mérgét az egész földre kiönté: s ezt annyira megrontá, hogy min
den élő lénynek el kellett veszn ie, ha S i v a isten, emberi alakot öltvén 
magára, a mérget egészen magába nem szivja. 

A romboló isten elhatározá az emberi-nemnek vizbe fulasztását,s 
a fentartó isten Vis h n u, nem levén képes ezt megakadályozni, de a 
vizözön idejéről tökéletes tudomással birván, hivének, Sa tj a v r a t i
nak megjelent, és felszólitá őt egy ·bárkának építésére, mellyben azt 
840 millio csirájával a lényeknck, megmenteni szándékozott. 

Ezen kivül szó vagyon még Vishnunak megtestesüléséről is Pa
rasurama alakjában, azon időtájból, midőn viz borítá az egész földet, 
kivéve Gate hegyét. Ekkor Vishnu kérte az isteneket, hogy a meddig 
nyila repülne, szabaditsák meg a földet az ártól: s megnyerte ez által, 
hogy az egész tartomány Maiabar partjáig szárazba helyeztetett. 1) 

Vannak, kik azt mondják, hogy az indusok Brámája hasonlit az 
Ábrahám nevezethez ; s mi még csak azt adjuk hozzá, miként Bráma 
felesége Saras-vadi-nak neveztetett (v a d i jelentése: asszony); hogy ö 

számos családnak feje volt, melly tizenkét testvértől származik, és hogy 
a hires Tishirapali templomban évenkint tartatui szokott ünnepélynél, 
e tizenkét törzsfő egy aggastyán által vezetve ábrázoltatik Krizna 
egyik rokona csecsemő korában vizbe vettetvén, egy királyné által 
huzatott ki; s egy bünbánótól lsten saját fiát kivánta áldozatul, azon
ban jó szándékával is megelégedett; 

Klaproth megmutatá, hogy Asiának minden népei emlékeznek a 
vizözönről, mellynek korát többnyire 3044 évre teszik Kr. e. 2) A hic
rapolisi templomban,Syriában,mutatják azon földalatti nyílást, mellyen 
a vizeknek lefolyniok kellett; a persák Ararát hegyét Ko h- n u h nak, 
vagyis Noe hegyének nevezik. 3) A csudoknál azon hagyomány él, 

1) L. Sonnera.t, és Ba.ga.va.da.m; s az irodalomra vonatkozó okmányokban 
egy hind11 puraná t a. vizözönrőL 

3) Asie polyglotte. Paris, 1823. 
1) Chardin, Journal d' un voya.ge en Perse. 

ll* 
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}wgy Kain ércz és arany kiásása. által gazdagodott meg; mit öcscse tőle 
iri0')7elvén, elkergeté öt, és kelet felé menekülésre kényszeríté. 1) 

o ' 
Asia minden évkönyvei ös paradiellom ról tesznek említést, roellyet 

egy~ni izlésök szerint különféle csodás dolgokkal népesitenek be. A ti
betieknél a l a h ok, bűn által elkárhozott ös szellemek j a grönlandi la
kosok regél ik, miként először teremtetett Ka ll ak, s hüvelyk-ujjából 
származott az első nő; később pedig a világ Yizözön által borittatott 
el, mellyből csak egyetlen ember menekült meg. 2) Ceylon szigetén 
még most is mutatnak egy sós tavat, me ll y Éva könyeiből alakult, ki 
Ábelt 100 évig siratá. 8) A négereknél Átahentsik, engedetlensége 
miatt az égből elüzetett j Afrika beljében egy tó, a vizözön maradvá
nyának tartatik. Még az amerikaiaknál is, némell y durva hieroglyphja
ikban,a vizözön cmlékét szemlélik némellyek j ~) az algonkinok, és más 
népek azt mondják, hogy a Messu, vagyis Sz ak ts ak, a földnek viz 
általi elboritását látván, egy hollót bocsátott ki a mélységbe, hozna 
neki egy darab földet; mivel pedig ez nem sikerült neki, másodszor 
egeret bocsátott ki, melly szájában földet hozott neki, s ebből ö a föl
det ujra alakítá, mellyet az egér benépesített. 5) 

Sokkal világosabban mondják a mexicoiak Me s h o ak a n ról, 
hogyTes p i, vagyisK o ll ko k, egy nagy ak al l i ban huzta meg ma
gát, felesége-, gyermekei-, állatok- és növénymagokkal együtt; s mi
dön a nagy szell~m T es c a t l i p ok a, a vizözönt lecsapolá, Tes pi egy 
ölyvet bocsátott ki, melly mivel döghusra talált, többé nem jött vissza; 
utána más madarakat eresztett ki, mig végre egy delieze (colibri) zöl
delő ággal tért vissza: mire Tespi meggyőzödvén róla, hogy a nap ujra 
eleveníti a természetet, hajójából kiszállott. 6) Különféle körülmények 
fölkelthetik ugyan az emberben az átalános vizözön eszméjét: esetle
gességnek mégis nem lehet tulajdonítani, hogy majd minden népek ha
sonló körülmények közt állitják azt megtörténtnek. 

Kérdezzük meg a miveltebb népeket, és szembeötlőbb hasonla
tosságot találunk náluk; jóllehet ők az ember eredetét illetőleg kö
zönségesen a puszta anyagi oldalt veszik tekintetbe, a szelleminek mel
löztével: s még ott is, hol erről szó van, nem a szeretet adja ezt, ha-

1
) Ritter, Erclkunde. I. R. 548. 

'J Cranz, Geschichte cler Grön!Knder. 
1

) Cbevreau, Histoire du Monde. 
') Humboldt, Über die mexicanischen Denkmltler. 
5) Charlevoix. 
•) Humboldt, .Alaiohten der Cordilleren. 
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nem erlSszak-, vagy ravaszflággal tulajdonittatik el. Noera ismerhetünk 
Saturnusban, kinek jelképe egy hajó vólt, mivelé a szöllőtőt, szárma
zék az Oceánból, fölemészté saját fiait, kivéve hármat, kik közt fölosztá 
a vi]ií.got; J u pi ternek C ham felelne meg, me rt közelebb áll a naphoz, 
miután Afrikát népesi té be; Plutonak Sem, ki Ophir, Hevila, s a sa
baeusok gazdag tartományaiban hányászatot iizt!tt; Neptunnak pedig 
Japhet, a szigetek benépesitője 1). A Babel-torony építőire a Tit.anok
ban ismerhetünk. Hesiodus emberekről emlékezik, kiknek gyermek
kora száz évig tartott 2) ; s jóllehet sem ez , sem Horner , scm a leg
nagyobb három történeti ró a vizözönről nem emlékeznek, megéneklé 
azt Pindar 3). Szerinte Deucalion a Parnassus hegyén köt ki, Proto
genia várost építi, s azt a maga után hányt kövekkel benépesíti. Még 
Plato is T i m a e os- ában átaJános és egyetlen eseménynek nevezi azt, 
s onnan következteti Atlantis elenyésztét. Aristoteles csupán Thessa
liára szoritott részletes eseményül nézi ') ; Apollodorusnál 5) azonban 
terjedtebb alakot ölt, s a rézkorból a vaskorbai átmenetet határozza 
meg. Deucalion egy bárkában menekszik meg abból, mellybe Lucia n 
szerint mindenncmü állatokat fölvett magával j és Plutarcb még azt 
adja hozzá, miszerint galambot bocsátott ki, a vizek magasságának 
kikémlelésére. 

Mi nem tudjuk, mi volt légyen tárgya az eleusinei titkoknak: 
azonban ugy látszik, hogy az eredeti igazságok tisztábban őriztettek 
ott meg j és Aristoteles habozás nélkül kimondja, miként "igen régi és 
ősi hagyomány minden embereknél, hogy ránk nézve minden dolog az 
Istentől, és lsten által alkottatott" 6). Sajnos dolog, hogy Bacon ki. 
fejezését használjuk, 1) miszerint a régi kor szelleme a gi:irögök furu
lyáiban a magasztos és mély gondolatokat puszta képzelődés játékává 
alacsonyította: mindamellett a vizsgáló szem föltalálhatja bennök az 

1) Göt·ögül Neptun-nak neve Poseidon, a. pesitar~ , széles, kiterjedt, sz6tól : 
ugyanaztjelenti Japket. 

2). Ai.). ~lctHÓV .ul v n~ t; hE~ n~qá wrrlq~ xe 6 d. EcqlrpH' ihrlUwv o Theog. 
1) Olymp., IX. 
') 1\leteor. I. 14. 
s) Bibliotlteca.. I. §. 7. 
8) Vagyis inkább mondja. ezt a ,Föld- és égrlll' sz616 értekezés régi ir6ja; 

mellyet Aristoteles munkái köz t találhatni. 'A!? rrn· o; pl v o ú v u; }.óyo; xru n ri f!!i•í; 

luHI! 71B;;~" civ81lc.i:to•> ''o•• 8IOV Hr 7Hli'Ht ICI'U 6w 8E6v ~.u~l! IJUI'{flftl'<EI'o VI. rej. 
') Fabulae mythologicae videntur esse instar tenuis cujusdam aurae; quae 

ex traditionibus nationum magis antiquarum in Graecorum fistulas iuciderent. 
De Augm. II. t3. 
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eredeti jelentést. Öltöztetbette volna-e a görög képzelődés az ember
nek megestét , és a reménylett megváltást költőibb képletbe Pandora 
szelenczéjénél j melly a tilalom daczára fölnyittatván, belőle minden 
gonosz elterjedt, s egyéb nem maradt fenekén a reménynél? _, 

Fölhozhatnák még bizonyitványul az istenek, és régi tartomá
nyok neveinek jelentését 1) j ugy szinte más dolgokat is, mellyek kö
zül habár némellyek egyenkint tekintve gyöngékül látszanak, és 
valóban azok is, kapcsolatban egyebekkel, még pedig olly különne
müekkel, jelentékeny fontossággal bírnak. Azonban nem akarom em
litetlenül hagyni Mózses Cosmogoniájának magasztos egyszerüségét, 
ellentétben egyéb népek különcz, és tulzott Cosmogoniáival 2)j és nem 
árt megjegyeznünk , milly természetszerü, s világos abban a legré
gibb időkröli előadás, mellyeket más nemzetek szörnyeteg ábrándok
kal töltenek be. Mindezek két különböző föltevésből indulnak ki: 
némellyek mindinkább elsilányuló aranykorról emlékeznek j mások 
pedig baromi állapotról, mellyböl az emberek mindinkább kiemelked
tek Egyedül a szent történetek egyeztetik meg e két véleményt az 
eredendő bünnel: azon rejtelmes dologgal, melly nélkül, miként Pas
cal mondja, az egész emberiség egy megmagyarázhatlan rejtelemmé 
válik. 

.4z Ismeretek kllztl ha~~onlat. 

A közös eredetnek érveül szalgálnak a népek közti bizonyos kö
zös ismeretek is: miért is erről hallgatnunk nem lehet.Nem azon mü
vészeteket és mesterségeket akarjuk itt értetni, mellyekre a minden
hol egyforma szükség egyformán tanithatja az embereket j hanem azon 
ismeretek elemeire forditjuk figyelmünket, mellyek ugy szólván a 
kiváncsiságból veszik eredetöket, és folytonos tapasztalatokat tételez-

1) Némellyek ezek magyarázatát a zsidó nyelvben akarják találni. Am
m o n annyi, roint izzó, miként C h am és Z e us; J a p e t majd nem J a p h e t ; 
V u l c a n össze van vonva a T u b a l c a i n ból ; J u p i t e r ered a J o v a , 
J e h o v a, Y a o szavak ból, mi Istent jelent; N e p t u n ered a n i p h t a c h 
kiterjedni, szóból: valamintPos e i d o n a p h as a, kiterjedt, szóból; A r es 
ugyanannyi, mint n r i ts, erős, heves; V e n u s a zsidóban b e n o t h leány
kák; A d o n is jön az A d o n a i szótól, mi annyi: én Uram. B o c h a r t, (Geogr. 
Sacra.) azt igyekszik bebizonyítani, hogy a zsidó nyelvben a régi tartomány- és 
népnevek jelentőséggel bírnak. Egyébiránt csak nagy ovatossággal kell az illy 
vizsgála~okat fogadni. 

2
) Elegendő egy pillanatot vetni valameily népnek óstörténetére, hogy a 

Cosmogoniákat azonnal felismerjük. Némellyeket közelebbről leend alkalmunk 
v izsgálni. 
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nek föl. Ezek közé tartoznak a cHillagászati ismeretek. Az állatkörnek 
ugyanazon jegycit találjuk az egymástól legtávolabb eső népeknél : is
meretes mindenütt a hétnek egészen mesterkélt fölosztása j a hold- és 
nap-évkör, és más évkörök, mellyek vallásos hagyományok- és kor
szakoknak teszik alapját; ismeretes a földnek körületc : s innen vétetik 
a mérték egysége, a templomok, és jelképes épületek alakja, és ki
terjedése l). 

Képzelhetö-e, hogy az ember, ha vadon születik, már olly 
korán illy elvont szemlélödésekre adta volna magát j mig sokkal ké
sőbben, és már a történeti idöszakban tanulta kielégíteni legsürgetösebb 
szükségeit? Képzelhetö-e , hogy az ember szemlélödés utján fedezze 
föl azt, mit a tudomány csak nagy fáradsággal, hosszu , és bonyo
dalmas vizsgálódások , elmés számítások, és a legpontosa bb eszközök 
segedelmével fedezett föl? S honnan van az, hogy minden népeknél a 
csillagászat, s a napok számításának módja, szent, és papok által meg
Ör7.endö , s rendezendő dologul tekintetett? Ha tekintetbe veszszük, 
milly sok, nagyon is bölcs és tudományos mondatokat őriztek meg a 
legrégibb népek, a nélkül, hogy értették volna azokat, mellyek gyak
ran helytelenül alkalmaztattak, vagy durva tévelyekkel vegyittettek 
(miként ez a hinduk és chinaiak csodálatos időszámításaiban tapasztal
ható 2): kényszerítve ére?.zük magunkat, eme szétágazó töredékekben 
nem a haladó tudománynak hasonnem ü elemeit szem l élni, hanem inkább 
egy közös gyúpontbóli kisugárzást, és visszaemlékezést olly korra, 
midön az ember még semmi, vagy igen kevés szükséggel küszködvén, 
egy fensőbb oktatás által megvilágosított szüz értelemnek minden tehet
ségéte szemlélődésekre fordithatta. Bzétoszolván az emberek, maguk
kal vivék ezen ismereteket, mint szinte a napfordulati, s napéjegyenleti 
ünnepek megtartásának szokását, a tizenkettős , és egyéb naptári szá-

1) Valamennyi régi hosszmértékek, egész pontossággal nehányad részét te
szik a föld felületének; rnellyet jóformán olly pontosan ismertek, a hogy mi azt a 
legjobb rendszerek segelyével kitalált uk. Eratosthen es hoss zrnértéke 57 ,C 66 toiset 
ád egy fokra, valarnint a nautai, olympiai, egyptomi hosszmérték. Csupán a 
pythiai ád !65 toise-t. A chnldaeai 1,111 1/ 9-del számíttatott egy fokra; rni azindia 
fokra alkalmazva, 57,002 toise-t, l lábat, 9 hüvely ket, 6 vonalat ád egy fokra. 
A parisi akadernia mértéke 57,075 toise-t ád egy fokra, 50u szélesség rnellett. 
Saigey Metrologiájában azt akarja bizonyitani, hogy minden rnérték és suly az 
ős eredettől származtatott le. V. ö. a XIV. könyvet, és a rni földrajzunkat. 

Z) A chinaiakat illetőleg v. ö. Hermann Jos. Schmidt, Uroffenbarung, ader die 
grossen .~ehren des Christenthurns, bewiesen insbesondere durch die Cananiachen 
Bücher der Chinesen. Landshut, 1834. V. ö. tovább a IV. könyvet. 
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mok tiszteletét; természetes, hogy a dolgokba saját izlésök, és a 
körülmények szerint változatosságot hoztak. Maga Bailly kénytelen 
volt elismerni a tudományoknak egységes forrásból származását; ezek 
eredetét ö a Bajkal tó mellett lakó bizonyos népségnél kereste, a szé
lesség 50 foka alatt; honnan azok az Atlantis népeihez költöztek, 
mellyek Amerikának elsülyedt részét és Afrika nyugoti partjait lakták: 
innen pedig Aethiopia lakosaihoz, és végre ezektől az indusok-, persák-, 
chaldaeusok-, és egyptomiakhoz, e négy legrégibb népekhez jutottak, 
1) Mindez nem egyéb puszta föltételezésnél. 

Tömérdek bizonyítványokat találunk még az isteni-tiszteletre 
rendelt épületek hasonlatosságában, a vallásoR intézkedésekben, az ujjá
születési évkörökben, a rejtelmcs eszmékben, s azon legbámulandóbb 
találmányban, az írásmódban; mellynek jegyei a legtávolabbi népek
nél is azonegy alaknak változatasságai gyanánt tünnck föl 2). Kinek 
jutna eszébe, az életnek mély rejtelmében, s a léleknek a természetteli 
örök és titokteljes szövetségében keresni ezen hasonlatosságok okfejét? 

:lz nmerlllalak. 
Az emberi-nem közös eredetének megczáfolására rendesen Ame

rikát szakták fölhozni; azt állitván, hogy illy nagy kiterjedésü szá
razföld, melly az ó-világ előtt mindig ismeretlen volt, és ettől olly 
nagy tengerek által választatik el, csak egy, azon földön támadott 
emberfaj által népesittethC'tett be. 

E pontot más helyütt bövebben tárgyaland juk. S valóban, midön 
valameily népre először akadunk távol súgeteken, hajlandók vagyunk 
elhinni, miként e népség ama földnek önkénytesen termett ös lakóiból 
áll: de midőn azt tapasztaljuk, hogy nyelvök, szokásaik, hagyomá
nyaik, más nemzetekéivel egyeznek, kénytelenek vagyunk megval
lani, hogy azok máshonnan kerültek oda; habár nem is olly könnyü 
kimutatni, miként? Igy áll a dolog AmerikávaL Említettük már, 
hogy e világrész , é3 Ásia lakosainak nyelve között hasonlatosság van. 
Hagyományaik mcssze távolból jött emberekről emlékeznek: a mexi
cóiak történetében a toltek-ok, a hét törzs, a sheshenek-ek, az astek-ok 
jövevények gyanánt tekintetnek; a bieroglyphok által pedig ugy raj
zoltatnak, mint k.ik az Oceánon átkelnek. A peruiak és mongolok közt 

l) Histeire de l' a.!!i".ronomie. Lettre sur l' origine des sciences. 
2) De Paravey, Essni s.,.-r l' or·igine tmique et hieroglypkique des cltiffres et des 

leffr·es de laus les 11euples. Ó azt gyanítjA., hogy a chinaiaknál a babyloni, persiai 
s egyptomi ó-könyvek miud fennmr~~..dtak. V. ö. még Bilttoer, Vergleichungstafeln 
der Schriften Vl;lrsQhiedeuer Völker, Göttingen, 1771. 
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olly nagy a hasonlatosság, hogy egy tudós, nagy készültséggel mu
tatá meg, miszerint M a nk o-K a p ak, az Inkák vallásának és uralkodó 
családjának alapitója, Dsengis-khan valameily késő unokája volt lé
gyen ; 1) mig mások~ sokkal nagyobb valószinüséggel, Tibet-, és Tatár
országból származtatják azt. Az afrikai hottentatok, a paraguai gua
ranok, s a californiaiak Amerikában, valamell y közel rokonuk halála 
esetében, gyász jeleül kis ujjokat vágják el 2): föltehetjük-e tehát, 
hogy illy sajátságos szokás mindezen különböző tartományokban ma
gától támad? Az amerikai past uk, kik csupán növpnyekkel táplálkoz
nak, a tlaskaltek-ek, kik a lélekvándorlásban hisznek, a peruiak, kik
nek a hárornságról fogalmuk van, a hindukra emlékeztetnek minket. 
Az idő felosztása kisebb és nagyobb év körökre, csak keveset különbö
zik a chinaiak, kalmukok, mongolok, mandsuk, toltekok, astekol{, 
és más népek módja szerint; s tökéletesen egyez a mexicoiak- és japá
noknáL Az állatkör a tibetiek-, japánok-, és mongoloknál ugyanazon 
neveket tünteti föl, mellyeket a mexicoiak a hó napjaira alkalmaznak : 
s hol a jegyek hiányzanak a tatárok állatkörében, a hindu s as t r á k 
kiegészítik a hiányt, megfelelő helyzetbe tevén az égi állatjegyeket 8). 

Temérdek rajzokban állitják elő az astekok, mittekek, és tlas
kaltekek a vizözönt, s a népek szétszóratását; a nyelvek összezaYaro
dásának jelképezésére egy fán üldögélő galambot rajzolnak, melly az 
eddig néma embereknek egyenkint beszédet ád szájokba: mire a tizen
öt család szétoszlik a világon ~). 

Hieroglyphjaik azt tüntetik elő, hogy: "a nagy vizözön előtt, 
melly a világ teremtése után 4009-dik évben történt , Anahuak tarto
mányt óriások (tzokillixek) lakták; kik el nem vesztek közülök, halak
ká változtak, kivéve hetet, !lik barlangokban huzták meg magukat. 

·A vizek elapadása után X e l u a, egyike ezen óriásokn&.k , ki egyéb
iránt épitésznek is neveztetett, Sholulan-ba ment, hol Tlalok hegy 
emlékére, mellyen megmenekült , gúla alaku mesterséges halmot épi
tett; Tlamanalko tartományban Kokotl hegy tövében téglákat vettet
vén, azokat Sholulanba viteté át; embereket állitván föl hosszu sorban, 
kik azokat kézről-kézre adák egymásnak. Az istenek megbosszonkodtak 

1) Ranking's histor. Untersuchungen übt-r die Ereberung Peru's und Mexi· 
ko's im 13-ten Jahrhundert durch die Mongolen, begleitet von Elephanten. Ere· 
deti kiadás. London , 1827. 

2) Forster's Reise um die Welt. I. Köt. 435. l. 
8

) Humboldt munkája a Cordillerákról. 
')U. a;~;. 
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ez épületre, mellynek C>iÚcsa a felhöket verdeste volna, s villámot 
szórtak a gúlára; minek következtében sok munkások elveszvén, az 
épités félbeszakadt" 1). Humboldt, és Zocga világos hasonlatosságot 
láttak a sholulani gúla, és Bál templomai közt; amaz, hasonlólag, eh
hez, a világrészek felé vala határozottan irányozva, s a mexicoi papok
nak csillagászati vizsgálódásokra szolgált. 

Ehhez járul még, hogy a mexicoiak u jon született gyermekeik 
homlokát vizzel fecskendezék be, s ollykor tüzön is keresztül vonták 
azokat; Sinacuatlt, az emberi-nemnek ös anyját a földi paradicsomba 
helyezték, egy kigyóval oldala mellett: s mögötte két fia versenygett; 
tésztából apró bálványokat csináltak, és azokat kis darabokban a temp
Iomban összegyült népnek kioszták; büneiket meggyónták , férfi
és nö-kolostoraik voltak. Ennyi hasonlatosság végre azon állitásra ve
zetett egy jeles tudóst, miként Amerika először zsidók, későbben pedig 
keresztények által népesült meg 2). Azon jeles munk.a, mellyben ez vi
tattatott, a mexicoi emlékeknek lord Kingsborough által kiadott gyüjte
ménye; mellyek közt az amerikaitól egészen különbözö jelleget föltün
tető személyek rajzai fordulnak elő, majd hindu, majd egyptomi jelleg
gel. Egy astek papné mell'3zobra Isiséhez hasonló fejéket mutat: 
föltalálhatók a több rétegü gúlák, sirokkal belsejekben j a hieroglyph 
rajzok közönségesek; öt nap adatik a mexicoi évhez, miként az epa
gomenek a memphisihez j az Inkák sirjaiban sok lámpák és mázolt 
edények találtattak, tökéletesen hasonlók az egyptomiakhoz : némellyek 
görög alakzattal birnak, másokat pedig bátran római korsóknak lehetne 
tartani 3). Bámulattal áll itt meg az ember, és kérdi: miképen jutott e 
világrész illy ismeretek- és tárgyakhoz? De remélhetünk-e választ, 
melly a legtávolabbi időket fölfejtse nekünk, ha még azt sem tudjuk 
megmagyarázni~ miképen tétetett egy l 306. ik évben készült modenai 
árujegyzékbe a braziliai, vagyis börzsönfa, s egy 1436-ban Andrea 
Bianco által készitett földabroszon, melly V elenezében sz. Márk könyv
árában őriztetik , miképen jegyeztethetett föl az atlanti tengeren épen 
Brazilia névvel egy sziget? Vagy talán csak ránk nézve uj ama világ
rész , kik azt nem ismertük ? 

Bizonyos az, hogy a szerencsétlen Montezuma, midön először 

1
) Avaticani könyvtárnak egy kézirata, leírva Pedro de Ios Rios által. 1566. 

1 ) A. AgUo , Le antichita del Jllessico. YI. köt. Egyébiránt ismeretes dolog, 
hogy a buddhisták is hasonló szertartással bírnak. 

3
) Ezek Barnesi Cooke ur birtokában vannak Angliában. Kampe 22 illy 

edényt rajzolt le, mellyek az ö 'nézete szerint plweniciaiaktól Mexicoba vitettek. 
Soc. of Anliqu. London, 1836. 

' 
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találkozott Fernando Cortezzel, igy szólott hozzá: "Könyveinkböl tu' l· 
juk , hogy e tartomány lakosai velem együtt nem benszülöttek, hanem 
távolról szakadtunk ide. Még azt is tudjuk, hogy a főnök, ki őseinket 
ide vezérlé, bizonyos időre visszament hazájába, s késöbb ismét visz
szatért, hogy visszavigye magával azoht, a kiket itt hagyott: de már 
akkor az idevaló nőkkel összevegyültek, számos családok atyjai vol
tak, és városokat is épitettek: ugy hogy régi főnökük szavára hallgatni 
nem akarván, az egyedül tért hazájába. Mi mindég hittük, hogy ma
radékai eljönnek egy napon, birtokukba veendők e földet. S mivel ti 
azon tájról jöttök, hol a nap fölkél, és azt mondjátok, hogy régóta is
mertek minket, legkevesebbé sem kételkedem, hogy azon király, ki 
ide küldött titeket, a mi természetes urunk." 1) 

.t.ustrallalak. 

Australiát illetőleg még mindig kevés adatokkal birunk; melly 
világrészből mindeddig inkább hasznot, mint ismereteket igyekeztek 
gyüjteni: egyébiránt nem olly nehéz megmagyarázni, mint szaporod
tak el ott szigetröl szigetre az indiánok. Reland , Cook , Forster az 
oceaniai nyelvek összehasonlitása által rokonságat fedeztek föl a mada
gascari, maia ji, s japáni lakosokkal. A Sandwich szigetektöl Uj-See· 
landig 1800 mérföldet számithatni: s a nyelvek hasonlitanak egymáfol
hoz; majd még egyszer olly nagy a távolság Madagascar és a Fülöp
szigetek közt: s a nyelvek rokonságban vannak; Javától a Marques::..f-1 
szigetekig, a föld körületének egyharmad része: s a szavaknak ugyan
azon gyökeik vannak, t. i. a kavi; melly nem egyéb, mint a hajlitá
saitól meg fosztott sanserit nyelv. Egy minden képzeleten tul dun·a 
vallás magkövét a háromság eszméje teszi, mellynek neve a Carolina
szigcteken A l u e l a p , L a n g v e l e u g , és O l i s a t ; a tahitiaknál 
T a n e, vagy T em a d u a, atya vagy ember, O r o, vagy Ma t t i n Fiu 
lsten, vagyis vérengző, T a r o a, vagy Ma n u t e O o a, madár, vagy 
lélek: kézzel fogható hasonlatosság a hindu Trimurtival. Az uj-see
landiaknál, Lesson szerint, valamint a többi australiaiaknál, az istenek 
neve Ass u a; s azt hiszik , hogy az igazak lelkei jó szellemek, a go
noszoké pedig T i i nevezet alatt az embert bünre ingerlik. Ki nem látja 
ezekben a régi indiánok As u r a nevü jó szellemeit, és a D a j i t i a 
nevü gonosz lelkeket? 

1~ Corte:. első levele. §§. XXI. XXIX. Kla.proth, AsitJ polyglotta-jában azt 
mondja , hogy a tsuktik Amerikából jöttek. A nélkül, hogy ez állitás czáfolatábn 
bocsátkoznám, csak azért ernlitern azt meg, hogy bizonyságot hozzak föl az éj· 
szaknyugoti Amerika és keleti Ásia közti összeköttetésre. Humboldt, Essai pol. sur 
la NouTI. E1pagne. V ol. ll. 
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A braminféle hagyományok világosabban mutatkoznak a daják 
némell y törzsei köz t, mellyek a többinél kissé miiveltebbek. Az időt 
j o g a-kra osztják, me ll yek a Brámát tisztelök mesés évköreihez ha
sonlitanak még neveikben is : mert ők a jelent C h e r e t a j o g'a, 
D i v a P e r a, j o g a, és C a l e j o g__á- nak nevezik. Holdfogyatko
zásolmál, mellyeket sanserit néven g r a a n a nak neveznek, azt l1iszik, 
hogy R a u nevü (szint az a sanscritban) sárkány eszi meg a holdat : 
miért is ők, hogy azt elriaszszák, épen ugy, mint a chinaiak, iszonyu 
zajt ütnek. 

A Tonga-szigeteken tudva van az emberi-nem szétszóratás&, s az 
embereknek jók- és rosszak-, fehérek- és feketékre osztályozása, egy 
átok következtében, melly Ch am nak elátkoztatásához hason lit. Tahi
tiban ismeretes, miként az Isten álmot bocsátott az első emberre, s 
kivevén egyik oldalcsontját, abból alkotta az első asszonyt; s hogy az 
emberi-nem vízözön által eltöröltetett, mellyből csak egyetlen-egy me
nekült. Könnyü azt mondani, hogy mindezekre hithirdetők, vagy a 
hajósok is tanithatták a szigetbelieket; ámde ez esetben miért nem 
találkozunk nálok uj-sztlvetségi ismeretekkel is? Végezetre, midón a 
jowai indiánok 1845-ben Párisban megjelentek, Jaquinot ezeket 
mondá: "Meglátogatám Polynesia nevezetesebb szigeteit, és mindenütt 
az amerikaiakkali legnagyobb hasonlato.~ságot találtam .... Az arczhason
lat előttem legvilágosabb bizonyítvány az amerikai , s polynesiai népek 
ugyanazenságára nézve ; ha pedig a szokásokban akarok keresni pró
bákat, temérdeket találok. Bármilly különböző legyen is náluk az élet
mód: a miveltség ugyanazon fokán állnak; a társadalmi s egyházi 
hierarchia majdnem ugyanaz, vallásuk egyformán homályos, a sírok 
iránt egyenlő tisztelettel viseltetnek A mandanoknál a holt testet ge
rendákra szokták kitenni, miként Uj-Seelandban, és a Marquesas szi
geteken, s ételt hordanak a holt tetemeknek. Az assini-boinok-, és 
más törzseknél minden falu előtt, a gyülekezetek számára kövezett tér 
található; szintugy a Marquesas és egyéb polyne~iai szigeteken. Pasqua. 
sziget partjain iszonyu szildák faragvák óriási alakokká; Oceania más 
részein, különösen U alan szigetén, iszonyu kötömegekből emelt falak 
láthatók: meg nem fejthető talányok a hajósoknak, és alkalmasint a 
két Amerikát borító cyclops-féle építmények maradványai. Australia 
lakosai, mint az amerikaiak , kedvelik a czifraságokat, élénk szinekkel 
festik magukat, pettegtetik bőrüket, ki tépik hajokat, és fejök egy részét 
leborotválják, átszurják füleiket, és sulyos ékességeket aggatnak azokba. 
U alanban a benszülöttek alsó ajkukat kagylóval fedik be; s ugyane szo-
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kás látható Amerika éjszaknyugoti partjain. A tahitiak t i p u t a nevü 
fövege, egyenesen az araukánok p o n c h ó j a. Mindkettő harczias nép : 
ugyanazon fegyvereket használják , s diadal jeleül ellenségeik fejbőrét 
nyuzzák le. Ennyi hasonlatosság, mellyet még könnyen lehetne szapo
rítani, tulajdonitható-e puszta esetlegességnek ?" 1) 

Annyi bizonyítványt hoztunk föl az emberi-nem egységes erede
tére nézve, hogy nem találjuk szükségesnek, felelni a részletes ellenve
tésekrej s Baconnal együtt azon véleményben vagyunk, miként: "a tu
dományok öszhangzása, vagyis a gyámolítás, mellyet egymástól kölcsö
nösen nyernek, az igazi s legalkalmasabb eszköz, levern i, s elhárítani a 
kisebb fontosságu akadályokat j mig ellenben, ha egyik mondat a má
sik után vétetik elő, mint valameily nyalábból a nyilvesszök, ezek tet
szés szerin t ha jthatók és széttör hetők." ~) 

Nem érdemlünk szemrehányá~t azért, hogy e pontra nézve hosz
szasabban időztünk j mivel ez nekünk különös fontosságunak látszik, 
nem csak vallási tekintetben, hogy tudnillik a keresztény hit alapelveit, 
ugymint az eredendő bűnt, és a megváltást, kellő világosságba helyez
zük; hanem történelmi tekintetben is. Mivel e kérdés megoldásától 
függ: valljon az emberi-nem, vegyülete annyi nyomor- és nagyságnak, 
a paradicsomból esett-e ki , vagy pedig baromi állapotból emelkedett 
föl j valljon csupán csak az anyag l;:ifejlődésére kell-e törekednünk, 
mellynek tökéletesitése hozhat létre mindent; vagy pedig föl kell emel
kednünk a szellemhez, azon hit mellett, miszcrint az egyes ember és 
emberiség rendeltetése: a lelkismeret szétdult öszhangzatának helyre
állitása által, magát megváltatu i s tökéletesbiteni j ha valljon azok, kiket 
egy érzéketlP.n politika természetes ellenségeinknek hirdet, testvéreink 
legyenek-e, vagy nem: mert csak innen lehet következtetni szabályokat 
az igazságra, melly minden történetnek alapját teszi. Milly különböző
lcg kell a történetírás itéletének kiütni, ha Mózsest, Mahomedct, Kris
tóf császárt, Iturbidot, Tamerlánt, irányunkban csak olly idegenekül 
nézzük, mint egy iramszarvast, vagy elefántot? Milly egészen külön
böző szempontból tekintendjük Manes intézményeit, és Calidasa költe-

') Annuaire des voynges. 1846. p. 179. Az amerikaiak ugyanazensága 11. ma
la.ji s indiai veres fajokkal, egy angol munkában, Bl"nd(ord által az "amerikai 
régiségekről, vagyis kutat.í.sok a. veres faj eredete- és történeté ről," Malajt il
letőleg HJmb1·on által a Revue ol"ientale-ban, végre Eichthal sZ<imos értekezéseiben, 
a parisi néprajzi társulatnál, bebizonyittatott. V. ö. a XIV. könyvet. 

l) De A11gm. ~t·ient. lib. VII. 
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ményeit; milly máskép fogunk sajnálkozni a spanyolok által máglyára 
hányt Inkák és Montezuma, ugy szinte az angoloktól áruba bocsátott 
négerek fölött, ha őket nem a mi fajunkhoz tartozó állatokul tekin
tendjük! 

.NEGYEDIK FEJEZET. 

E I ö s z ö r l a k o t t t a r t o m á n y o k. 

Miután tényekkel bizonyitottuk, hogy az embert nem lehet kü
lönféle éghajlatok alatt önkényt kifejlett csirának tekinteni: nem lesz 
édektelen dolog, még azt is ki nyomozni, honnan terjedt el a világra az 
emberi-nemnek egységes faja. 

Ki a Nilus forrását akarná fölfedezni, annak fölfelé menve, tarto
mányról tartományra kellene vizsgálni folyását; és ekkép annak vP.get
lcn kanyarulatain, eltünésein, zuhatagain, erdöségeken, pusztaságokon 
keresztül közeledni a keresett forráshoz. Hasonló eljárást kell követni 
a népek folyamára nézve is. Ha megkérdjük Europa népeit, hogy a vi
lág mellyik részéből jöttek, egyhangulag fogják állitani : Ásiából. So
hknak egész bizonyossággal ismerjük eredetét; s ha az ó-korbeli ván
dorlásokat, és az elenyészett nyelvek maradványait vizsgáljuk, nem csak 
arról fogunk tudomást szerezni, hogy a celták, cimberek, szlávok, gal
lusok, németek, lappok és finnek Ásiából jöttek : de még azt is ki tud
juk mutatni , minő tájon laktak a Fekete-tenger körül , Tatárország
ban, a Ganges mellett, szóval mindenütt, a hol csak nyelvök nyomai 
fönmaradtak. Ha bár a többiekren nem szálhatunk is illy bizonyosság
gal, annyit nem tagadhatni , hogy a hagyományok mindegyiknek kele
tet jelelik ki őshazául. 

Afrika annyira alásülyedt a barbariesben, Amerika annyi ideig 
el vala szakítva törzsétől, hogy alig fedezhető föl a hasonlatosság ez 
elágazások közt. Némi hasonlatosságot azonban mégis kimutatáok; s 
azon kevés is, mi hagyományaikból fönmaradt, külső , még pedig ásiai 
eredetre mutat. 

Arczuk szinének fokozatát tekintve, mindinkább meggyőzödünk 
róla , hogy az afrikaiak déli Ásiából , az amerikaiak pedig Ásia keleti 
tartományaiból eredvék. 

Ásiában ellenkezőleg minden a legrégibb eredetre mutat. Itt ta
hajuk föl a legrégibb nyelveket, mellyek megállapodott és rendszeres 
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fonnák közt a szavakat a hieroglyphok és jelvények rejtélyes leplével ta
karják: e nyelvekből, mint közös csirából, fejlődnek ki minden egyéb 
nyelvek. Kérdezzük csa~, honnan ered a beszéd megtestesítésének 
módja: s Görögország Asiát vallja mesterének, a:wn betükre nézve, 
mellyekből minden más nyelvek alphabetumai eredtek j onnan veszik 
származásukat a szám jegyek, a csillagászati ismeretek, a Cosmogoniák
ban fekvő mivelődés csirái, ama bölcsészeti s vallásos tanok, mellyek 
az emberi elmére világosságot derítettek, vagy azt elhomályosíták: 
hisz a régi bölcsek is, mint valamelly forráshoz, ide jövének meritni! 

Ha a mivelődésnek emez eszközeitől, magára a miveltségre me
gyünk által , mindenek előtt Ásiában látjuk azt megjelenni , s innen 
terjedni szét az egész világra. Ennek legelső jelensége az állatok fö
lötti uralom. Már pedig nagyobb részt azok, mellyek jelenleg az ember 
uralma alá vetvék, vadon állapotban élnek Ásia beljében. Közép-Ásia 
hegyei közt tenyészik eredetileg a bival, a bika, juh, vad szamár, a kecs
kebak és zerge, mellyek összeelegyedéséből származott ami kecskénk. 
Az iram a Siberiát keletről övező hegyek bérczein, s az Ural hegyek 
csúcsain kalandoz j a teve a T~ bet és China közt elterülő tágas puszta
ságokon tévelyeg; a vadkan Asia mérsékeltebb részének tölgyeseiben 
és posványaiban l1entereg; ugyanott él a macska is vadon állapotban, 
mint szinte a sakal, mellytől a mi kutyánk származik. ') 

Az ember magával vitte ezen szolga,teremtményeket, mellyek 
azon átok terhét könnyítik rá nézve, mellynek következtében kenyerét 
arcza veritékével kénytelen keresni : minél inkább közeledünk Ásiához, 
annál nagyobb számban tünnek föl azok j és akkép gyérülnek, a mint 
messzebb távozunk tőle. Uj-Guinea s Uj-Seeland csak az ebet és sertést 
ismerik j Uj-California csupán a kutyát j az olly igen terjedelmes Ame
rikában egyedül a guanaco és lama otthonos j maga Europa mintegy 
tizenöt vagy tizenhat állatfajt mutathat föl sajátjaiul , mellyek az em
berrel magbarátkoztal{, az egeret is, rokon fajaival ide számítván j a. 
többieket mind Ásiából hozták a népek. Ásiában ugyanezen fajok ere
deti szépségökben pompáznak : a ló csupán csak Arábia pusztáin vetél
kedik a szél gyorsaságával j a türelmes teve csak ott tesz hasznos szal
gálatot az embernek j az ásiai költők a hősöket vad és házi szamárhoz 
hasonlitják j az angolai juh- és kecske-, s az argali- és vad-kecskéhez 
hasonló nem találtatik j az elefánt évezredek üta csak ott adta meg ma
gát az embernek: az egyén elvész ugyan, de soha sem a faj. 

1) A mai természetbuvárok fényt deritenek Bu.fronna.k, mint sok mást, ugy 
a kutya származását illetőleg is alaptalan fóltevésére. 
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Ha elképzeljük, hogy mire mehetnc a földmívelés a vonó marha, 
mivé válnék a pusztaság teve, mit tenne Karncsatka lakosa a kutya, s 
az arab paripája nélkül; s hogy épen a lovak hiányának tulajdonitható 
az amerikaiak alárendelt szercpe: könnyen belátjuk az állatok megsze
lídítésének jelentőségét. 

Ne feledjük azt is, hogy az embernek az ős kortól kezdve nem 
sikerült megszelidíteni más állatfajokat: pedig elég kisérletek tétettek 
az uj-világban erre nézve a lajhár-, puma··, tapir-és más állatfajokkat 

Mcllőzvén Amerikát, hol az évezredes erdőket körülfolyó liának 
áttörhetlen gátot látszanak a mivclődésnek vetni, s biztos menedéket 
nyujtanak az óriás-kígyónak, és más hasonló szörnyeknek; nem ernlitvén 
Afrikát,.hol a nap égető heve, s a sarnumtól koronkint felzaklatott ho
moktenger minden emberi igyekezetet meghiusítanak: maga Europa, 
még a történelmi kor beálltával is, parlag, és erdőségekkel boritott; a 
régi hagyományok mindenfelé csak posványok-, fenevadak-, mérges kí
gyók- és áttörhetlen sürüségekröl szálnak : mellyek az Ásiából jött 
Hercuiesek és Theseusok rninden erejét és igyekezetét igénybe vették. 
S milly gyéren adja földünk önmagától a jó gyümölcsöt! Minden csak a. 
hév, a trágya, s az oltás mesterséges eredménye: mig Ásiában önkényt 
terem a nemes gabona, mivelés nélkül érik a szőllő, s az olaj-, fige-, 
eper-, cseresznye-, baraczkfa, a czukornád, a kávé-, narancs-, granátal
ma-, dió-, gesztenyefa bőven szalgáltatja az ízletes gyümölcsöt : a rózsa, 
szironták, a legtarkább és bujább virágok, a legfüszeresebb illat- és 
legragyogóbb szinekkel kinálkoznak. Az europaiak emlékeznek még 
ama közel időszakról, midőn e növények többjeit ugyanazon földről ültet
ték által, mellynek az időfelosztás és számítás módját, az isteneket, s 
az égboltazatra illesztett jegyeket köszönhetik. 

Mióta Persepolis romjai, s az indiai roppant nagyságu sirboltok 
magukra vonták a figyelmct, az egyptomi pyramisok ősrégisége ele
nyészett; bizonyságaut annak, milly korán kezdték mivelni azon vidé
keken a müvészetekct és tudományokat. S minő emberek lehettek azok, 
kik illy építményeket vájtak, vagy emeltek! És minő nemzetek, mely
lycknek Dávid, Viasa és Horner énekeltek dalokat! S az értelemnek 
milly elevensége kivántaték ama bölcsészi rendszerek föltalálásához, 
mellyekben, bár mennyi ragyogó l1ypothesiseket és metaphysikai finom
ságokat, vagy elmés észleleteket gondoltak is ki azóta a tudósok és ál
lamférfiak, mindezek csiráját, részint alkalmazva a tényekre, részint 
költői képek-, vagy jelvényekbe burkolva, föltalálhatni. S valóban, mind 
ebben egy olly nemzedé!! Hszttlnszerü tapogatódzásait fogjuk-e szemlélni, 
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melly a majom szokásait levetkezvén, és születése helyét, az erdőket 
elhagyván, csak imént kezdett el fölemelt fővel, két lábon járni? 

A keleti fényüzés, és ennek eredménye, a keleti despotismus, a 
legrégibb dolgokul tünnek föl. Chinának ezredéves alkotmánya olly ren
dületlenül áll, hogy maguk az e birodalmat meghódító népek is kemény 
nyakukat annak igája alá hajtják. Az indiai eastok mai napig is megő
rizték ama polgári s vallásos intézkedések nyomait, mellyekkel hosszu 
századokon át kormányoztaték a legszelidebb nép : s azon állandóság 
és tartósság, mellyet e népek szintugy az emlékek-, valamint az intéz
kedésekben kerestek, egy ollyatén ifjunak őszinte bizalmához hasonlit
ható, ki müvét egész életében tartandó élvezetül készíti. Alig hogy a 
történet megszólal, már is békés, vagy harczias szellemü monarchiákat 
látunk a Tigris és Euphrates partjain, a méd hegyek közt, vagy a Nil 
mellett: mellyek később a nyugoti népek sorsába elegyednek , s befo
lyásukat egész az ujabbkori mivelődésig terjesztik. Még Tatárország 
fölrónáin is összeegyeztethetlS a csordák féktelen szabadsága, a khánok 
despotismusával; és ebben áll a hűbéri rendszer legrégibb formája. 
Szóval, olly régtől fogva meggyökerezett Ásiában az egyedurasági 
kormányzat, és annak eszméje annyira összenőtt a népek hajlami val, 
hogy a siami király nem tartóztathatá magát a kaczagástól , midőti 

mondák neki, hogy a hollandusok király nélkül élnek. Ugyane kormány
formára akadunk más tartományokban is, mellyek Ásiával határosak; 
és a zsarnokság, melly az Afrikát Ásiával összekötő tartományokban 
uralkodik , lassa11kint patriarchalis kormányformába megy által a kaf
fereknél. Szintugy a déli tengeren is a fényüzés, mesterségek, müvésze
tek, és monarchiák akkép tünnek föl, amint jobban közeledünk Ásiához ; 
Amerika két végén ismeretlen az egyeduraság; de már Mexico- s Pe
ruba idegen kéz ülteté azt be. 

Sem Amerika, még most is izzó számtalan tüzhegyeivel és mo
csáros térségeivel, sem Afrika, mellynek homokos pusztái igen későn 
szabadultak meg a vizek alól, nem tarthatnak igényt rá, hogy ök foga
dák be először a természet utolsó és kedvencz magzatját, melly a te
remtés nagyszerü gúlájának csúcsát képezi. Az ember, mint illyen, ok
vetlenül a leghathatósb életszerves erőhatások közepett lelte föl helyét 
ama tartományban , hol a természet legpazarabbul és legnagyobb tö
kélylyel állítá elő müveit, hol a legterjedtebb síkság terül el a legma
gasabb hegyek körül, szóval, Ásia szivében. 

Kérdjük meg magukat Ásia lakóit: és eredetöket a Kaspi-, a Kö
zép-tenger, a persa és arab tengeröblök által környezett tartományra 
viendik vissza. A chinaiak Shen-si tartományt. jelelik ki hazájokul éj-

12 
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8zaknyugoton j a hinduk a Himalayától éjszakra fekvő vidéket, vagyis 
Bactriát, Persia tőszomszédságában: melly ismét a központi tartomány
nyal határos. Mesopotamia a tulajdonképeni központ: s eléggé emelke
dett levén, a vizözönnek róla lefolyó ár jai kétségkivül bőséges ncdye
ket és termékenyítő elemeket hagyának itt bátra j mellyek azonban a 
századok hosszu során át kimerittettek 

ÖTÖDIK FBJBZHT. 
E l s ö t á r s a d a l m a k. 

A fönebb előadottak tökéletesen megczáfolják azok állitását , kik 
azt képzelik, hogy az ember pusztán érzéki lénynek született, s hogy a 
vakeset és szükség verték fel őt azon nyomorult tétlenségből, mellyben 
szunnyadozott. Daczára minden sürgető szükségeinek, baromi állapotá
han az ember nem talált volna föl egyebet annál, mi azok kielégítésére 
megkivántatot t. Honnan van tehát, hogy a vallási eszmék minden né
pekkel annyira közösek? Ezen eszmék kifejezései, a legrégiebbek min 
den népeknél j egységes istentiszteletre vonatkoznak minden torzma
radványai a miveltségnek, mellyekre a barbárok közt akadunk; ünne
pélyeik tánczait és dalait gyakran maguk által sem értett hymnussal 
kísérik, melly legtöbbnyire egy ősvilág emlékét foglalja magában. 

Valóban az ember csupán a beszéd által használhatta eszét; s ha 
szálani tudott, lebetetlen volt észre nem vennie az egységet a változa
tosságban, a láthatlant a látható ban, az okozatot az okban, vagyis ok
vetlenül basználnia kellett eszét: és ezen lúbás körből (circulus vitio
sus) ki nem menekszünk, valahányszor az emberiség eredete fölött gon
dolkozunk. 

Ugyanez történik velünk a társadalmi egyezkedés eszméjével is, 
melly szerint az emberek baromi állapotból, közös megegyezéssel, tár
sadalmi együttélésre kötelezék magukat. Ha igy volna a dolog, miért 
nem található egyetlen nép is, nyelv, ész és morál nélkül? Egészen el
lenkezőleg, a történet arról tesz bizonyságot , hogy az ember ezekkel 
kisebb-nagyobb mértékben mindenkor birt; el kell tehát hinnünk, hogy 
ezek képezik természetének alapját és lényegét: megelőzve annak ér
telmi tehetségét, melly a gyakorlati esetekre nézve soha sem talált 
volna föl ősjelleget. 

S valóban a házasság , és az atyai viszony kötelékei , mikép vál
hattak kötelességekké, mielőtt az ember belátta azok jótékony követ
kezéseit, és az ezek megnyerésére szolgó.ló eszközöket? Mikép láthatja 
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be valaki a társadalom el<ínyeit , miel8tt azokról tapasztalása volna? 
Hogy az emberek egymás közt megegyezve, társadalmi szerződést köt
hessenek, el<íbb köztls nyelvet kell beszélniök, hogy egymást megértsék: 
szükség, hogy a szerzMések formájának,a gyülekezetek- és képviseletnek 
fogalmával birjanak, vagyis hogy már társadalmi testet képezzenek. 
Továbbá, min<í joggal kötelezbeté valamire egy maroknyi nép az embe
riségnek minden következel nemzedékeit? Ha pedig minden csak vál
tozékony ábrázolatok- és elvont képzeteken alapszik, hol van az egyez
kedésnek szentesitése? S végre, ha 8k mindezt a boldogság elnyerése 
végett gondolták ki : bár mennyire kötelezzen is az bennünket , nem 
tulajdonithatunk-e magunknak hasonló jogot, megszabadulni attól, és 
visszanyerni szabadságunkat? 

Tehát szabadságban él-e az ember az erd<íben, minden társaság 
nélkül; hol nincs, kivel éreztease hajlamait, s<ít még eszének sem veheti 
hasznát: melly csak a társaságban, és a társaság által fejlMik? Szabad 
lehet--e az ember ott, hol mindenkinek joga van mindenre; mib81 azu
tán 6rökös harcz származik? Szabad lehet· e ott, hol minden lépten
nyomon a természeti er8k által akadályoztatik, mellyeket hatalmába 
keriteni még nem tanult meg? 

Ha az erdőségek, a barlangok, a bujálkodás és vadon állapot ké
pezik az ember természeti állapotát: ugy az ettől eltérés, mellyet tár
sadalomnak és előhaladásnak nevezünk, annak kinövése lenne; a tudo
mány- és müvészetnek pedig, a helyett hogy az élet nemesitésére tö
rekednék, s a polgári együttlétet szelid igá vá változtatná, azt kellene 
czélul kitüznie, hogy az embert eredeti állapotára, vagyis a természet-, 
és szabadságra vezesse vissza. Ez kétségkivül logikai következtetés: 
mellynek képtelensége már magában elégséges lenne, megdönteni az 
okf<ít ; valamint a történelem elegend <í annak tagadására, hogy az em
ber találta föl a nyelvet, a vallást, a morált. A vadon állapot tehát nem 
eredeti állapotja az emberiségnek, hanem inkább annak lealacsonyítása., 
visszaesés az állati természetbe , az erkölcsi természet kárával. S hogy 
eme visszaesés, a miveltség minden elemeinek feledésével, lehetséges, 
arra nézve jelenleg bizonyságul szalgálhat Amerika, különösen Brazí
lia, azon tartományaival, hol a nyájak szaporodása bámulatos, a szöll<í 
háromszor érik , a banán- és narancsfa egész éven át gyümölcscsel ra
kott : és daczára mind ennek, a portugalok maradékai szinte baromi álla
potban élnek, házasság, pénz, só, majdnem ruházat és vallás nélkül. 

Következ<íleg a polgári társadalomnak nem az érdek és élvezet
vágy, hanem a szükség adott létet; hogy tudnillik a durva tett helyébe 
a jogosság lépjen, s a faj fenmaradása biztosittassék: ez nem alacsonyitja 

12* 
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le az embert, sc5t inkább az egyedüli állapot, mellyben az ember fölleli 
a világosságot, tudatlanságának elszélesztésére, s hajlamait rendesen 
elégitheti ki; nem önkényből származik, nem valameily esetlegesség kö
vetkezménye, hanem kötelező, s magából az ember természetéből fo
lyik: sa ki csak parányi józan észszel bir, nem állithatja, miként s~a
badságának egy részét föladta, midőn lemondott a jogró!, magának árt
hatni, vagy magát megölhetni j midőn biztositotta az igazságot, vagyis 
mindenki jogainak épségben tartását, az egésznek erkölcsi s physikai 
jóllétét, és ama szabadságot, melly mindenkit olly tehetséggel ruház 
föl, hogy saját egyéni rendeltetésére törekedjék. 

Már a paradicsomban kötelessége volt az első embernek, azt őrizni 
s mivelni; s ekképen az emberiség rendeltetése kezdettől fogva, a küz
delem és munka. Büntetés gyanánt, öregbedtek ezek, miután a bün be
jött a világra: ez azonban atyai büntetés; mivel a munkának köszöni 
az ember egészségét és jóllétét; ez tökéletesíti az embert, létele- a ere
jének öntudatát ébreszti föl benne, az által, hogy mindig jobblétre tö
rekszik, s élvezni akarja a valódi boldogságot, melly nem annyira zajos 
hóditá.sból, mint nyugodt érzelemből áll. 

Szinte nem egyez meg a történelemmel a fokozatos átmenet, mint 
némellyek gondolják, a pásztori életről a földmivelésre, a ettől a mester
ségek- és kereskedésre. Alig hogy arcza veritékével kellett az ember
nek kenyerét keresnie, mária mind a pásztori életet ,mind a földmivelést 
üzte. A testvérgyilkolás tova üzte a kainitákat a patriarchalis sátorok
tól; elszaporodván, városokat alapitának, hol az ipar kifejlett: ugy any
nyira, hogy a gyilkosra következő hatodik nemzedék már a bányászat
tal foglalkozék, és a hangszereket ismerte. Később az emberi-nem a 
vizözön következtében egy családra olvadván le, ez föntartá keblében 
az eddig feltalált mesterségeket : és Noe szintugy értett a földmivelés
hez, mint a kézmüvekhez; s a mint maradékai elszéledtek a földön, 
mindegyik másnemü iparral foglalkozott a föld természete szerint : a 
szükségesség törvényéhez alkalmazkodván, s mellőzvén azt, a mi életök 
fentartásával őszhangzásban nem volt. A néger könnyüséggel szökik 
föl a legmagasabb fákra , s mászik a meredek sziklákra ; a grönlandi 
biztos hajitással sebzi meg a halakat; a samojed a jeges-medvével 
küszködik j a Canari szigetek lakosa szikláról sziklára üzi a zergét ; a 
tibeti nő a legmagasabb hegycsúcsokra kalauzolja föl az idegent: szó
val mindenik nép azon tartományhoz alkalmazkodik, mellyen megtelepe
dett Ki csupán állati szépséget lát maga előtt, az kipettegeti testét, 
farkat, szarvakat, és taréjt rak magára j a vadász, állatok bőrébe öltöz
ködik ; az amerikai, madarak tollaival ékesíti magát : mellyekre a ter-



181 

mészet, kárpótlásul a megtagadott ének fejében, olly eleven tarka szi
neket pazarolt; a mariáni szigetek lakója a fák héjaiból készit szövetet. 
Más részről minő különbség a brittek és chinaiak kereskedése között! 
Minő különbség az iramszarvasra szoritott lapp, a tevehajtó arab, a 
lámát őrző perui, s a kanczákat legeltető mongol közt! 

Ekkép támadt tehát és fejlődött az ipar, a vidék természete sze
rint; azonban a földmivelés hozott legnagyobb változást az erkölcsi ál
lapotokba. Az ember, midőn a földet miveli és beveti, reményét figye
lemmel kisérendő, lakátannak közelében építi: s illy módon támad azon 
hatalmas érzelem, mellyet honszeretetnek nevezünk; az állandó lakhe
lyek pedig a polgári társadalomnak vetik meg alapját. 

Patriarchalis kormány. 

Megpillantván Ádám az Istentől társul adott nőt , felkiáltott : 
"Ez ime csont az én csontjaimból, és hus az én busomból ; azért hiva
tik férfiunénak , mert férfiuból vétetett. Annakokáért elhagyja az em
ber atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez: és lesznek ketten 
egy testben." Ez által tétetett le a társadalmi épület alapköve, melly 
minden századok- és változásokon keresztül fentartotta magát, s me ll y 
a családi együttélést minden egyebek alapjául ismerte el; ugy, hogy 
ezek a szerint virágzottak, vagy satnyultak el, a mint amaz szilárdult, 
vagy tágult. 

Egy, eme családi együttlét közepette megalapitott tekintély, in
kább természetes ténynek, mint szükségnek nevezhető. Az atya kor
mányozzaszámos magzatait, tisztviselök és bakó nélkül, csupán lelkis
merete szerint, a tisztelet, hála, s meggyőződés ereje által. Istenben 
bizván, a felebaráti szeretet által neki szalgálnak ; a nő hűsége, a há
zasságnak mondhatlan örömeit, s az abból eredő élveket eredményezi ; 
a családiság iránti szeretet, főleg az anyáknál, rendkivül eleven; a ba
rátság annál élénkebb, minél sürgetöbbek a szükségek. A C:'laláddal 
kapcsolatban áll a tulajdon: ez pedig a földhez tapad; és a családi 
szeretet az egész törzsre kiterjeszkedik. 

Egy, az élet és vagyon fölötti korlátlan, örökben átszálló hata
lom eszméje, a patriarchalis kormány idejében nem sarjadzhatott fel. 
Még ennek megszüntével is, midőn az egyesülés valameily szerzödés
hez, vagy akár egyes emberre, akár többekre ruházott tisztséghez 
van kö~ve , az öröködési hatalom ismeretlen. Egy csapat vadász vala
meily kirándulásra egyesül: vezetöre levén szükségök, a legügyeseb
bet választják közülök, engedelmességgel viseltetnek iránta, mivel 
ezt ezélszerü dolognak tartják; hasonlókép fordulnak az emberek vi
szálkodásaikban a legbölcsebb- és legbecsületesebbhez. Hálából talán 
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meghagyják e birónál, eme főnöknél még éltében a hatalmat : de nem 
adják meg neki azon jogot, hogy azt utódaira is átszállithassa. A hó
ditók eröhatalma, a legyőzöttek hibái, a szenvedélyek, a nevelés, álli
tólagas isteni jog, későbbi időkbenkényurakatadott az emberi-nemnek: 
de a gondviselés ennek boldogságát mindezen esetlegességeken kivül 
helyezte; minthogy a szegény boldog, a rabszolga szabad lehet lánczai 
közt is, és bármilly viszonyok és körülmények közt is mindenkinek le
hetséges, az egyénis átalános tökéletesülésre működni. Később a patri
archalis hatalom fővárosiba ment át; melly egy várost szintugy több 
mások fölé emelt, mint egy családatya számos családok feje volt. 

Némellyek azon véleményben vannak, hogy az Isten maga hozta 
be a rabszolgaságot, midőn Noe megátkozva Chamot, igy szólott hozzá: 
,T e J af e t n ek sz o l g á j a l es z es z.' Itt azonban csak uralkodói 
felsőbbségtől való függés értetik, nem pedig alacsonyabb foka az emberi 
természetnek, mint a régiek értelmezék a rabszolgaságot. E borzasztó 
visszaélés a hatalommal, a hóditök önkényéből eredt; kik a győztes jo
gánál fogva helyesen véltek cselekedni, ha kiirtják a legyőzötteket, 
vagy pedig öket saját hasznukra megtartják. 

Illy egyszerüek valának a politikai elvek, mellyek még a Sen
naar mezején egyesült emberi társadalmat igazgatták! Csudálatosan 
megszaporodván itt az emberi-nem, egy központi társadalmi hatalom 
megalapitásáról gondolkozott, melly egy közös czélra egyesitse a tör
zsek minden erejét; de az önzés tulnyomóságra kapott: az egyesség 
tornya az összezavarodás tornyává lett; a népek szétmentek, s az Isten 
uj különbséget állitott fel köztök a ny elvek különféleségében. 

Chamnak iparos maradékai benépesiték Syriát, Arabiát, egyes 
vidékeket az Euphrat és Tigris folyamok közt, s a suezi tengerszoro
son át Afrikába, s a déli tenger súgeteire jutottak. Az ipar, a legma
gasztosabb tudomány, és miveltség honos volt köztök; azonban a rend
kivüli erkölcsi s értelmi romlottság csakhamar elaljasodásra vezette 
öket. 

Sem nemzetsége Ásiában maradt, az Euphrat és indiai tenger közt, 
honnan nyugotra e folyamtól Assyria- s Arabiának egy részére terjedt 
ki.: később Amerikába is átköltözött, ugyanazon utvonalt használva, 
mellyen a tsuktik évenkint haddal szoktak ütni az amerikaiakra az éj
szaknyugoti oldalról. A semiták legrégibb időktől fogva legértelme
sebbek gyanánt tüntek föl, és szintugy az emberi tudás-, mint a hit
czikkekre nézve megőrzék a patriarchalis hagyományokat. (F) 

Jafetnak durvább, de kevésbbé romlott ivadéka, melly a gyors 
mivelődésre jutott népek előnyeiben részesülhetett, éjszak felé fordult, 
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a Közép-tenger szigeteire, s Europába; szélesen ki terjeszked vc, s majd
nem testvéreinek sátoraihoz érve. 1) 

Azonban valamint kezdetben , mieldtt jelen alakját nyerte volna, 
forrott és kavargott az anyag: szintugy az emberek is, mielőtt állandó 
lakhelyre tehettek szert, vidékről vidékre jártak j s e vándorlás közben 
olly annyira összekeveredtek és megváltoztak, hogy a történelem nem 
mindig képes azokat egymástól megkiilönböztetni. Mi azonban annál 
inkább fog sikerülni, minél jobban feltárul előttünk a régi Ásia: ama 
nagyszerű hieroglyph, mellynek csak igen kevés jegyeit birjuk még 
eddig megfejteni. 

Ha azonban a fönebb érintett nyelvészeti kutatásokat a történe
lemre kivánjuk alkalmazni, ugy tapasztaljuk, hogy Mesopotamia-, s a 
Himalaya hegylánczolatból, az Altai s Ural hegységekből kiindulva, 
két lejtőn száll alá, a fehér faj nyugot-, a sárga keletre j s amaz dél
nyugoti, nyugoti, s éjszaknyugoti, ez pedig keleti, éjszakkeleti, s dél
keleti ágakra oszlik. 

A délnyugoti tartományok fehér lakosai i n d o- e u r o p a i aknak 
neveztetnek : nagy kiterjedésü törzs, az indiai s atlanti tenger közt, 
Ceylontól lrlandig. Egy része ennek Indiát népesité be; kiktől erednek 
a mai bengalok, sheikek, marattok, maiabarok, tam ul ok, telingiek, 
mongolok, vagyis inda-törökök, czigányok, czingálok és Maldivia la
kosi: a másik rész lak ta Persiát; honnan a parzok és régi parthusok, 
az ujabb guebrek, persiának, kurdok, buchariaiak, afghanok, és helud
sok India határainál, és az ossetok a Ka ukáz ban. 2) Már a legrégibb 
időkben India lran- és Turan-, vagyis sik és hegyes tartományra osz
tatott; ez utóbbit az indo-persa faj lakja, sákák vagy scythák nevezete 
alatt: melly igen messzire terjedt el, főleg a celta és eimber ágakkal. 

Az Altaitól a Kaukaz hegységig nyulnak el ama törzsek, mellye
kct ka uk a z i aknak nevezhetünk ; s mellyek közül leghatalmasabb a 
török faj, ujgur, turkoman, usbek, seldsuk, ottomao ágaival; az ör-

') A népek első vándorlásairól igen jeles munkát irt J.Görres: ,Die Völker
tafel des Penbteuch: die Japhetiden rmd ihr Auszug aus Armenien. Regensburg, 
1845.' Felhasználva tágas nyelvészeti ismereteit, és mások müveinek érdemét is 
elismerve a Cham- és Semféle nemzetségek ügyében , a mély tudományu bölcs, 
minden népek hagyományainak figyelembe vételével nyomozá a jafe~idák szét
szóratásá.t. 

l) Adelang, Milhr·idates; Balbl, Atlas ethnographique; Klaproth, .Asia poly
glotta (42 l.); Eichhoff, Paralléle des la.ngues de l' Europe et de l' Inde. Paris, 
1836. 
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mény az Euphrat és Kaspi-tenger közt telepedett meg; ez, és a Fekete
tenger közt a georgiai faj. 

A Himalaya tulsó lejtőjén az egész sárga faj, vagyis az indo-chi
naiak élén áll a c h i n a i család : körülte a tibeti ek, birmanok, pegua
nok, siamiak, anamiták ; a Sárga-tenger partjain a coreiták és a mun
kás japánok. 

Nyugot-Ásiában az Euphrat, Vörös-tenger, Persa-öböl és Közép
tenger közt as em i, vagyis c ha l d a e a i faj települt meg i mellynek 
négy ágai : az assyriusok, hová tartoznak a chaldaeai pásztorok, a ba
byloni s ninivei harczosok, a medusok, syrusok ; a zsidók, a chananaeu
sok-7 phoenic~ek- és earthagaiakkal j az arabok ; és az abyssinek. 

Kelet-Asiában bolyongnak a t a t á r ok, két családra oszolva: 
egyik a mongolok, Ásia- s Eurapának hajdan ostorai; másik a tungu
zok : amazok még Oroszország uralma alatt is mindig bolygó népek, 
emezek pedig Chinának urai, mandsuk neve alatt. 

Éjszakkelet jégrónái közt található a si b e r i a i faj , mellynek 
ágai a samojedok, a Jeges-tenger partjain, a koriekok, jenisseiek, kam
csadálok, és kuriliak a mi földünknek legkeletibb végén. 

Europa, különösen pedig a Közép-tenger partvidéke azon föld, 
mellyet a gondviselés mintegy kedvezni akarólag rendele a végre, hogy 
ott fejlődjék ki a mivelődés csirája. A földmivelésre szintugy alkalmas, 
mint nem kedvez a vadászat- és pásztori életnek i s az eurapai faj, min
den kellékekkel bir az értelmi fejlődésre. Ásiában alakult meg a társa
dalom: azonban csupán itt emelkedett a családi s politikai szabadságra, 
s a jogok ismeretére j Ásiából jöttek a találmányok: de csak itt Euro
pában indultak növekedésnek; a müvészetek itt fejlődtek utolérhet
len magasságra j itt egyesült a teremtő erővel a kritika, a képzelődés
sei a bölcselem. Ha Ásiában nagy hódítókkal találkozunk is : csak Eu
ropa hozott létre nagy hadvezéreket, kik a hadviselés mesterségét te
remték. Az iberek, kik az industól különbözö népet tevén, a semitákkal 
állnak rokonságban, már az ős időkben lakták a szélső nyugoti félszi
getet; hova hihetőleg tengeren költöztek Olaszországból, ide pedig 
ásiai Iberiából 1); s tőlök származnak a turdetának, lusitánok, a spa
nyolországi cantaberek, a galliai aquitánok , az olaszországi ligurok, 
éS a baskok. Ezek nyelve, melly eddig más családhoz tartozónak tekin
tetett, az indo-eurapai osztályba tartozik; és Edwards szerint, egészen 
hasonlit a celta nyelvhez. E fölfedezés által egy igen régi homályra 
derül világosság; s az i berek is a nagy cel ta családhoz tartoznának 

1
) Boft'11181111, Die Iberier im W esten und Osten. Leipzig, 1838. 
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melly talán ugyanaz a szittya családdal 1 9 gallusok és eimberek neve 
alatt telepedett meg Galliában. Itt eredtek az iberektől az aequusok1 

sequa.nusok1 arverniek1 és Olaszországban umber 1 Nagy-Britanniában 
gaul nevezet alatt terjedtek el; mig a cimberek1 bo jok, belgák, armori
kok, és bretonok nevezete alatt éjszak felé nyomták az őslakosokat: 
és végre leigáztatván, maradékaik a skot és irhoni gaulokban, a walesi 
bretonok-, és a franczia Bretagne lakosaiban tarták fön magukat. Az 
iber, ligur és hasonló neveket, a legtávolabbi vidékeken találjuk föl, 
egy részről liiberniában, más részről pedig a Fekete-tenger melléki 
ligurokban, hova őket Scyllaces helyezi. Ezeket tehát átalános elneve
zésekül kell vennünk; megkülönböztetvén az iberiai ligurokat, az olasz 
ligurokat, és igy tovább. V alószinüleg egyéb néptörzsek terjeszkedése 
mind inkább nyugotra nyomta őket, mig a súgeteken velök összekeve
redtek. 

Déli Eurapában a Havasok és a Haemus , a Közép- és Fekete
tenger közt, és Ki9-Ásia partjain egy indus néptörzs foglalt helyet, 
melly t h r á k -p e l a 9 g, vagy r om á n nevet vőn fel. Egy része en
nek átkelvén a Tauruson, elfoglalá Kis-Ásiában Phrygiát, Lydiát,Tro
ast; és áthajózván a Bosporu9on, Thraciában állapodott meg: mialatt a 
másik régibb ág Thessaliába ment át, s pela9g és hellen név alatt 
Görögország- és Peloponnesusban fészkelte meg magát: később aeolu
sok, joniaiak, dorusok és achaeusok nevét vévén f'ól j innen Olaszország 
súgeteire s földére terjedt el: hova már ugyanazon családnak egyéb 
tagjai, oskusok, toskusok , és latinok neve alatt elvitték a miveltséget; 
mig végre Róma zászlói s neve alatt valamennyien egyesültek. 

Az i n d o- p e r s á k a celtákra következve, a Kaukazon át jöttek 
Europába: s egy rész a Duna folyásának ellenében huzódva, egy rész 
Németország szivében telepedett meg, s a teutonok 1 svevek, frankok, 
aiemannok harczos törzseit képezék ; a másik rész pedig az Elba part
jait foglalá el : s tőlök eredtek a szászok, frízek, longobardok, angolok j 
a harmadik rész végre az Odera, s a Balti-tenger hosszában, a scandi
návok- és gothoknak adott lételt. 

A sz l á v népcsalád szinte indus eredetü: melly ugy látszik , ke
véssel a német után jött Europába, s egymás után foglalta el lassankint 
az általa elhagyott tartományokat j miglen a Karpát és Po ja hegyek, s 
a Balti- és Fekete-tenger közti terjedelmes síkságon terjeszkedék ki. 
Erre legyőzötten és visszaüzetve, keletnek fordult, a sarmata, roxolán, 
cseh, vend, prucz törzsekkelj jelenleg pedig három fő ágra van oszolva, 
ugymint: az orosz és illyr; lengyel, cseh és vend; lett és lithván 
ágakra. 
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Az industól idegennek, és éjszaknyugoti Ásia népeivel rokonság
ban látszik lenni az u r a l i faj, mellyet a szláv népek éjszak felé szo
ritottak vissza; honnan a középkorban h u n n ok és u g r ok nevezete 
alatt özönlött ki, s mellynek jelenleg négy fő ága különböztethető meg: 
a finn, Estoniában és Lapphonban; a magyar, Németország keleti szé
lén; a csermisz, a Volga partjain; és a permián, az Ural hegység köze· 
lében. (G) 

Az indusok· és chaldaeusokéhoz hasonlit az egyptomiak mivelt
sége, kik mai napig is fenmaradtak a koptusokban : az abyssinek arab 
szójárást fogadtak el; s a berber család fölvette magába a régi mórok, 
immidák, cyreneiek és carthagoiak maradványit. Közép-Afrika még olly 
kevéssé ismeretes, hogy lehetetlen meghatározni a törzsek számát és 
azok vándorlását. Kelet-Afrikában az Indus-tenger egész hosszában; a 
Nil forrásától egész Sofala hegyfokig, csupán két családot ismerünk: a 
g a ll a törzset, melly jelenleg Abyssiniában uralkodik, és a m o t a
P á két Zanguebar, Mozambique és Monomotapa partjain. Déli-Afrika 
szinte két családot foglal magában: a ka ff e r eket, és h o t t e n t o t okat. 

Két egymástól különböző faj lakja Oceaniát: a ma la j i, 
majdnem fekete, bodros hajjal; és a p o l y n es i a i, barna, indo-mongol 
arczvonásokkal, és sima vagy bodros hajzattaL Az előbbihez tartoznak 
Madagascar lakói, valamint a kafrerek és hottentotok; s az indo-chinai 
szigettengeren e néptörzsek sokféle vegyüléke találtatik. 

Az indo-europaiak uralkodnak még Amerikának nagy kiterjedésü 
szárazföldén is: és kiirtva nagy részét a benszülötteknek, négereket 
vittek át oda; mi az ő szabadságuk gyalázatos , és talán orvosolhatlan 
sebét képezi. E benszülött fajok közül az éjszak-amerikai, s a mexicoi, 
indus jellegre emlékeztetnek , mellynek nyomai még Peruban is meg
vannak; ellenben déli Amerikának egyéb részeit arczszin-, arczvonások
és szegletre néző szemeiknél fogva, a mongollal inkább rokon népfajok 
lakják. 

Igy tehát előadtuk a népek leszármazását, mellyek életét és nö
vekedését a gondviselés utain követtük. Kötelességünknek tartók, 
kissé hosszabban taglalgatni az emberi történetek kezdetét, mellyel 
a történetirók nem igen szoktak bajlódni: s ennek okát is adtuk; vala
mint bizonyítékokat hozánk föl a magasabb rendü dogmáknak emberi 
szempontbóli megállapítására. 8 ha talán valakinek e bizonyitékok nem 
látszanának eléggé meggyőzöknek, csak arra emlékeztetjük, miszerint 
a parzik legrégibb könyvei szerint, a bölcs Zoroaster a dolgok eredete s 
vége iránt kérdezvén meg az Istenséget , ettől ama választ nyerte : 
Gyakorold a jót, és törekedjél halhatatlanságra.' 



FEL VILÁGOSITÓ JEG Y ZETEK 
az I. klinyvllez. 

(A) 118-ik laphoz. 

A s z á r a z f ö l d i h e g y e k l é t k o r a. 

Elismerve a hegyeknek emelkedés általi képeztetését, a geolo 
gusoknak azon kérdést kell megoldaniok: valljon a nagy hegylánczola
tok mind azonegy időben emelkedtek-e ki, vagy ellenkezőleg, minö 
azok viszonylagos régisége? 

Illy kérdések megoldásával foglalkodott Beaumont Illés, kinek 
véleményét mi is elfogadjuk. 

A Beaumont által eddig vizsgálat alá vett hegyek közül legelő

ször is a szászországi Érczhegyek, Burgundiában az Arany-part, és Fo
rezben a Pilas hegy rendszerei emelkedtek ki. 

A sokkal magasabb és kiterjedtebb Pyrenek és Apcnninek lán
czolatai nem olly régiek. 

A nyugoti Havasok lánczolata, mellynek egy részét teszi a Mont
Blanc, jóval a Pyrenek után jelent meg. 

V égre az emlitett háromnál jóval későbbi fölemelkedés adott ere
detet a Közép-Havasoknak (Sz.-Gotthardnak), Ventoux és Leberon he
gyeknek Avignon közelében, s minden valószinüséggel a Himalayának 
Ásiában, és az Atlasnak Afrikában. -

Előadom itt kissé hosszabban az eredményeket : meg lévén győ
ződve, hogy azok ujdonsága ösztönözni fogja az olvasót, nagyobb figye
lemmel kisérni az apró részletességeket, mellyek azok valóságának iga
zolásában vezérelnek minket. 

A,_ sajátképen ugy nevezett ülepedési földrétegek, egészen, vagy 
részben, viz által összesöpört morzsolatból állnak, melly folyamaink 
iszapjához, vagy a tenger fövenyéhez hason lit. E durvább vagy fino
mabb morzsolat, mész- vagy kova-vakolattal összekötve, a fövénykőnek 
nevezett homokszikla-nemeket képezi. 
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Némelly mészföld-rétegek szinte találtatnak az ülepedési rétegek 
közt: de csak akkor (a mi ritkán történik), midőn a sziksavbani felol
vadásuk után semmi üledékes maradványt nem hagynak; mivel a ben
nök foglalt kagylótöredékek legjobban tanusitják, miként azok k.;pző
dése a vizek keblében történt. 

Az ülepedési földrétegek mindig szembetünően egymásra követ
kező rétegzetekből állnak; a legujabbakat négy nagy osztályba soroz
ha t juk, s ezek a régiség rend je sze ri nt következők: 

Apró szemcsü mészkö, vagyis Jura-mészkö. 
Zöld fövénykő és kréta (dörösz) réteg. 
A harmad alakulatu földrétegek. 
V égre az iszapolás, vagy áradmány első üledékei. 1) 

J óliehet a földnemek a vizek által rakattak le , s ugyanazon he
lyeken találtatnak egyik a másik fölött : mégis az átmenet egyikből a 
másikba, nem történik észrevehetlen fokozat által. Itt mindenkor hirte
len és határozott változás tapasztalható az üledék, és ama létszerves 
lények physikai természetében, mellyeknek töredékeit magában ~og
lalja. Miért is innen világos, hogy azon idő, mellyben a Jura-mészkö le
ülepedett, és az azt boritó zöld fövénykő és k:rétaréteg leülepedése közt, 
a földgömb felületén a dolgok állapotának egészen uj változata állott 
be. Ugyanezt mondhatni azon időközről, melly a kréta leülepedését a 
harmad alaku földrétegekétől elválasztá; s hasonló ul világos az is, hogy 

l) Azon czélra nézve, mellyet magamnak kitüztem, fölösleges az illy tóld
nemek pontos meghatározása. A nevezeteket is elhagyhattam volna, s l, 2, 3, 4 
számok által jelölhetérn vala öket; az 1-sö szám például a legrégibb ülepedési 
földréteget jelölhetné a négy közül, melly a többiek által boritta tik: szóval a 
mészkövet; és a 4-ik szám a. legfelsöbb réteget, vagyis az áradmány-üledékeket. 
Azonban rövid ismertetést adok az üledékek e különbözö nemeinek természete- és 
alakjáról. 

Humboldt J ura-mészkőnek nevezi azon vastag üledéket, mellyböl a Jura 
hegység nagy részben áll, s majd tömör és sima fejér mészkőböl képeztetik, 
minö a könyomdában használtatik, majd ismét oolithnak nevezett gömbölyü sze
meresek összetömegüléséböl, honnan az apró szemcsü mészkö elnevezés. 

Az ülepedési f"óldréteg, melly a zöld f"óvénykövet, és a krétát foglalja 
magában, f"óvénykö-rétegek egymásra következésP, mellyek gyakran temérdek 
zöld vasélenykovag szemcsékkel vannak vegyítve, s vastag kréta-rétegekkel bo
rítva. A manche-i partokat képező illynemü rétegzetek adják typusát az illy 
fóldnemeknek. 

Harmados üledék-réteg látható Páris közelében; s az agyag, mész, márga, 
gyps, fóvénykö és meszes foldnemek különféle vegyületéből áll. 

V égre a. régi áradmány-rétegek azért neveztetnek igy , mivel a folyamok 
által jelenleg előidézett iszapolásokhoz ha.sonlitnak. 
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azon folyadék természete, mellyből a földrétegek leülepedtek , minde
nütt megváltozott a harmad alakulás ideje, s a régi áradmány-réte
gek ideje közt. 

E nevezetes, elszigetelt, és nem fokozatos változások a viz által 
képződött, egymásra következő üledékek természetében , a geologusok 
által a földgömb változásainak eredményeiül tekintetnek. S habár ne
héz dolognak látszhatnék is annak pontos meghatározása, miben álltak 
légyen a nevezett felforgatások, azok létele nem kevésbbé bizonyos. 

Kimutattam a chronologiai rendet, mellyel a különféle ülepe
dési földnemek keletkeztek; de azt is meg kell mondanom, miszerint e 
rend az által határoztatott meg, hogy minden megszakitás nélkül, a 
földrétegek természete azon vidékig fúrkésztetett, a meddig lehetséges 
volt határozottan és nagyszerű vizirányos kiterjedésben megállapítani, 
hogy ezen réteg egy másik fülött áll. A természetes siippedések, vagy 
nyílások, minők például a tenger partjain láthatók, a közönséges ku
tak, a furt kutak, csatornák ásása, e részben nagy segítségül voltak. 

Megjegyeztem, hogy az ülepedési földnemek rétegzetesek A róna 
vidékeken, mint hihető, a rétegek vizirányosan feküsznek ; de a mint 
a hegyes vidékekhez közelediink, a vizirányosság változik, és végre a 
hegyek lejtlSjén némelly rétegek igen meredekek, sőt némellyek szinte 
fúgglSlegesen állnak. 

A hegyoldalak lejtős ülepedési rétegei lerakathattak-e ezen ferde, 
vagy függöleges helyezetben? Nem természetesebb dolog-e, azt tenni 
föl, hogy eredetileg vizirányos rétegek keletkeztek, mint egykoruak, és 
azonegy természetűek azokkal, mellyekkel a rónaságok boritvák j és 
hogy akkor emelkedtek és egyenesedtek föl, midőn feltolattak a hegyek, 
mellyeknek oldalaira támaszkodnak? 

Átalában véve ugyan nem látszik egészen lehetetlennek, hogy a 
hegyekjelen helyzetökben vonattak légyen be az üledékes földnemekkelj 
minthogy naponkint láthatjuk az olly edények függőleges oldalait, 
mellyekből mészéleges vizek párolognak el, mindinkább vastagodó sós
réteggel behuzódni: mi azonban a kérdést nem illy átalánosságban tesz
szük j mert itt csak arról van szó, valljon az ismeretes ülepedési réte
gek, az emlitett módon rakattak-e le? Erre pedig azt mondjuk, hogy 
nem j s ezt két egészen különböző természetü tapasztalat által bizonyi
tom be. 

Kétségbevonhatlan geologiai tapasztalatok bizonyitják, hogy a 
mészrétegek, mellyek Savoyban a Buet, és a Pyrenekben a Mont
perdu 3-:-4,000 meternyi magasságu csúcsait képezik, azonegy időben 
képződtek, midőn a manche-i magas partok krétarétegei. Ha azon viz-
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tömeg, mellyből e rétegek leülepedtek, három vagy négy ezer mcter
nyi magasságra emelkedett volna, Francziaország teljesen e] lett volna 
bori tv a: sakkor hasonló üledékek léteznének átalában minden háromezer 
meternyinél kisebb magasságokon. Már pedig, ellenkezőleg, Franczia
ország éjszaki részében, hol az illy üledékek legkevésbbé látszanak ve
gyülve lenni, a dörösz réteg nem fekszik magasabban kétszáz meternél 
a jelenlegi tenger fölött; s épen olly üledék fekvését mutatják, melly 
egy folyadékkal tölt tágas medenczében ment végbe, mcllynek szine 
egyetlen-egyet sem érintett a jelenleg kétszáz meternél magasabb pon
tok közül. 

A második bizonyítvány Saussure után még nagyobb meggyőző
dést teremt bennem. 

Az ülepedési rétegek gyakran majdnem tojásdad alaku kavics
tömeget foglalnak magukban. Ott, hol a rétegzet vizirányos, a kavics
tömegnek vastagabb tengelye egészen vizirányos fekvésü : azon egy
szerü oknál fogva, mivel a tojás nem állhat meg egyenesen a maga 
csúcsán j de midőn az ülepedési rétegek elhajlási szeglete 45 foknyi, 
akkor a kavics tömegek nagyobb részének vastag tengelye szinte 45 
foknyi szegietet képez a láthatárral j s midőn a rétegek függőlegesek, 
a legtöbb kavics tömegeknél a vastag tengelyek szinte függőlegesek 

Ekképen tehát be van bizonyítva, hogy az ülepedési földrétegek 
nem azon helyen rakattak Ie, mellyet elfoglalnak, sem jelenlegi fekvé
sökben, hanem akkor emeltettek föl, midön a hegyek, mellyeknek olda
lait borítják, a föld gyomráhói feltolattak Hogy meggyőződjünk, mi
kép a vizirányos fekvésü réteg fölemelkedésének alkalmával nem volt 
szükséges, hogy a benne foglalt valamennyi kavicstömegek vastag ten
gelyei függőleges helyzetbe jussanak, elég az, ha vonalakat huzunk 
különféle irányban valameily vizirányos felületen, azután körülforgat
juk azt, mint va.lamelly fogantyu körül. E mozgás alatt a fogantyuval 
egyenközü vonalak folyton vizirányos fekvésben maradnak. Ellenkező

leg a fogantyura függőlegesen eső vonalak, mind azon mennyiségnek 
látkörére hajlanak, mellyel a lap mozgásba tétetik : ugy hogy azon 
perczben, midőn a függőlegest érinti , a vonalak is függölegesek lesz
nek; azon vonalak, mellyek eredetileg középirányba helyeztettek, a ne
vezett két rendszer közt, a látkörrel O és 90° közé foglaltszegleteket 
fognak képezni. Hű képe a kavicstömegek vastagabb tengelyei fekvé
sének a feltolt rétegekben. 

Ez igy lévén, világos, hogy az ülepedési rétegek , mellyek a he
gyek oldalain hajlott vagy függőleges irányban feküsznek, már léteztek, 
miellltt a hegyek fölemeltettek. Azon szinte ülepedési rétegek pedig, 
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mellyek vizirányosan nyulnak el egészen a hegyoldalak kezdetéig, későbbi 
korból erednek , mint sem a hegy kiemelkedett ; különben lehetetlen 
képzelnünk~ hogy kitolván magát a földből, egy!IIZersmind a létező ré
tegeket is föl nem emelte volna magával. 

·Tekintsük az egyes hegyeket, vagyis tegyünk tulajdon nev~et 
ez átalános egyszerü elméletbe , s Beaumont rendszere tisztában áll 
előttünk. 

Az általunk megkülönböztetett ülepedési földnemek négy rend
beli rétegei közt van l1árom, és ezek a legmagasabbak, a földgömb fe
lületéhez legközelebb állók, vagyis a legujabbak; mellyek vizirányos 
fekvésben nyulnak el Szászország, a Cote d' or, Forez hegyeiig: egyet
len, tudnillik a Jura-mészkő jelenik meg feltolatott gyanánt. 

Az Érczhegy tehát, a Cőte d' or és Pilas hegy Forezben , a sze
mercses mészkő képződése után, s a többi három ülepedési földréteg 
alakulása előtt emelteték föl. 

A Pyrenek és Apcnninek oldalain két fölemelt réteg látható, 
ugymint a szemercses mészkö, s a zöld fövénykő és dörösz réteg; a 
harmados alakulat és az áradmány réteg, melly ezt fedi, megtarták 
eredeti vizirányos fekvésöket. 

A Pyrenek és Apcnninek tehát sokkal ujabbaka Jura-roészkőnél 
és zöld fövénykönél, mellyet fölemeltek, g régiebbek a harmadiagi g az 
áradmán y-rétegnél. 

A nyugoti Havasok (ezek közt a Mont-Blanc) hasonlóan a Pyre
nekhez,a Jura-roészkövet és zöld fövénykövet emelték föl, s ezen kivül 
még a harmados réteget is; az áradmány-réteg egyedül e hegyek kö
zelében bir vizirányos fekvéssel. 

A Mont-Blanc keletkezése(ehát a harmados, és az áradmány-föld
réteg alakulása közé tehető. 

Végre azon hegylánczolat oldalán, mellynek részét a Ventoux 
képezi , semmiféle ülepedési réteg sem találtatik vizirányos fekvésben, 
hanem mind a négy feltolatott. Midőn tehát a V entoux fölemelkedett, 
már akkor az áradmány-földréteg le vala rakva. 

Ez ismertetés kezdetén érintém, hogy a tudósok meghatározták 
a különféle europai hegylánczolatok viszonylagos régiségét; és most 
már nyilvános dolog, miként Bea um ont tapasztalatai tovább mentek: 
minthogy a hegyek alakulásának korát is összehasonlithattuk a külUn
féle ülep,edési földrétegek alakulásának korszakával. 

Figyelmeztettem már olvasóimat az ismeretlen, de szüksége~ 
okokra, mellyek olly jellemzetcs változásokat idéztek elő a vizek üledé
keinek természetében e földgömb felületén; mindazá.ltal Bea.umont 
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munkája, a mennyire tapogatódzni lehetett az illy felforgatások termé
szete körül, némell y határozott ismereteket foglal magában, ugyrrúnt: 

Az ülepedési rétegek, szintugy természetöknél, mint a rétegek 
rendes fekvésénél fogva, ugy látszik, nyugalmas állapotban rakatta~ le. 
Minthogy minden rétegben a létszerves növény-, és állati lények külö
nös rendje ismerhető fel, határozottan föltehetni, mikép ama nyugalmas 
korszakban, melly a két egymáson fekvő földréteg ülepedésének felel 
meg, a föld nagyszerü physikai változáson ment által. Most már tud
juk, hogy az illy változások a hegylánczolatok fölemelkedésében álltak, 
vagy ezek kiséretében mentek végbe. A két első fölemelkedés, mellyek
röl Beauruont emlékezik, nem tartozván a nevezetesbek közé az általa 
osztályozott négy változás rendjében: világos, hogy nem lehet állitani, 
miszerint a földgömb megvénhedvén, most már nem annyira alkalmas 
az illy természet ü catastrophák elöállítására; sem azt, hogy a jelen nyu
galmas korszak, hasonlóan az előbbiekhez, nem fog-e valameily hegy
lánczalat hirtelen kiemelkedésével végzödni. 

Meg lévén állapitva, hogy nem egy időben jöttek ki a föld gyom
rából valamennyi hegyek, igen természetesen azon kérdés vizsgálata 
merült fel: valljon az egykoru hegyek nem tüntetnek-e föl maguk közt 
bizonyos helyzeti viszonyokat? Beaumont igen nagy elmeéllel e kérdés 
vizsgálatára adván magát, a következő eredményre jutott. 

Az Érczhegyek, Cóte d' or és Pilas hegyek iránya egyenközü a 
földgömb legnagyobb körével, melly Dijonon menvén keresztül, e vá
ros délkörével mintegy 45° foknyi szögletet képez. 

A másodos emelkedési hegyek, tudnillik a Pyrenek és Apenninek, 
a dalmatiai, horvátországi, és Kárpát hegyek, mellyek azonegy rend
szerhez tartoznak, mint azt némell y geologusok leírásából következ
tethetjük , mind egyenközüleg vannak elhelyezve a legnagyobb kör 
ivével, mellynek helyzete az által jelöltethetik, ha azt mondjuk, hogy 
Natehez és a persa tengeröböl tarkolatán huzódik keresztül. Egyéb
iránt bármi legyen is annak oka, a hegyek, mellyek Eurapában azonegy 
időben emelkedtek ki a föld gyomráhói , a föld felületén lánczolatokat 
képeznek, vagyis hosszasági elnyulásokat, mellyek a tekének bizonyos 
körvonalával mind egyenközüek. S ha felteszszük mintegy természete
sen, hogy e szabály azon határokon kivül is alkalmazható, mellyek közt 
valósága bebizonyittatott: hajlandó volnék elhinni, hogy az Alleghanok 
éjszaki Amerikában, minthogy azok iránya szinte egyenközii a legna
gyobb körvonallal, melly Natchezt és a persa tengeröböl t összeköti, 
létkorra nézve a Pyrenek lánczalatához tartoznak. S Beauruont e rész
ben igazolhatá e következtetés alaposságát; vizsgálat alá véve a pon-
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tos leírásokat, mellyel•et az amerikai geologusok bocsátottak közre az 
Alleghan hegyekről Ugy látszik továbbá, minden nagyobb tévedés 
nélkül elmondhatj uk, hogy Görögország hegyei, az Euphrattól éjszakra 
eső hegyek, és az indiai félsziget lánczola ta, mellyek az emlitett egyen
közüségnek pontosan megfelelnek, hasonlón az Alleghanokhoz, a Py
renek- és Apcuninekkel együtt emelkedtek ki a föld gyomrából. 

A hegyek harmadik re~dszere régiség tekintetében, mellynck 
részét teszik a nyugoti Havasok és a Mont-Blanc, egy hosszu kidom~ 
borodás, egyenközü a legnagyobb körvonallal, melly Marseille- és Zü
richen huzódik keresztül. E két város közti egész közben e szabály ne
vezetes pontossággal igazolja· magát. S minthogy a hegylánczolat, 
melly Norvegiát Svédországtól elválasztja, s a Cordillerák Brazíliában 
szinte egyenközüek ugyanazon körvonallal, igen valószinü, hogy a föld 
kérgét a Mont-Blanckal azonegy időben furták át. 

Mi a Beauruont által Yizsgálat alá vett negyedik és utolsó rencl
szert illeti, a legnagyobb körvonal , mellyre vitethetik, Marocco tarto
mányon és a Himalaya keleti csúcsán megy keresztül. Az egyenközü
ség valónak találtatott a Ventoux és Leberon hegyeknél Avignon JY!Cl
lett, a St.-Baume-, és a Provenr;e némelly bérczeinél, s végre a walli~i 
Havasok központi lánczolatánál egész Illyriáig: s ha az egyenközüség 
itt a keletkezés idejét gyaníttatja, akkor a hegyeknek eme legujabb 
rendszeréhez számíthatjuk a Baléant, a Kaukazus nagy központi lán
czolatát, a Himalayát, és az Atlast. 

Egy iszonyu hegylánczolat, a legkiterjedtebb a világon, iránya 
által különösen eltér a fönebb emlitett valamennyi rendszerektől. Beau
mont, mig azokhoz hasonló geologiai tapasztalatokat vár, mellyek őt 

eddig olly sikerrel vezérelték, gyanításoknak engedte magát által; 
mellyekböl egész valószinüséggel kitünni látszik, hogy e nagy hegy
lánczolat még a negyediknél is ujabb az ö rendszerénél fogva. De az 
illy gyanitások, bármilly elmések legyenek is, azon indokolás körén tul 
esnek, mellyben forogni elhatároztam magamat; miért is annak előadá
sávaJ "felhagyok. Más részről attól tartok, nehogy meggondolatlan[1bb 
elmék összezavarják azokat a főnebb emlitett szigoru következtetések
kel; mi által ezek hitelöket vesztené!{. És igy sietek befejezni előadá
somat; s elegendőnek tartom, megjegyezni azt, mennyire egyszerüsit
tetni fog a hegylánczolatok pusztán geographiai tanulmányozása, ha az 
egyenk3züség, mellyet Beaumont az egykoru hegyek megkülönböztető 
jellegének tart, valósulandván, az egymástóllegtávolabbra eső ponto
kon, például a Himalaya és Ventoux hegyet illetőleg, a tudomány ele
mei közt helyet foglalhat. Egyszerü osztályozások, csekély számmal, 
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mellyeket a leggyengébb emlékezet is megtarthasson, és más részről 

kivéve minden önkény alól, minthogy a régiség szabná meg a rendet, 
kalauzul szolgálandanak azon hegylánczolatok szövevényes labyrinth
jában, mcllyek egymásba szögelnck; melly labyrinthba még eddig 
egy geographus sem nyomulhatott biztos léptekkel. 

(B) 142-ik laphoz. 

E m b e r - f a j o k. 

Az emberi-nem osztályozásának legujabb rajza. 
Bory de Saint-Vincent után. 

(Dictionnaire classique d' hist. nat.)· Homme czikk. VIII. k. 1825.) 

H Leiotricllok, vagy si
ma hajnak 
A régi száraz földön : 

l Japhet nemzetség. 
A. G e n s t o g a t a, kik h osz

sz u öltözetet viselnek, és 
homloknktól kopaszodnak 
a) Kankazi (nyugoti) 

faj. 
b) P e l as g (déli) faj. 

B. Gens braccata,mclly
nek ágai kurta öltönyt vi
selnek, s a kopaszadás fc
jök tetején kezdődik. 

c) C e l t a (nyugoti) faj. 
d) G e r ma n (éjszaki) . 

faj. 
l. Teuton ág. 
2. Szlavon ág. 

II. Arab faj. 
a) A t l a n t i (nyugoti) 

faj. 
b) A d am i (keleti) faj. 

III. Hindu faj. 

IV. Szittya faj. 
V. Chinai faj. 

Közösen az uj és reg1 szá
raz földön: 

VI. Magas éjszaki (hyberborea) 
faj. 

VII. Neptuni faj. 
a) Ma I aj i (keleti) faj. 
b) O c e ania i (nyugoti) 

faj. 
c) P a p u ah (közép) faj. 

VIII. Australásiai faj. 
Az uj szárazföld sajátjai: 

IX. Columbiai faj. 
X. Amerikai faj. 

XI. Patagoni faj. 
.J Hellotricllok, vagy 

göndör hajuak. 
XII. Aethiopi faj. 
XIII. Hatfer faj. 
XIV. Melani faj. 

J Torz etnberek. 
a) Krctinek. 
b) Al hin ok. 
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))esuaoulins után. 

(Histoires nat. des races humaines. 1826.) 

I. Szittya faj. tr ai ak, timo r ok és 
a) Indo-gern1an ág. malájok. 
b) Fi n n ág. 4. P o l y n es i a i ak. 
c) T ö rök ág. 5. O v ok Madagascarban. 

II. Kaukazl faj. XII. Papuah faj. 
III. Semi faj. XIII. Oceaniai néger faj. 

a) A r a b ág, 1. 1\f o i , vagy m o i e Co-
b) H e t r us k-p e l as g chinchinában. 

ág. 2. S a m a n o k , d a j a-
c) C e l t a ág. ko k stb., Maiacea he-

I V. Atlanti faj. gyeiben. 
V. Hindu faj. 3. Diemen-föld, Uj-Caledo-

VI. Mongol faj. nia, :S a Szentlélek-archi-
a) I n d o- c h i n a i ág. pelagus lakói. 
b) Mongol ág. 4. Vinzirobarok, Ma-
c) M a g a s-é j sz ak i ág. dagascar hegyeiben; 

VII. Curili faj. XIV. Australásiai faj. 
VIII. Aethiopi faj. XV. Colurnhiai faj. 

IX. Euro-afrikai faj (vagyis mo- XVI. Amerikai faj. 
zambiquei négerek , kaffe- 1. O m a g n á k, g u a r a-
rek stb.) n o k, c o r o a d ok, p u-

X. Austra-afrikai faj. r ik, a l t u r ék, o t o-
a) H o t t e n t o t ág. ma c h ok stb. 
b) B u s h m a n ág. 2. B o t o c u d o k és g u a-

XI. J11alaji, vagy oceaniai faj. j a c ok. 
1. C a r o l i n ok. 3. 1\f b a y á k, s h a r r nák. 
2. Dajákok és bead- 4. Araucanok, puels-

zs uk Borneoban, és szá- ko k, t e u l e t t ek vagy 
mos arafora, s alfu- patagon ok. 
r u a 1\folukkákon. 5. P e cs e r ék, a tüztarto-

3. J a v a n ok , és sum a- mán y benszülött lakói. 

Lesson szer1nt. 

(Manuel de Mammalo;ie. 1827.) 

I. Fejér, vagy kaukazi faj. 
1. A r am ág; assyrok, chal

daeusok, arabok, phoeni-

ciek, zsidók, abyssinek 
stb. 

2. H i n d u, g e r ma n és 

13* 



p e l as g ág : cclták, kan
taberek, persák stb. 

3. S z i t t y a , t a t á r ág : 
Szittyák, partimsok, tö

rökök, finnlandiak, ma
gyarok 

1-ső elágazás, m a l á'j i. 
2-ik " o c c a n 1 a 1. 

II. Sárga, vagy mongol faj. 
l. M a n d z s u ág. 
2. C h i n a i ág. 
3. M a g a s é j s z a k i, vagy 

esk im o ág: lappok,egy 
részben samojedek, labra
dori eskimok, kurili s ale
uti szigetck lakói. 

19G 

4. A m c r i k a i ág. 
a) P c ru i, v. mexicoi. 
b) A r a u c a n i. 
f') Patagon i. 

5. Mongol-pelasg;vagy 
c a r o l i n i ág. 

III. Felwlc, vagy me/ani f:tj. 
l. A c t h i o p i ág. 
2.Kaffcrág. 
3. II o t t c n t o t ág. 
4. P ap u ág. 
5. T a s m a n i ág. 
6. Alfuru-endameni ág. 
7. Alfuru-austráli ág. 

(C) 145-ik laphoz. 

Az emberi-nem egysége. 
l. Erkölcsi egység, a történeti és vallásos hagyományok alapján. 

Hogy ha a Cosmogonia, s a vizözön, miként a Genesisben előa

da tik, minden régi hagyományokban megtalálja közös alapját, mcllözve 
a tulajdon nevekben előforduló változatosságot: reményünk lehet, hogy 
a chronologiai különbséget is egysegre vihetjük vissza. Mióta az igaz
hiYő vallásosság a szcnt könyvek értelmezésében a tudományt is sc
gélyül hívja, ez azon kérdést vetette föl: valljon a legcgyszcrübb, és a 
hagyományokkal leginkább megegyező értelmezés nem az volna-e, hogy 
először is, a vizözönt, e nagyszcrü másodrcndü eredményt, mindcn nép 
sajátmódja szerint adja elő; s másodszor, mindczen hagyományok egyct
len-egy átalános hagyománynak válto:mtos viszhangjai voltak, mclly 
egy nagyobbszerü s távolabbi eseménynek, tudnillik a teremtésnek 
eredménye s tanubizonysága. Ha egyéb népek előadásait, nevcit, (-; 
számjegyeit értelmezni akarjuk, szükség, hogy jól felfogjuk a zsidó 
nép könyveiben előforduló előadásokat, neveket és számjegyeket. Ezen 
osztó igazság visszaadá tekintélyét a Hetvenek bibliai Chronologiájá
nak, melly a világot mintegy 1500 évvel régibbnek teszi, mint aVul
gata. A Hetvenek fordítását és Chronologiáját elfogadták az apostolok, 
és az egyház első atyái, még sz. Jeromos is, mint Eusebius krónikájá-
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nak folytatója. Maghatározván ekkép ah összeegyeztetés határvonalát, 
alkalmazzuk azt sorban a régi évkönyvekre ; elkezdve azoknál, mellyek
llez hagyományilag és földiratilag c határvonalleginkább közeledik. 

Zsilhík, chnldoensok, phoenlt·lek. 

1\ii elfogadjuk Fourmont munkájának következtetéseit, ki a zsidó, 
chaidacai s phocniciai hármas nemzetség közti 1Jasonlatosságot álla
pitja meg, daczára a nevek különfélcségénck: mcllyek mind jellemző 
nevek lévén, termé:ozetcscn minden nyelven kiilönboznek. Philo, ezen 
n:gi szellemnek folytatója, egyedül tiz plwcniciai név értelmét adta gö
rüp;ül, mPllyek a zsidó patriarcháknnk felelnek meg, Ádámtól Noéig. 
J::r~lckes dolog, látni a Gcncsi!'lbcn Kain mnrndékainak neveit; kit a 
phoeniciek és chaldacusok ősiik gyanánt fogadtak el , időszakonkint, 

1~1int frisítik föl a Seth i~jabb ágbeli nevek nagyobb részét. 1\iózses 
.\brahámot Scthtcl, a zsidókat Jákobbal, Ezsau öcscsével kötötte ösz
:<z.e. A chaldaeusok a vizözönt a tizedik patriarcha idejébe helyezik. A 
fenmaradt phoeniciai könyvek nem tesznek arról cmlitést; azonban San
clloniaton töredéke igen rövid, és a ch aldacai zsidó Cosmagonia a he
truskok régi hagyományaiban egészen benfoglaltatik; kik azt lydiai, 
vagy phoeiúciai gyarmatosoktól nyerhettéle E szó év, vagyis inkább a 
('hronologiai egység, kiilönbüző P.rtékkel bir a chaldaeusok és phoeni
ciek évkönyveiben. Maguknál a zsidóknál is c szónak öntudatos hasz
nálata hihetőleg csak MázRessei kezdődik. A hitika az egyptomiak tul
ságoskodásai következtében alakult, kik gőgö<~ kérkedéssei töltötték be 
saját dynastiáikkal a világ Chronologiáját. 

Eg)·ptumial<. 

Egyptom évkönyvei elnyelték Actbiopia évkönyveit, a honnan 
jött ki eredetileg mivcltc;égével egyiitt az egyptomi faj. Az ahyssinek,vagy 
jelenkori aethiopok hagyományaihan láthatni még nyomait ezen, a zsidók 
,·ándorlásai által az ó történetben előidézett átalnkitásoknak. 

Hinduk. 

A hindu konyvek teremtést, és egy paradicsomat irnak le négy fo
lyóval, s Yizözönt, és Noét emlitenek. A tiz a v a t a r, vagy Visium ere
deti mcgtestesülése:, a vizözön előtti ti::>:: patriarchára emlékeztetnek, s 
a 'Jenesi<>seli hasonlatosságot nevelik. A pogányság négy korszaka föl
talál ta tik a véghetctlen v e d á k- és p u r a n á kban; me ll yekben az igaz
ság ékességei igen gyakran fátyolokká válnak, s hol a történelmet csak 
a mesék és allegoriák hármas bástyáj:ínát lehet megközelitni. 

Persnk. 

Az ujabb indianisták számos kutatásai a régi Persiát és Incliát a 
sanserit könyvek lranjával, vagy Plinius és Pomponius Mela Ariana-
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jával hasouliták össze. A persák tellát csupán egy ágát tevék a nagy 
hindu nemzetnek, mcllyel jó darabig küz(is hazá jok, vallásuk és east
jaik voltal{. 

Régi csillagászat. 

A nemzeteknek általunk emlitett. chronologin-i rendszere, a csilla
gászattal köttetik össze. A vélemények it régiek ismereteinek fokát il
letőleg változhatnalc dc annyi tagadhatatlan, hogy régi évkönyvcikben 
csillagászati számitások tükröződnek vissza. Delamhre és Cuvicr meg
tagadván az cgyptomiaktól a napéjcgyenlct hátrálásának ismeretét, 
azt nem tagadhaták, lwgy ök határozták meg a nagy sothiacalis, vagy 
Isisféle évkört; scm· ki nem törölheték Strabo és Diodor szavait, kik a 
napévet határozottan 3 G 5 1mpra és 1/~ -re teszik a thebeieknél ; sem 
Syncellus szavait, ki ugyanezen állitást Manethon irataiból vette át. 
Egyébiránt az teljesen mindcgy, valljon az 1460 r)vböl álló sothiacalis, 
és a 600 évböl álló félnapi évkör, a l1induk, cbaldacu.~ok, vagy egypto
miak által találtatott-e föl: hanem azt kell tudnunk , valljon ezen év
körök megközelitöleg kerestettek, és határoztattak-e meg a forró ég
hajla tok látkörének gözci által elfcdett, vagy megzavart égi testek he
liacalis, vagy elkésett fölkclését illető tapasztalatok közepette? A pon
tatlan megközelitésck, az évszakok megközelítése, az aethiopiai esőzé
sek rendes beállása, a Nilus, Gangcs, Indus, Tigris, Euphrates áradásai 
által igazittattak helyre. ~~~·dekescbb volna azt tudni: valljon az ekkép 
nyert eredmények nem á hagyomány utján terjesztettek-e el? Cuvier 
elsőbben igy gondolkozott; azt hirdetvén , hogy nem puszta vakeset, 
miszerint 40, vagy 50 századdal Kr. e. találkozunk az assyriai , indiai, 
chinai, egyptomi monarchiák hagyományos eredetével : mondjuk in
kább, a társadalom, az emberi család eredetével. Ezen öszhangzást csak 
ugy fejthetjük meg, ha azok alapjául az igazságot veszszük. Lássuk 
már most ama számitásokat, mellyek beburkolták, és gőgösen megza
varták ezen okszerü egyforma alapot. 

A hindu négy korszaknak 4,320,000 évekre tett hossza, 360 által 
osztatván el (melly szám az eredeti állatkör felosztásainak, vagy a 
nagyjából számított határozatlan év napjainak sz:'.ma), a hányadék, 
vagyis 12,000, a persa és hetrusk évkörnek száma, s a chaldaeai évkör 
eleme, a vizözön előtti tiz patriarcha uralkodására; melly időkör töké
letesen egyenlő a legutolsó indiai korszakkaL Az előbbi korszakok nem 
egyebek, mint a 432,000-es számnak kettő általi folytonos sobzorozásai. 
Ezen szám valamelly planeta, vagy csillag nagy kiírfutásának , vagyis 
ugyanazon helyre visszatérésének hosszabb évét fejezi ki ; azon nagy 
évet, melly 25, 36, és késöbb 432000 évben állapíttatott meg. Szinte a 



36,000, némi törtszámmal, a régi egyptomi Chronologiának számjegye, 
melly az istenek uralkodását foglalja magában. Mindezen számok 6, 9, 
12, 18, 36, 72, 144 által closzthatók. E számok szorozatai tízszeres ha
lad\·ányban a chaldaeusok, indusok, görögök, tatárok leghiresebb év
köreit képezile 

Az év, melly középfordulatot jelentett, egy végtelent és egy ki
C'linyt is jelente: századokat, évet, évszakot, két hónapot, két hetet, sőt 
egy napot. A világ tartalma körfutás volt: a n n n s, o r bis, m u n d us; 
az anyagi állatkör chronologiaivá vált. És igy mindeniitt feltűnik a 
csillagászati számítások hasonlatossága, mindenütt az apolepticai vagy 
hátráló alkalmazás egy homályos mttlt felé. Az egyptomiak némi csil
lagászati ismerettel birván, állatköröket és dynastiákat készitettek ma
guknak : valamint többet értve a szobrászathoz, valóban létezett, vagy 
képzelt főpapjaik szobrainak teljes sorozatát késziték el. E chronologiák 
számjegyei inkább a nemzeti hiuság, mint a valódi régiség kifejezései 
voltak; s minden esetben az ó-kor vetélkedő népei közt valódi öszhang
zás létezhetett: minthogy az ellenkező állítások, az első rokonsági vi
szonyok esetleges, vagy szándékos feledésén alapultak A legelső adat 
és módszer, a leszármazást bizonyiták · 

«:lll na lak. 

A népek köz ül, mellyekröl szólani akarunk, először is a chinaiakat 
szemeljük ki, kiknek csillagászata az elkésett csillag-fölkeléseket hasz
nálta, hasonlóan a hindukéhoz. 

A chinai évkönyvekben emlittetnek a teremtés napjai , a chaos, 
az ég és föld, növények-, állatok-, és végre az embernek alkotása. A ki
rályi emberek, vagy gin-hoangok öt nemzedékre osztatnak, egészen Fo
hi-ig. Egy hagyomány is van azokban a vizözönről, melly természete
sen az ő tartományukban Yao uralkodása alatt történt. Mindez a Ge
nesishez hasonlit; a Wbbi hindu hagyomány. Az ég 108,000 év alatt 
képeztetett, és három rendbeli dynastiák fordulnak elő: az égnek, föld
nek, és embereknek királyai. Ez utóbbi, vagyis a Gin-dynastia, a chal
daeo-arabok g i n-, s a persák vagy hinduk d i v-jeire emlékeztet; a há
rom együttvéve 432,000 évig uralkodott. A chinai nép atyjának, Fo-hi
nak származása gyakran összezavartatik a Buddha nevü hindu reforma
torral: mi idegen miveltséget, vagy ci na fajt jelent. Fo-hi legelőször 

Shan-si hegyein jelent meg, és Cin területen uralkodott a cinákkal, ván
dorló társaival. Manu törvénykönyve,egyike India legrégib bkönyveinek, 
igen régi szakadásra mutat, mellyet sok hindu törzsek kivándoriása 
követett a szent területből : illyenek voltak a j a v a n ok, vagyis pe-



200 

las g, vagy hellen jónok; a. s h a c ak, sákák, vagy szittyák; a p a r a
d á k, parthusok; a p a h l a v á k, pehlvik ; és a c i n á k. 

Mindezen kivándoriottak a harczos casthoz tartoztak, és belőlök 
nagy nemzetek váltale A cinák Ch inába hatottak be, s a Shin területnek 
adák nevöket; s Fo-hi, vagy Buddha lett a lelkiekben főnöli ük. Sokkal 
távolabbi, s különös eredet tulajdoníttatott a chinai és hindu mivelt
ségnek. Huet, Kireher, Kaempfer, de Guignes, Langles Egyptomban 
keresték annak elemcit, mig az egyptomi elsőség volt divatban, s a 
sanserit könyvek még csak névről sem valának ismeretesek. Az eszme
rajzi írásmód, és a társadalmi rendszer változhatlausága, képezik az 
analogiát, melly szerint e vélemény képeztetett. Az indo-chinai archi
pelagusban látott Buddhaféle számos bálványok fekete arcza és gön
dör haja még hathatósabb védvet szolgáltattak, mig az e súgeteket 
lakó népfajok physikailag nem ismertettek: mellyek természetesen az 
ö hasonlatosságukra képezik az istenek és félistenek báh·ányait. Bud
dhának és Sommonakodomnak sokkal nagyobb számu bálványai, sima 
haj- és barna arczokkal képezvék; melly physikai jelenet sokkal inkább 
hasonlit az amerikai fajokhoz: minthogy ezek is állandó kormányzási 
formával , képirással, és pyramisokkal birtak. S talán van okunk azt 
mondani, hogy az amerikaiak a pharaok Egyptoma, vagy pedig Seso
stris hajóhadai a me~icoi öböl felé eveztek ? 

Az emberi társadalomnak eredetét tekintve, ki előtt nem isme
retes ama törvény, melly Közép-Ásiából ágaztatja szét az emberi-ne
met, és melly a hasonlatosság esetében az elsőséget szükségkép annak 
adja, melly közelebb van a központhoz? Egyptom, Aethiopia, China, 
Indiával csak származás utján érintkezne]>, valamint Chaldaea is. Fö
nebb láttuk a cinák és Fo-hi credetét. Ábrahám és Brama, Aram és 
Armen, nem helyezvék-c a Sem- és Japhct-fajok, valamint Manetes 
és Manu a Japhet- és Charn-fajok határaira? Az cgyptomi miveltség a 
Nilusan szállt alá, s egy indiai gyarmattól eredett, melly az afrikai né
gerekkel vegyülve, a thebai s nubiai emlékeken Jerajzolt közép-fajt 
hozta létre. India meghódítása Bacchus által, görög forditása Sesostris 
hadjáratainak, Osiris zászlója alatt: de Osiris, Iswara, Jaho-sir egy 
jóval korábbi hindu mythus; és a görögök, kik Egyptomból származ
tatják a hinduk vallását és épitészetét, feledik, hogy a legrégibb pyra
misok átalában a pásztoroknak tulajdoníttatnak, s e pásztorok, shetok 
vagy shiták, az ariai vagy indo-persa fajhoz tartoztak. 

Tlbetlek. 

India s China között, a magas hegyekkel boritott Tibet és Butan 
tartományokat indo-tatár faj lakja, mellynek miveltsége közép határt 
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képez e két nagy nép közt. A tibctiek hindu gyarmat, törvény-, írás
mód- és vallásra nézve : irásjegyeik igen hasonlitanak a sanserithoz j a 
nyelvnek is ugyanazon rokonsága van : de a szavak egytaguakká tö
redeznek, a chinai rendszer módjára. 

J\ hagyományok geogrnpltinl központjn. 

Jóllehet a Himalaya képezi a legmagasabb hegylánczolatot az 
ásiai nagy szárazföldön , mindazáltal az elsö népek legrégibb emlékei 
(•pm nem tarianak feléje. Maguk a chinaiak azzal vádolják a tibetieket, 
hogy ezek ujabb eredctii nép j de a Himalaya igen közel áll az indo
hactriai Kaukazus lánczalatához, mellytöl csak a magas Indus völgye 
válas?:tja el. Magának a Kaukazusnak éjszaki elágazásai, az Altai felé 
huzódnak: honnan Cuvier a mongol fajt származtatja j vagyis inkább, 
helyesebben szólva, mclly felé ezen faj legrégibb emlékei tartanak. 
l\fáris elég világosan látjuk a földteke azon pontját, hol ezen hagyo
mányok együvé olvadnak: a közös forrást, honnan azok a különbözö 
népek vándorlásaival kiindulnak, ugyanezen népek nyilt vallomása kö
vetkeztében. A persák é js z ak r a viszik vissza eredetöket j a hinduk 
é j sz ak n y u g o t r a j a chinaiak n y u g o t r a j a chaldaeusok é j
s z ak ke l e t r e : az indo-bactriai Kaukazus a középpont, hol a törté
neti irányrózsának (bussol), mind eme sugarai összevergödnek. Végez
zük be körutunkat e végtelen láthatáron, nelwgy könnyelmtien hoz
zunk határozatot j s a g o n d os körül t ck i n t és a szem- és léleknek 
eme müködését valóban kifejezi. A scythák, kiket utoljára tartunk föl, 
minthogy történetök ismeretcsebb, de egyszersmind hosszabb és ta
nulságosabb, eredetöket dél- és keleire vi~zik. A négereknek nincsenek 
évkönyveik, s csak a nyelvök- és létszervczetölu-öl vett hasonlatasságra 
szoritkozhatunk: és látni fogjuk, miként a polynesiaiak, és a maláj ok, 
a hinduk és négere~ függelékeit teszile Í~s mo8t tekintsük az ameri
kaiakat, kiknek nagy kitcrjedésü hazája, ámbátor egészen elvál va 
lenni látszik az ó-világtól, éjszakorr mégis összefügg vele j az amerikai 
hagyományok minö tájról hozzák le őseik törzseit? 

J\merlkniak. 

E család, mclly jelenleg csak néhány millio egyént számlál, a 
földszoros és a két félsziget közt, a hanyatlás határvonalán áll, melly 
sok századokkal elöbb kezdödött a spanyol hóditásnál. A középkori 
nmerikaiak kérkedékeny régiségii Thcogoniákat és Cosmogoniákat mu
tnttak fÖl, hasonlóan a chaldaeusok- és hindukhoz. Politikai társadalmuk 
mesterséges bonyodalmakkal birt j vallásuk tele volt finom legendákka], 
barbar áldozatokkal, mcllyck nyomait most is követhetjük az ujabbkori 
vadak közt. Nyelvök mai napig is bövelkedik elvont kifejezésekkel j 
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mytlmsaik jótékony, és mflgukaí kijcl<·ntő isl.t'nclm~ H talnak j mczc1 
gazdászatuk házi állatokat és növ(•nyeket ismer, mellyeknck fajaik el
vesztek j a mcxicoi papok nap<~Yct JJa,qználtak, a szükönapok rcndszcr(·
vel j épitészcik nagy kitcrjed<'sü templomokat, holtazatokat, vizveze
töket épitettek Az amerikai ú-kor, ugy láü;zik, tullmla<lta c köz<~pkort, 
mclly egészen meglepetett és megfojtatott az ujjásziilct<~s alatt. A 
földszoros, és a két félsziget egy n'~sz(~nek felületc, cgyptomi óri:ís
nagyságu romokkal van borit va, mellyckn~ az uj-világ őserdeinek 
mozgalma számos cyclusokat, vagy egymásra következő rétegeket mkott 
le, miután az emberi szargalom ez <'·piiletckct az elemek martalékául 
hagyta. Az illy füvészcti cyclusok, a jelenkori tudósok számitása szc
rint nem idősebbek négy, vagy öt századnál, s több izhcn válták fel 
egymást : minthogy maguk az aztekek nem csak credctét, dc még léte
lét sem tudták e romoknak; mellyck közül a legnagyobbak, ugymint 
a palenquei romok, az almachoknak, a caraibok <'íseinck tulajdonittatnak, 
melly faj még most is él, és szemeinek ferde állásáról nevezetes. IG~ L 

barbar törzsnek, az otomok- és tctonak-énak nyelve indo-chinai, egy
tagu szavakból áll. Illy hasonlatosság, és egy halvány arczu rcformator 
története mellett, kiben némellyck Buddhát vélték fi-ilismerhetni,csoda-e, 
ha az cthnographok nagyobb része Tatáror~zág-, China-, Japán- és 
Indo-C11inából származtatja Amerika ()s lakóit? Az utolsó vándorlást 
Manko-Kapak vezette volna, kit Banking, Kubilai fiának és Dsingi~

khan kisunokájának tart. A n~gi Ásia hagyományai minden esetben 
igen világosan láthatók az aztckek Thcogoniájában, és Cosmogoniájá
ban; sőt némclly vad népek hagyományaihan i~ fölismerhetök A világ 
korszakai hindu technologiával, és a görög-hindu elemek : a y u h, a 
viz, föld, levegő, tiiz korszakai, vagy napjai; az átalános vizözön, 
egy Noeval j a népek szétszóratása, a nyelvek összezavarodása, a napév, 
mongol, japani, tibeti állatkör; az cgyptomi , vagy hindu épitészet j a 
eastok, mumiák, hieroglyphok, kclet-ásiai arczvonalak és szin, - két
ségkivül temérdek hasonlatosság ra mutatnak j s épen nem csuda, ha 
némell y tudósok még az ösvényt és időt is kijelelik, mikor, és merre 
költözött át az emberi család az ó-világból az uj-világba. 

A régi Ásiának ~zámos népfajai találták fel azon tulságos szaká
sokat, mellyck az amerikai népek-, sőt az .occaniai szigetbelieknél is 
föllelhetök, minök : a bepettcgetés, a fejbőrnek diadalmi jelül hasz
nálása, a szerzödés megkötésénél az egyezkedő felek által ontott vér 
összevegyitése, a szolgák feláldozása uraik sir jánál, az elaggott szülök 
megölése, az özvegyek feláldozása férjcik sirjánál, két külön nyelv 
használata a két nembeliek közt, ámbár mindkettö érti a két nyelvet. 
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Az eszelősség t~s gonoo;zság, bármilly önkénytes termékei legyenek is 
mindcn időben t'•s 1ICiyen az cmberis<:gnck: mégis az utánzás egyike 
legközönségesebb forrá~miknnk , egyike egtermészetesebb , és kevésb
bé szomoritó kimagyarázásuknak. 

Oceaniaial• és négerek. 

Feltéve, hogy a pusztán szóbeli hagyományok: kevés nemzedé
kek folytában mcgváltoznak, é~s elf('rdittetnek: azon népek, mellyeknck 
i rot t, vagy jdké~pezctt éYkiinyvcik nincsenek, kcvé~::; bizodalmat gerjeszt
lwtnck Lcnniink. Az afrikai, s Ín<lo-clJinai archipclagusbcli négerek 
olly népektől környeztetnek, mellyekWl naponkint tanuliuLinak cl va
lamit. Az oceaniai szigctbeliek mindig tevékeny, (,s bátor hajósok vol
tak' s már }Járom század óta érintkeznek velök az curopai 1Jajósok' és 
missionariusok. Mindamcllett csak tartózkmlással ernlitjük meg le
gcndáikat, például a Tonga szigetbeliekét; melly előadja az emberek 
szétszóratását, jók- és gonoszokra, fejérek- és feketékre felosztását, 
miután Cha1nra átok mondatott, és egy Ábel, bizonyos Kain által meg
gyilkoltatott volna; vagy a Tahiti szigctbeli legendákat, midőn az lsten 
álmot bocsát az első emberre, s kiveszi egy csontját, mellyböl az első 
nőt alkotja, az chő embert pedig veres agyagból gyurja; az emberi
ncmct nagy árvíz nyeli cl, mcllyböl egy Noe megszabaduL Ha pedig 
valaki azt vél né, miként c legendák az europai missionariusok·, vagy 
keresztényelekeli érintkezésnek köszönik ct·edetöket, azt kérdhetjük 
tőle, miért nem találjuk c népelméi annyira meggyökerezve az uj-, 
mint az ó-testamentomi jeleneteket? 

A m~gcr faj rokonsága a többiekkel l.eginkább kitünik anyagi s 
erkölcsi jellegciből ott, hol a történeti s vallásos hagyományok hiá
nyoznak ; tekintetbc véve azt is , hogy a belső afrikai s australiai 
nyelvekre vonatkozó tanulmányok fejletlen állapotban vannal(l: azon
ban a nyelvészet szempontjából máris elmondhatjuk, hogy az oceaniai 
nagy család a legbiztosabb, és legfényesebb diadalt nyujtja az egység i 
dogmának. A szigeteken elszórt amaz ezer meg ezer törzsek feledbeték 
hagyományukat, olly ki.ilönböző éghajlatok alatt móclosithaták leülalak
jokat; és valóban csuda volna, lla nyelvök képes leenelett daczolni az 
idő hatalmával. Az idő megtette a maga hatását; de olly csekély mér
tékben, hogy az eredeti rokonság jobhan felismerhető itt, mint bárhol 
egyébütt : az occaniai család, hasonlóan a szelek és hullámok szeszélye 
által a· tágas tengeren szét.szórt mcgRzámlálhatlan hajóhadhoz, minden 
szóejtéseibcn megőrzött egy zászlót; melly annyira legalább is megis
merhető, mint a hódítások által széthordott lobogók, s az indo-german 
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törzs nyelvei, mellyekre ezennel figyelmünket forditani szükségesnek 
tartjuk. 

Scythnk. 

Itt már biztosabban haladhatunk a l1agyományok összeegyezte
tésében; mivel a történeti leszármazás közvetlen fonalat nyujt kezünk
be. Indiának eredeti évkönyvei, megtisztíttatván a mcséktől, s értel
meztetve allegoriáikban az Iran és Turan név alatt, a régi felosztást 
sikság- és hegyes tartományra láttatják. Tor, Turan, az indiai Kauka
zus, egészen az indo-persa faj által tartatik elfoglalva, melly saca, sace 
scytha nevet visel. Diodor a scythákat az Indus pártjaira helyzi; Arn
mianus Marcellinus ugyanazoknak tartja a persákkal ; Anquetil du 
Perron összeha~onlitá a két nemzet istencit, miként már Horner tett.e. 
A medusok, gyakrím az eredeti szittyák Jmdjárataiba s történetébe ve
gyülve, ipart inkább kedvelö,szinteirani népek, kik a síkságokat és állan
dó életmódot szerették ; de a városokban megtelepedett iraniak, honnan 
ők a zend nevet vevék föl, sem veték meg a scytha nevezetet. Dsemshid, 
királyi s nemzeti név, Burnouf Eugen által J ama Schaeta, dicső scytha 
által magyaráztatik. Herodat leirja a mczzagetákat, vagyis nagy szit· 
tyákat, kik a régiség fölött vitatkoztak az egyptomiakkal; sőt az egyp· 
tomiaktól még földjöket is elfoglalták : ugy hogy nem· kételkedhetni 
rajta, mikép a pásztorok scythák voltale Cllampollion a Shoto nevet 
ezerszer is látta kiírva olly mcllélmév kiséretében, melly az ismét dia
dalmaskodó legyőzöttek ellenszenvének volt kifolyása. A thebei királyi 
palotákat és sirokat ékesítő festvények, a tulajdon nevek mellett igen 
is hasonlító rajzokat adnak , fejér és rózsa-szinnel, gesztenye szinü, 
vagy szöke hajakkal i a medinet-abui nagy dombormüvek a caramano
kat és gedroziaiakat ábrázolják, ló bőrbe takart fejjel, mellyen a sörény 
és fülek is megvannak; a scytháknak, a déli curopai lakosok őseinek, 

még vadon állapotban levő törzsei , majdnem egész meztelenségökben 
ábrázoltatnak József a getákat, és scyth:ikat rokonoknak mondván, 
mind a két népet Gog- és Magoghoz hasonlítja. A hyksos név ~ mely
lyet e történetirá a pásztoroknak ád, keleties kiejtéssel, a scythák 
természetes sc h o t z nevét foglalja magában, és a H ik, H a i k nevet 
mai napig is a Kaukazus egyik legszebb népe, az örmények I1ordják. 
Diodor a scythákat egyenesen Armeniába , s Iberiába viszi ki. Ptole
maeus a scythákat a kuretek- vagy krétaiakkal , és a bactriai Gomer 
városból kivándoriott gamerekkel azonositja. A szent-irás egy Gomert 
nevez Japhet l].nokájának. E két távol határ, az Iman hegy és Kreta 
sziget, · az?negy faj számára kiszabva, a közben eső pontok, ugy
roint Kis-Asia, Thracia, s az euxini tengerpart elfoglalását föltételezi. 
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Az ó-kor igen közel helyezi a Balti-tengerhez a gamereket, eim
roereket, vagy eimre ket. Possidonius, Freret által is támogattatva, 
Tauris- és Cimmeriából hozza ki öket; honnan a scytha betörés alkal
mával a VI. században Kr. e. menekültek. Ainedée Thierry, ezen cim
mer·vándorlással köté össze a gallusok terjeszkedő mozdulatait Sigo
ves , és Bellovesus alatt , midön Gallia birtokában nyugtalanittatának. 
Azt lehet mong.ani, hogy a celta, és german népek eme mozgalmai, 
minden .történeti bizonyossággal 12 századon át tartottak, felében a 
közönséges időszámitás előtt, más részben utána. A végzavarban, melly 
a nyugoti romai birodalmat szétbomlasztá, a barbarok szakadatlan lán
czolatot képeztek Ás iá tól Europáig, a Vol gá tól egész a Loire, sőt Taj o, 
Baetis folyamokig, és az Atlanti-t.engerig. Valamennyien, némelly mon
golok és hunnok kivételével, ugyanazon külalakkal, és majdnem 
ugyanazon nyelvvel birtak: igen becses indok azon föltett következte
tésre, hogy a goth népek nem csak hogy Scythiából, hanem a legelső 
scytha népből indultak ki. A g e t a, me ll y annyiszor azonosittatik a 
scythával, a g o t h névnek el változtatott kiejtése lehet. 

A scytha és celta faj közti rokonságat és ugyanazonságot eléggé 
behizonyitotta Pelloutier, Strabo, és Ptolemaeus nyomdokait követve. 
Számos tudósok a pelasgokat a celtákkal , ugyanazokat a hellenekkel, 
a celtákat a seolotokkal, galaták- és gallokkal azonosították. 

A Herodot általleirt szittya törzsek közt előfordulúak az irchek. 
E név helyett Pomponius Mela t u r koka t olvas ; és az ujabb tudo
mány helyesnek találta ez olvasást. A turkok Tatárország legneveze
tesebb, és régibb népeinek egyike; s eredetöket a szent-irásban emlitett 
Toghormára viszik fól, ki helyesen azonosittatik Targitaos-, Japhet 
vagy Jupiter fiával A török népnek nagy része, ugy látszik, különösen 
az AJtai felé szaporodott, honnan a törzsek nyugotra s éjszakra ter
jedtek el, ujgurok, turkomanok, uzbekek, buidák, seldsukok, otto
manok nevezete alatt.· Mai napig is a scytha eszméjét, elménkben a 
tatár eszmével zavarjuk össze; azonban az ujabb földképeken jelölt 
Tatárország a régi szittyálmak csak gyülhelye volt. A régi kutfők 
csupán a görögök- és rarnaiakról szólván egész határozottsággal, a 
scythák lakhelyéül felületesen a Kaspi- s Euxini-tenger környékét, a 
gomerek-, celták-, és gallokéul a Duna torkolatait, Galliát és a hercyniai 
erdőséget jelölék ki. Ugyanezen faj különféle helyeken tanyázott. Az 
apáliés dagály mi~dig gyakoribb lett, midön e faj a scandinav, gal
liai , i ber és afrikai határokon az Ocean által föltartatot t. Ennek ered
ményét a történelem els8 csillámlásainál is felismerhetnők; ha bár a 
nyelvészet nem derítette volna is föl c szövevényes talány legérdeke-
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sebb pontját, midőn a régi indiai nyelvet minden cel ta, görög, romai, 
goth, és szláv szóejtésekben föl találta. 

Az ujabb Europa népei 'tagadhatlan ered~ényei a scythák utolsó 
hullámzásának, gothok és szlávok neve alatt. Ök egy korábbi hullám
zást toltak előre, melly ugyanazon módon, és szintazon tartományból 
érkezett; minthogy cimmerek-, gallok- és celtákból állott. Az analogia 
minden törvényeihez hivek maradunk , ha kiterjesztjük némelly homá
lyos és távolabbi századokra azon gépezetet, mellyet husz századok 
során át alkalmazva látunk; megfejtve a szóbeli hagyományok közti 
zavart, és nemzeti hiuságnak bél ycgezve az autochthon, aborigines, 
föld fiai-féle követeléseket: mellyeket Eurapának annyi népei fitogtat
tak, és némelly történetirók szinte elfogadtale Mig a siculak a Po 
partjain tanyáztak, autochthonoknak nevezék magukat; feledve, miként 
a ligi~sok által hajtattak ki Galliából. Ca to autochthonoknak ·nevezi 
Latium népcit; Halicarnassusi Dénes pedig azt mondja, hogy ezen au
tochthonok Arcadiából jöttek. Az ibcrek közt a celták, vagy ásiai szit
tyák Europába betörésének csak legrégibb raja látható, kik közé más 
szittya és semi népek vegyültek a Közép-tengeren és az afrikai par
tokon át. Benszülött soha sem jelenthetett mást , mint első foglalót 

Il. Az emberi-nem egysége a nyelvek és észtehetségek nyomán. 
Elszámlál va a föld kerekségén jelenleg élő népeket, egészen ko

runkig és tartományainkig fogjuk lehozni a hagyományok fonalát, s a 
népek elterjedését. Ha az imént felhozott tények és következtetések 
állnak' ugy az eurapai népek eredetének kideritése könnyü dolog' és 
puszta elősorolásra szoritkozik. A politikai felosztás, azonkivül, hogy 
változó, miként a forradalmak, ugyanazon egy fajt több felé osztja, 
vagy több fajokat egyesit. A nyelvek szerinti elosztás, mellynek jelen 
czélunkra nézve több hasznát veszszük, egyszersmind okszerübb és ál
landóbb. E felosztas a következő tizenhárom osztályt adja : 

A b as ko k , biscayaiak, vagy esenaldunach-ok Francziaország
ban a felső-, és alsó-pyrenei kerületeket, SpanyolorRzágban Navarra, 
Ala va, Biscaya, Guiposcoa négy tartományt foglalják el. Ők a cel ti berek, 
vagyis az ősiberek maradványai ; kik Galliát birták egészen a Ligeris fo
lyamig, és a déli Havasokig, ugy szinte az egész iber félszigetet, a 
Baleari súgeteket, Sardiniát , Corsikát, Olaszországot, Siciliát. V a
ló jában e tartományok régi földiratának számos nevei a bask nyelvből 
magyarázhatók; s a faj átvonulásának vagy tartózkodásának eme nyo
mai , szakértö férfiak által, a leghitelesebb évkönyvek bizonyosságával 
birókul tartatnak. 
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A ce l t á k (kel ták) vagy gaelok, a britt szigeteket lakják, és a 
régi Bretagne franczia megyéit, hol a eimberekkel (kimrek) keverv~k. 
Az V. századtól Kr. u., e két, faj- és ny~lvre rokon nemzet, egymással 
érintkezett és harczolt a nélkül, hogy összevegyült volna. A belgák 
eimberek valának j az ir honi gaelek sc o t, vagy sc u i t, futamlók, 
néven nevezték magukat; me ll y nevet Seatiának adtak, midőn a IX. 
század felé oda költöztek, és ott a calcdonok-, vagy gael-eddon-okkal, az 
erdőket lakó gallokkal egyesültek. A gacl-ers nyelv, mellyet A l b a
n i c h ban, vagyis a felvidéken beszélnek, az Ossian-féle énekek alap
ját teszi. A gallesek , vagy cornwallisiak breton cimberek, mint szinte 
Armorica lakói. Ezek , valamint testvéreik is, a Manche csatornán tul, 
eimber nevet vesznek föl j de jobban szereiik a b r e i z a d nevezetet. 
A három nyelv alapja, latin- és eeltával vegyes német. A eelta leg
tisztábban , vagyis leginkább sanserit maclorban tartá fen magát az 
irhoni és scotiai gael-ers nyelvben. 

A németek t e u ts-, vagy d e u ts c h-oknak nevezik magukat. 
A scandínavak egy ágát teszik azon tentonoknak, kik a mi időszámítá
sunk kezdetén a Duna torkolatától a Balti-tengerig terjeszkedtek A 
német nyelvnek temérdek szóejtései vannak: svév, bajor, frank, szász. 
A h~llandi, melly külön nemzetiséget képezett, az irodalomban is fel
tünt a XVI. század után; midön divatba jött a flandriai, az alföldi 
németnek egy másik szóejtése. A norvegek a svédtől nem igen eltérő 
nyelvet beszélnek, mellynek egyik szóejtése volt az islandi. A dánok 
j u t oknak nevezék magukat j mi hasonlit a geta, vagy goth nevezet
hez; a VI. századig az ő nyelvök a fríz- és szászszal rokon német szó
ejtés. Angliában az angolok és szászok 450-ben telepedvén meg, a 
VIII. századbeli scandinav hóditás után nyelvök dánná változott. A 
szász a hitvalló Eduard után helyreállíttatván, a dánnal vegyülve ma
radt j valamint a norman hóditás után szint eme szász-dán nyelv, a 
francziával vegyülvén, a mostani angolt képezte. 

Latin. 

A franczia nyelv, a német népek és nyelvek átmenetét képezi az 
uj-latin nemzetek- és nyelvekre, mellyeknek legalább ötödrésze az al
német, frank, és friz szóejtésekböl származik. A román nyelv, közép a 
frank-német, s az o c és o u i nyelvek közt, sokkal inkább latin, mint 
a német Caroling királyok eskü jében. A franczia a belgák, savoyiak, 
némelly' schweiúak és graubündteniek nemzeti nyelve. 

A rarnai nyelv leginkább el van terjedve Olaszországban, a rarnai 
birodalom fővárosában, hol minden falvak a latina rustica nyelvet, és 
minden kisebb városok a mivelt latin nyelvet beszélték. A florencziek 



208 

által megállapitott olasz nyelv, némell y német hehezeteket tartott meg. 
Spanyolország, hol a torokhangok még számosabbak, ezeket a gothok
és araboktól tanulta el. A portugal nyelv a spanyol-galiciai szóejtésnek 
adott nemzetiséget és irodalmat. _, 

Egyéb romai szóejtések is keletkeztek olly tartományokban, hol 
a latin a cel ta szóejtésektöl különbözö nyelvekre akadt: illyen az oláh 
a Duna torkolatánál , a lett Lithvaniában, Samogitzia-, Curland-, Livo
niában; s a skippek albán nyelvében is mutatkozott. Lengyel-, Magyar
ország- és Erdélyben, hol a mivelt latin hivatalos nyelv volt, a n~pre 
is elragadt (?): melly azt a szláv nemzeti nyelvekkel együtt beszéli. 1) 

Egy része ezeknek a görög alphabetumot fogadta el a keleti szer
tartással j a többi pedig kath. vallásra tért, a romai, vagy go th irásje
gyeket fogadván el. A nevezetesebb szláv szóejtések: az orosz, lengyel, 
cseh, melly ismét morva, és magyarországi, 2) vagy szlovák cseh, illyr, 
és horvát. Az oroszok eredete a balti wareghek, és a rosszok, vagy 
baranghokt (fekete-tenger melléki kozár, vagy scytha . népek) közt osz
lik meg. 

A magyarokat a németek összezavarták (!) a hunnokkal , kiket a 
görögök o u n o i , a chinai évkönyvek h i u n g n u néven neveznek j 
azonban Attila hunnjai igen vegyes fajt képeztek: voltak abban ujgu
rok, avarok j kiknek neve a h u n nal egyesülve, megmaradt a tarto
mánynak is, H u n a v a r i a, Hungaria. A magyar, v11gy szlovák nyelv(!) 
inkább török-persa, mint sem finn, vagy szláv. A faj igen szép, és ma
gát ,magyar'-nak nevezi , mint ma is (?) bizonyos tatárok , kik a. Kau
kazustól. éjszakra tanyáznak. 

A finn nyelvü népek finnek , Iivonok , esthonok , lappok. Ezek a 
mongol fajhoz tartoznak j valamint azon népek is, mellyek Europa éj
szaki részeibe egy olly nyelvet hoztak, melly fóllelhető Siberiában a 
csermiszek, votyákok, morduanok, ersdadok és vogulok közt. Ezek 
látszanak az Attila-féle hunnok valóságos maradványainak lenni. 

A törökök, kik a hunnok és gothok példáját követék, az Altaiból 
indultak ki j tatár nyelvök arab-, persa- és göröggel vegyes. . 

Az ujabb g ö r ö g ök románoknak nevezték magukat a törökök
nek alávetett tartományban : az Otto alatti Graeciában a hellen czim 
jött ismét divatba. E faj számos szláv betörések által vegyült össze; 

1
) Ezen, és némelly más, honunkat és nyelveit illető hibás felfogásokt-ól a 

t. olvasó is tudja, mit kell tartani. S. 
'l) N em pedigmag y a r, mint értekező nevezi; mindkettöt egynek véve. 

Innen érthetni más tévedéseit is a magyar nép származiatását illetőleg. S. 
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a.zonban a görög vallás és írásmód, sok szláv népek által elfogadtatván, 
az ujabb görögök nyelvét és irodalmát megőrizte; melly nagyon külön
bözik a régi nyelvtől, s még inkább ama divatozó szóejtések. 

Az a l b a n ok, skippek, vagy skipetarok , a törökök arnautái, 
az epiroták- és illyrektöl származnak, kik az éjszaki kaukazusi tatár 
albanokkal vegyülvék. Nyelvök a latinnal terhelve, nagyobb meny
nyiséget nyelt el a görög- és szlávból. 

Végezzük e rajzot három bolygó néppel Eurapában; ezek: 
A z si d ó k, kétségkivül a Titus és Hadrian által szétszórt zsi

dóktól származnak. Strabo állítása, a semi nyelvek közel rokonsága iránt, 
az ujabb nyelvészet által igazoltatott. Erre majd visszatérünk a nyel
vek elemzésében. 

Az örmény ek, kik Europa- s Ásiában a zsidók vetélytársai a 
kereskedésben, régóta elveszték nemzetiségökct. Irodalm uk igen be
cses; mert sok régi iratokat bir fordításban, mellyek eredetijei elvesz
tek : külön irásjegyeket csak a XIV. század után nyert. Az örmény 
sanserit szóejtés, és a göröghez nagyon hasonlít. 

A c z i g á n y ok, vagy bohemek, olly nyelvet beszélnek, melly
nek sok hasonlatossága van a hindostán nyelvekkel; miért is e népnek 
Timur hódítása alatti kivándorlására vontak következtetést. Egy nép 
az Indus torkolatánál mai napig is c i n g a n nak nevezi magát , s a 
Si n t nevezet, mellyet maguknak adnak, hazájok folyójára emlékez
tet. A persák fekete hinduknak hivják őket; a németek egy része ta
tároknak; a spanyolok és angolok egyptomiaknak : s e hypothesiseket 
barna szinök és ásiai szemeik támogatják. A czigányok nagyobb cso
portok~an találtatnak Moldva- s Oláhországokban, hol Constantinus 
Copronymus alapitott volna belőlök egy gyarmatot. Különben a számos 
egyéb tartományokban bolygó czigányok egy zagyvalék nyelvet be
szélnek , mellyben legtöbb az oláh . 

.t D)'elvek le•zármazá•ának blzon)'ltván)·al é~ valószlnllsége, 

A régi történet, és az ujabb miveltség világánál fogva a népek 
ezen csomóját nem nehéz legombolyítani, bár mennyire össze-vissza 
kuszálva legyenek is a fonalak. Sokkal nehezebb ez Ásiát illetőleg, hol 
az anyagra nézve mai napig is homály uralkodik, és a bonyodalom 
minden időben megvolt; azonban a f()bb nyelvcsaládok physiologiája 
fáklya gyanánt fog nekünk szolgálni Közép-Ásia, s a világ többi ré
szeinek szirtjei és homálya között. 

Leibnitztől ered az eszme 1 a nyelvek összehasonlító elemzésében 
keresni az emberi-nem valódi eredetét. Schlegel Fridrik, és Ad el ung 
alkalmazásba vették az eszmét; a sanseritban talál va föl a latin, görög, 
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és német nyelvek nyelvtani formáit, és gyökeit. Más nyelvészek 
ugyanabban találták föl a szláv nyelvek alapját és formáit; sőt a latin, 
görög, n6met, szláv nyelvektől idegen formák, mellyek megvannak a 
sanseritban, föltalálhatók az ers, walciii, és al-breton nyelvben. Innen 
azt lehet következtetni, hogy a nagy tér Indiától nyugoti Enropáig, tele 
van nyelvekkel, mellyek a legszélsöbb pontok rokonságában részesül
nek. A georgiai, örmény, ossct, alan, push tu, af g han, ujabb, és régi 
persa, vagyis zend, és pehlvi nyelvek indo-german nyelvek, a sanserit 
legközelebbi rokonai. 

A scmi csoportozathoz tartóznak az aram éjszakon, a kanaáni 
délről, ugy szinte az arab. Az aram a ebaldacait és syrnst foglalja ma
gában j a kanaáni a samariait, philistaeait, phoeniciait, pun t , és a 
zsidót. Az egyptomi közönséges és szent, valamint az aethiopiai, hihe
tőleg a phoeniciaival rokon szóejtések voltale Az arab nyelv valódi, 
mór, abyssin, maltai, s h indostani mapuli nyelvekre oszlile E nyel
veknek átaJános jellegei: l) gyökszavaik egyformasága, me ll y ek három 
szótagból, vagyis inkább három bet ü ből állnak, azon mód szerint, melly 
csupán a mássalhangzókat határozza meg, a magánhangzókat pedig 
önkényre hagyja j 2) az ige szcrkezete, melly szerint a három gyök
betü mindig megmaradván, némell y toldásokkal a cselekvést minden 
lehető fokozatokon keresztül viszi. 

Nem csupán a semiták beszélték e nyelveket; hanem a chamiták 
is velök közösen, mig az indiai Oceán, a Veres-tenger, és a Nilus 
partjain laktak. A hicroglyphok magyarázata mennyit ád a kopt nyelv
ben fenmaradt régi egyptomi nyelv maradványaihoz, mutatja annak 
tagadhatatlan rokonsága, a régi aram nyelvvel; mindazáltal függetle
nül az irásbeli háromjegyes rendszertől. Abyssinia, legrégibb chamita 
gyarmat, mai napig is megőrzé azon nyelvet, mellyben vagy az ősök 
zsidó, vagy az unokák arab nyelvét gondolák föltalálhatn i. Mind a két 
hypothesist lehet védelmezni; valamint Maltára nézve is, hol Soldanis 
a phoeniciai nyelvet vélte feltalálhatni, mig az egyptomi s berberi uta
zók az ujabb arabot ismerték meg benne. Az :ezer év óta az atlas i ber
berek közt forgolódott arab, nem haladott egyenlő mértékben ezek 
nyelvének magához hasonításában, melly a Sem- és Charn-féle nyel
veknek legrégibb formája. 

A Sem és Japhet közti rokonság, jó ideig a pusztán hagyomá
nyos állítások közé utasittatván, a nyelvek rokonságánál fogva a be bi
zonyulás állapotába ment által. A kopt, a régiség zugából bujván elő, 
mig a régi aram tulnyomó benne, sok zavaros indiai nyomokat tüntet 
föl, A kopt névmásnak egész szerkezete föltaláltatott a zsidóban, és 
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előtünt a sanscritban. Az indiai gyökök jegyzéke,- melly a semi nyel
vekkel is közös, naponkint nagyobb terjedelmct nyer. A régi persa, 
vagy pehlvi, szavaira nézve semi, nyelvtani szerkezetre indo-em·opai 
nyelv. Az arab ige hajlitásai féllatin névmások által, a ragazatok általi 
görög hajlitásra emlékeztetnek. A görög közép-ige hajlitása a semi 
visszaható igék némelly formáira s jelentésére emlékeztet. 

Reland, Cook, Forster voltak az elsők, kik összehasonlíták az 
oceaniai nyelveket, és elismerték a rokonságat a matlagascari, malaji, 
és ja van nyelvek közt. E két utóbbi, népies alakjokbau az egész csa
ládnak rövid foglalatját, és közép határát teszile A tenger l1athatós 
eszközzé válik; és egy kis szargalom elhárítja az akadályt, mellyet a 
költözködések elejbe gördített. A Sandwich súgetektől Uj-Seelandig 
1800 mérföld vonul el: és ezek nyelvei nagyon llasonlitanak egymáshoz. 
Madagascartól a Fülöpszigetekig, majdnem kétszer annyi a távolság: 
és mindenütt testvér-nyelveket beszélnek. Javatól a Marquesas szige
tekig a földgömb felületének egy harmadrésze nyulik: s a nyelvek 
ugyanazon családhoz tartoznak; a kav i nyelv, a régi ma la j-, ja van-, 
vagy kavornak ujabb formája, hajlitásaitól megfosztott saníicri" nyek 

Az indo-chinai nyelveknek nagy összeköttetésök 'ran a sajátképen 
ugy nevezett chinai nyelvekkel, mellyek délről a kavival, éjszakról a 
tatár csoporttal érintkeznek Tibet és Butan nyelvei által. Az ásiai csa
ládból származott tatárok ásiai nyelveket beszélnek, mellyeket a fr a nk 
n y e l v kiszorított, mintho~y az igét nem hajlitják A barna tatárok, 
tunguzok és mongo""'k nyelvei, igen is rokonok fejér testvéreik nyel
veivel. Az ural-siberiai nyelvek csoportja Chinába is behatott Coreán 
által, Europába pedig a szláv·finn nyelvek által. Afrika nyelvei a semi 
családhoz tartoznak, éjszakról a berber, keletről az amarik által; melly 
afrikai nyelv, semi-féle hajlitásokkal A galla, somawly, dan kali, 
mellyeknek már szótárai is léteznek; a ru tan, nubi, tibbu, twarik, 
mellyeket némell y utazók kezdettek elemezni, talán ásiai hasonlatos
ságot fognak feltüntetni; mit a fulláhk nyelvétől i 'l reménylenek a tu
dósok, a madagascariban pedig már fel is találtak. 

Az amerikai nyelvek, daczára rendkivüli különbözéseiknek, szin
te engednek az elemzésnek, s eléggé egyforma jelleget tüntetnek föl; 
ugy hogy származásuk egysége megállapittathatik. Némellyek az in
do-chinai egytagu rendszerhez hajlanak: de feltaláltatik bennök a ha
ladásába'n egyszerü, eredményében szövevényes igeszerkezet; mint
hogy a cselekvés fokozatát bizonyos toldások közbetételével váltöz
tatja, mint a scmi-féiP igénéL A b:t.~k ige m~g- nagyobb ü~rjedelemben 
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tünteti 1öl azt; mivel ugyanazon gyök hu:szonöt ha.jlitá~on i~ megy 
keresztül. 

Egy, a semi é.~ hindu nyelveket megelőző nyelvnek létezése, na
gyon valószinü; minthogy a testvériség közös atyát és anyát föltéte
lcz. Ezen anya, sokkal terjedelmesebb lévén a két ismert leánynál, 
még má.c.; leányokat is szülhetett, mcllyckrc az igehajlitást egész szö
vevényében hagyta. Kö,·etkeztetés utján a baskakat számíthatjuk idP, 
kik a ccltákat nyugaton megelőzték, ugy egyéb, Ásia közepén bolygó 
népeket is, mielött a nagy amerikai szigethez megtalálták volna az utat. 
India ~zélciu sok nyelvek, ugymint a tamu! , teling, karnati, misori, 
tulM·i, parbatl1i, nem tartoznak egyene:;;en a S!lnRcrithoz, hanem inkább 
a tatár nyelvekhez közeleduek. 

ő" n,. e l, .. 

Eddigi okoskodásunk bizonyitja, mikép nem lehet reményiink 
annak meghatározásához, mellyik ''olt légyen az ősnyelv. Ezt oksze
riien sem nem tudhatjuk, sem nem kereshetjük: minthogy a hitele'l 
évkönyvek elég későn kezdődtek, s az első hagyományok nyelvéről 

hallgatnak. Azonban a föltevés által minden oldalról sugallott izlés, áta
lánosan mutatja a hitet az egyetlen ösnyelv ben, mindcn egyebek any
jában; mclly vélemény ellen természetcse n tiltakozik a naturalista s 
cpicureus, kik a nyelvnek szintugy-, mint az anyagnak örökkévalóságát 
hirdetik, s a beszédben, valamint a madarak énekében végzetszerü el
járást látnak. .Az egyéni, s eredeti gondolat a hus;r.- vagy harminczféle 
ember-fajt illetőleg, awn állitásra kényszeríti őket, hogy ezen nyel
vek, vagyis illetőleg találmányok közt i~ lényeges kiilönbséget állit
sanak, még a hangutánzási eredet segélyével is; minthogy a;r. után
;r.ott hangok igen nagy elté1·éssel adatnak vissza. l\1ellékes bizonyit
ványuJ nézetett a müködő mii.-.zcrvek és erők hasonlatosságának 
eredményeiből vett hasonlatos.~á.g; a mi nyih·án azt jelenti, hogy min
den népek irásjegyei núntegy ncgy,·eu haugra szoritvák, s hogy az 
átaJános nyelvtan néluí.ny száz tételre szoritkoz1Jatik. Azonban a calei
doscop elemei jóval csekélyebb számmal valának, t~s mégis millio ösz
szetétel származbatik azokból, mielőtt azonegy h:p két iz ben elöfor
dulna. A nyelvnek önkénytc.~ származása tcLát a nyeh·cknek seni ha
sonlatosságát, scm különféleségét meg nem fejtheti. 

Schlegel Fridrik, ki eleinte It XVIII. századdal együtt az ember 
lelkét a nyelv ostényezöjének tekinté' ,·égre is az isteni kinyilatkozta
tást világosan elismerte. S mi vele együtt azt hiszszük, hogy a helyes 
bizonyitványokra. épitett állitás többet ér a szörszálhasogató végtelen 
'·itatkozásoknál. S a helyes bizonyítványokat mi elömutattuk. Tapasz-



talat utján fölleltük az ösnyclv maradványttit a semi, hindu, s occaniai 
l1árom nagy családban; most már bátran kijelenthetjük az emberi-nem 
egységének dogmáját, hogy a föld népessége egyetlen család által fo
kozatosan szaporodott cl. Az egyének és népek igénybe vették a sza
bad kezdeményezést, összeállitva, változtntY:l s uj it va szellemi erejök 
t'·s szcszélyök szc•·int; de mindig az ös hagyományos ös\·ényt követték. 
Szintolly bizonyos (~s l1itcles dolog, mint a nyelvek hasonlatossága. 
azoknak Wbhé vagy kevt;sbht; ;;ziiVe\·ónycs szerkezetc; a mint tudnillik 
a származást fölebb vilwtjük. Az angol cgyszerübb a franczia- s a né
metnél; ezek még ink:ibb a latin-, goth-, n•gy sanseritnáL A sanserit
nak őse, \'agy ő;;ei szükségkt;p ter·jctlelmesbek ó~ teljcsebbek \'oitak. S 
J1ogy az illy lát.'lzólago.~an .<>ziivevény(~S miiköcl{·s milly könnyen mehet 
\'Pgbe egyetlen, dc terjedelmesebb nyeln1él, bizonyitják a határsztqi 
népek, mellyek két \'a.gy három nyelvet beszélnek egyszerre. Az illy 
tartományokhan még a gyermekek is könnyen és tökéletesebben megta
uninak hallás után három vagy négy nyel wt. A \'agyonos családoknál a 
gyermekek sokkal hamarább mcgszokják, közvetlen tár·salogni azon 
Jtye.lsen, mellyet \·alamelly tanitó vagy szolga köteles velök beszélni: 
;; utazásuk alatt jobban megtanulják az idegen nyelveket, mint a fcl
><crdültek. Adjunk egy nevezetet azon négy vagy öt nyelvnek, mely
l,reken egy gyermek négy ,·agy öt külön népek képviselőivel társalog
hat: s az eredeti ősnyelvnek némi fogalmá\·al birhatunk *). 

:l D) eink '·óltozásal és korszuJ.ul. 

A nyelvek tehát összezavaradtak az idők folyamában, hasonlóan 
azon szikla-tömegekhez, mellyeket a szétmállás kavicsokká kerekít, 
fövénynyé morzsol és homokká Őröl; s valamint a geologus nagyító 
iivege, vagy a vegyésznek göreb je a legkisebb szcmerben is megis
meri a tömeget, mellyhez tartozik: ugy a nyeh·ész a régi nyelveket az 
ujabb nyelvek mondatainak és szaYainak elemzésével állítja össze. A 
mostani állapotokra ligyelmczé"', és a multak tanulmányozása, nagyon 
elősegítik a nyelvek má~odrendü fölmerülésének, azok különbségeinek 
elenyésztt~nek és megujulásának földeritését: olly nehéz feladat, mcly
lyet tiszteletr·e méltó teki.ntélyek, legalább az eredeti összezavaradást 
illetőleg, a csudák közé soroztak. 1\li a többi zavarodásokat illeti, a 

*) S awn állítólagos ösnyelvben is négy·öt külön neve volna azr•neF:r 
tárgyna)l:; mint ez a több nyelvet tanuló gyermeknél az eset? ... Valljuk meg in
kább, hogy az összehason li tó nyelvészet még eddig nem vezetett e részben eléggé 
biztos eredményekre. S addig nem is remélhetiink tőle sokat, mig azt a tudósok, 
legalább egyes nyelvek tekintetében, csak olly késziiltséggel alkalmazzák, mint 
itt a mag-yar és .o;zlovi\k iránrában. S. 
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leghatározottabb eredmény legcsekélyebb okokból származbatik i né
melly változó szavak és hangok elegendők annak megakadályozására, 
hogy a magrehi arabok Egyptom-, Ambia-, és Syriában megértes
senek i Herodat barbaroknak tekinti a pelasg nyelvek minden ma'rau
ványait. A mi Europánk azon nyeh·civel, mcllyek az irodalom és nyom
dászat által megállapítottakul tekintetnek, nem akadályozhatja meg 
azokat, hogy a kiejtést minden száz, <~s a helyesirást mindcn kétszáz 
évben ne változtassák. A régi társadalmakat a tömegek nyugodt álla
pota, s a tndósoknak, kik papok valának, befolyása mérsékelte: holott 
most az akadernicusok nem hogy eHíkészitcnék é~ vezérelnék, hanem 
csak szentcsítik a tényeket; és a népnek nem annyira oraculumjai, 
mint Yiszhangjai. 

Midőn a multban nyelvet látunk keletkezni, mint ,·alamelly uj 
birodalom eszközét, vagy valameily nagy férfiunak kiséretében: ez ösz
szes tényben gondviseJeti fontosság rejlik, méltó tárgya az elmélke
désnek egy Bossuet, De Maistre, \'agy Wiseman számára. A. sokkal 
alantabb álló figyelmezöknek szabadjon azt megjegyezni, hogy a szellemi 
erők hatása szintugy eszközül szaigál a gondviselés kezében, miként 
az anyagi eröké; s hogy ezen félig csudaszerii esemény, egyszerüen 
hasonló tünemény ahhoz, mellyet bámulattal látunk szemcink előtt. 

A Közép-tenger, az Antillák és Indo-China frank nyelvei, a politika se
gélyével nemzeti s irodalmi nyelvekké válhatnak i valamint a paraguaii 
guaran, és az éjszakamerikai sheroky nyelvek, mcllyek a spanyol és an
gol nyelvek szerenesés vetélytársaivá lettclL Már pedig ez uj nyel
vek szerzöi nem igen dicsekedhetnek a részökről történt fáradozással i 
mert sem a szavakat, mellyek az anyagat teszik, sem az eszközöket, 
vagyis grammaticai formákat nem ők teremték: mindkettő olly régi 
örökség, mint maga a világ. Egy vagy több nyelvet uj alakba önteni, 
az idő és az emberek dolga. Sziikség-e ismételniink azt, minő távol
ság van innen az ös, és tökéletes alkotásig? A nyelvek tehát illy s:T.ár
mazási rendszer mcllett hasonló életet élnek a birodalmak és egyének 
életéhez: születnek, megérnek, és elhalnak. Dc ezen változások lassan 
történnek meg; minthogy a terjedelmes szóejtések (dialectusok) közép
számítással ezer évig tartanak; és némellyeknek vonaglása majd nem 
az egész c1Jronologiai lépcsözeten át tart. A görög nyelv fenmaradt 
Sicilia némell y városaiban; a kopt nyelv még Tripolis némell y vidékein 
mutatkozik i a cel ta és eimber, Caesar hódításai után kezdettek enyész
n,i ; a bask pedig már három ezer év óta . 

.4 sanserit fontossága. 

A philologi~ti tapasztalatok tehát nem boneztani müködések. Az 
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összehasonlítást meg lehet tenni az élő nyelveken, a népek kiejtésé
nek, és az azokat használó tanult egyének magyarázatainak becses ki
séretében. A sanserit lépcső, az ujabb tudomány legdicsőbb müködései
nek fő alapja, a bizonyosság mérve azon eredményekre nézve, mellye
ket a tudomány méltán várhat a többi nyelvek összehasonlító tanul
mányozásában. Mindenek előtt a sansoritra történik hivatkozás; mivel 
ennek rokonsága az europai nyelvekkel érthetőbbé teszi az összehason
lításokat, és az azokból vonható következtetéscket. 

:l n)·eh·észet fontossága nz Etlmographiáhan. 

Valameily nyelv a multnak legbővebb és összetesebb hagyomá
nya. Ha külső tekintetre egymástól különböző két nemzet, egy közös 
nyelvet mutat föl: világos, hogy benső közlckedés létezett köztük tör
ténetök valameily korszakában; és az is lehetséges, hogy közös törzs
ből származnak. 

A hóditás a hóditók nyelvét tolja a népre, még akkor is, ha a 
hódítók nem nagy számmal vannak; de a hivatalos nyelv csak akkor 
olvad össze a nép nyelvével, ha ezzel nagy hasonlatossága van. Ha.a 
legyőzött nép különböző nyelvet beszél, az fenmarad; csakhogy azt 
nem az irodalmi s hivatalos nyelvben kell keresni. A nyelvek ezen ha
tározatlan tartóssága, a nyelvek Ösrégisége-, s az ernherfajok sokféle
ségének pártolóit arra kényszeríti, lwgy mindenütt nemzeti nyelvet 
keressenek, melly a betolakodott nyelveket tulélje: s hasonlót fel nem 
mutathat. Ha illyesmi nem találtatik azon népek közt, mellyeknek 
nyelvci tökéletcsen összeolvadnak az idő és tér által elválasztott távol 
népek nyelveivel: akkor áll az, hogy a nyelvek és a népek kivándor
Iása egy időben történt; hogy ha ezen népek testvérekül mutatkozván 
a közös földirati eredet és a nyelvészet által , jelenleg kül alakra eltér
nek egymástól: akkor el kell ismernünk, hogy az idő, és a kivándor-

·lás sokkal nyomosabban és hamarább megváltoztatta ez alakot, mint a 
hagyományok és nyelvele A tudomány által mélyebben elemzett, vagyis 
europai nyelveket közönségescn két vagy három, kül alakra nagyon 
különhöző faj beszéli; a tatá1· és török népek physikailag inkább kü
lönböznek a sajátképi mongoltól: s mégis nyelvök azonegy családból 
.való; az urali nyelvek a legkülönbözőbb alkat u népek közt vannak el
terjedve, s végre az indiai barna népek sanseritból eredett nyelveket 
beszélnek , valamint az ó, és ujabb Europárrak fejér népei i~. 

:lz h·á.sJeg,·ek rokonstígn. 

Az eszköz, melly által a nyelv megállapittatott, jelentékeny ada
lék a nyelvek történetéhez. A gondolatot szem elejbe állitani, a sza
vakat megörökiteni, olly gyönyörü eredmény, és a léleknek olly mü-
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ködését föltéielezi, mellyet nem annyira müvészetnek, mint inkább a 
beszéddel egykoru segéd-tehetségnek kell tekinteni, melly tehát annak 
isteni kinyilatkoztatásában részesül. Ha ember találta fel az irásje
gyeket, ez miuden tekintetben leggyönyöriibb miive, s egyike a leg
korábbiaknak. Az irásjegyek elsőbbsége szintugy rejtélyes dolog, mint 
a nyelveké : azonban a hagyományt könnyebben láthatjuk és követhet
jük e részben. Az irás jobbról balra, vagy ellenkezőleg, ugy látszik a 
Kaspi-tenger liöriil terjedett a Sem- és Japhetféle irásjegyeknek köl
csönös felcserélése által. Ekkép mutathatjuk ki hetiiről hetiire, igen 
sok szavak elforditását, mellyeknek gyökei a két nyelvcsaládban kö
zösek voltak. Az eszmerajzi irásjegyek tartatnak a legrégiebbekül: és 
pedig valószinüséggel, l1a a tétel nem á talánosan vétetik , és egy 
nemzetre alkalmaztatik, nem pedig az egész emberi-nemre. Az utolsó 
mexicoiak hieroglyph-rendszerrel írtak, s a hangokat ábrázoló jegye
ket még nem ismerték. A mexicoiak, megengedem, barbarok voltak, 
miveltség felé haladásukkal; de az is bizonyos, hogy az aztekek é<> 
toltekek mivelt és hanyatlásnak indult nép valának. A chinaiak igen 
kimívelt nép; és beérték vegyes irásjegyekkel, mellyekben az eszme
rajz tulnyomó : de az nincs behizonyitva , l10gy a mandsu- vagy tibe
tihez hasonló hangrajzi irásjegyek nem a Tibetből kivándoriott chi
naiaktól erednek-e. Az imiariti arabok, Saba király idejében eszme
rajzi jegyekkel birtak ; de más, sokkal régibb imiariták , déli Arabiá
ban , a phoeniciaiak, más hangrajzi jegyekkel irtak. Egyptom '· ezen 
mindennemü régiség tárgyában örökös példánykép, mindenkor látszó
lagosan hieroglyph irásjegyeket használt, mellyben a hangrajzi rend
szer ialáltatik föl. Az estrangheli alphabetum ábrándjai, s a zsidó be
tük jelentőséggel biró nevei, Egyptomból eredhettek. Ott, hol a törté
nelem az irásjegyek eredetét, vagy rokonságát homályban hagyta, a 
hasonlatosság által a származást fulderithetni. A rendszer, mellyet 
magukban foglalnak , azon nagyszerii-, s egyszersmind egyszerüek kö
zé tartozik, mellyeket az emberiség l:ét ízben nem szokott feltalálni. 
Ellenben a természetes tárgyak rajzai , ezen elmés és durva rendszer, 
több izben elcsábíthatta a hanyatlott nemzeteket, mellyek elfeledék az 
irást, vagy maradékaikat, kik még azt nem tanulták meg. Egy láb
nyom a homokban, egy növény vagy állat árnyéka valameily sziklán, 
földön, gunyhónak Gldalán, több ízben kezdhették és ujrakezdhették a 
rajzolás mesterségét. 

Az europai tudomány, melly a fajok értelmi egyenlötlenségét 
vitatja, bizonyos nemzeti gőggel van vegyülve, minthogy a fejér fa
jok hoznak itéletet a kérdésben. Mondottuk már, hogy ők e részben 
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hasonlitanak más fajokhoz, mellyek a világ középpontjának, és a phy
Rikai s erkölcsi tökély végfokának tartják magukat. A chinaiak osto
basága elég ürügyet találhatna bizonyos politikai ügyességben, és 
olly bölcsészet elmélkedéseiben, melly n görögök bölcsészeti rendsze
rcit mind felmutatja, sőt talán megelőzte. A l1induk, kik még barnábbak 
a chinaiaknál is, még magasabb polczot kö,·etelhetnck ; mivel a transcen
dentalismust ök kezdeményezték mindcn cmbe1·i tudományokban: 
ugyanezt mondhatni az egyptomiakról, kiknek emlékeit bámulja a 
világ, és kiktől az europai miveltség eredett. Valóban a tudósok sok 
ideig nagyon zavaros eszmékkel birtak az ujabb Ásia népeinek physi
kai alkatáról, s még inkább a régi népek határozott szinéröl. Az ut.a
zók ujabb tapasztalatai bámulatot keltettek még a szobában ülö natu
ralistákban és anthropologusokban is; és idő kell hozzá, mig a törté
netirók, bölcsészek és népek ez ujabb adatok szerint alakitják eszméi
ket és nyelvöket. Szánandó, s erőszakos megvetés halmoztatott főleg a 
négerekre , kiktől minden mult és jelenkori miveltség megtagadtatik ; 
holott e fajnak képezhctlcnségc , ha jelenleg ugy volna is, még nem 
,·églegesen eldöntött kérdés. A néger fajnak némi része volt az egyp
tomi miveltség fejlesztésében, ha nem is kezdeményezésében; mig a 
scyt11ák, a mi őseink, mezitclen vadak voltak, és talán még a vadá
szathoz sem értettek •). Az elkésett fajok azért nincsenek kizárva min
den társadalmi müködésböl : az éghajlat, melly alatt a négerek élnek, 
lankasztó és leverő, s az élelem és ruházat nem igen kerül fáradság
ba. A hidegebb, hálátlan éghajlatok sokkal hathatósabban ingerlik az 
emberi szorgalmat és tevékenységet. Amerikában a forditók köz t, ke
resztények, a portugalok ·benszülött fiai, együtt élve találtattak, min
den l1ázasság, pénzhasználat, és só ismerete nélkül, majdnem egészen 
· meztelen és vallási eszmék nélkül, Braziliának egy tartományában, hol 
a ·nyájak csudálatosan szaporodnak, a szőllő három termést ád éven
kint, a banán- és czitromfa egész éven át gyümölcscsel van rakva. Az 
illy fejérek gyermekeinek igen sok, nevelés alá vett nemzedékekre lesz 
~ziikségök, hogy europai őseik elmebeli tehetségeit visszaszerezhes
~ék. Csuda-e, ha az illy tel1etségek nem fejlenek ki egészen a gyarma
tainkbeli négerek első és második nemzedékében? Mielőtt a nemzedé
kek a haladásnak egész körét megfutották volna, számtalan kiváltságo<> 
egyének bebizonyították, hogy a néger faj ellen támasztott vitában hely
l elen ül 'zavartatott össze a nevelés ténye , a tehetséggel annak elfo ga-

•y Értekező n zon föltevésből indul ki, mis~et·int n scythák a nyugoti né-
pek ősei ; s igy épen nem a magyarokéit érti. S. 
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dására. Egyetlen sikerült példa elegendő, kétségen kivül helyezni az 
egész faj képezhetőségét: és néger szerzőktől irodalmi gyüjteményeink 
vannak. Az embereknek parancsolni, vagy azokat meghódítani, sokkal 
magasztosabb értelmi számításnak tartatik, mint oktatni őket: s a néger 
faj e részben sem maradt el; mert törzseiben nem hiányoztak a főnö
kök, monarchiáiban az apró fejedelmek, és köztársaságaiban az el
nökök. 

Pritchard megjegyzé, miként bármilly szinü népeknél átalános 
a hit egy más életben, ennekjutalmai-és büntetései vel, és a holtak iránti 
tisztelet, egy szóval, a vallásos eszme : és e megegyezés még neve
zetesebb, müködési okfejénck belső természeténél, mint tevékeny
ségének nyilatkozatánál fogva. Ezen nyilatkozatok a hagyomány által 
változást is szenvedhctnek: a belérzelmek hasonlatossága, az emberek
nek, kik azon érzelmeket nyerték, egységét föltételezi. 

1\lemzeti .Jellem. 

Némell y történetirók dramai hatást idéztek elő az által, hogy 
nemzetet nemzettel, mint egyént egyénnel állitottak szembe : a né
pekre szenvedélyeket, előitéleteket, értelmiséget, mértékletességet, 
idiosyncrasiát fogtak, mint egyes emberre. Hogy müvészi szempontból 
véve a dolgot, igazuk van, azt az eredmény bizonyitja; de mi a törté
nelmi bölcsészetet illeti, csak egy meghatározott történeti korszakban 
igazolhatják magukat. Az egyetemes történelemben, az emberiség év
könyveiben, e vélemény nem olly könnyen állhatja ki a vizsgálatot. 

A gallok (mondják ök) mindig azok voltak, mik jelenleg a fran
cziák; az ő jellemök mindig ugyanazon fényes tulajdonokkal birt, és 
ugyanazon hiányokkal: rendkivüli bátorság és értelem, de szánandó 
könnyelmüség; hiu és örökös individualismus, az összefüggésnek tel
jes hiánya. Helyesen; de láf"Stmk más bizonyosabb adatokat. A cimbe
relmek német jellemök volt: lassuk, szilárdak, makacsok, a társas életre 
alkalmasok; és a eimberek a 6-ik századtól fogva Kr. c., Francziaor
szágnak felét birj::ík A német vérrel ugy összevegyitették a gallus 
vért, hogy a gallus elem egy nyolczad ra olvadt le; miért is a eimber 
jellemnek kellene tulnyomónak lenni Francziaországban. 

Ne vegyük komolyan az idegenek által tett szemrehányásokat, 
de még kevésbbé azokat, mellyek maguk a francziáktól erednek, mint
hogy a honi igazság-szolgáltatás sokkal szigorubb. A könnyelmüség 
Yádja sokszor azon népek által tétetett irányukban, mellyek leginkább 
igyekeznek őket utánozni; a gondatlan' .:g vádja pedig azok által, kik 
legtöbbet szenvedtek szilárdságuk- és állhatatosságuktóL A ledérség, 
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rendes neve minden népek érzéki s értelmi végső tullinomulásának: 
minden nagyobb főváros egy napon annak központjává válik ; a törté
nelem e szemrehányást, vagy bókot, felváltva adja meg az atheneiek-, 
romaiak-, s egyptomiaknak. A népek jelleme mindenek előtt azok po
litikai s vallásos intézményeiktől , továbbá szokásaik- és erkölcseiktől 

függ. A fajok csupán a szokások és törvények emlékezete által folynak 
be. A feledett törvények, változott és megromlott szokások, annyira 
elrontják a jó hirnevet ~ hogy ugyanazon nemzet neve , miután dicső 
ezim gyanánt szolgált, néhány század mulva, s néhány mérföldnyi tá
volságra, guny tárgyává vállmtik . 

. t. mlveltség mt'gelőzl a ''adon állapotot. 

Minthogy a fajok képezhetőségc nem vonatott kétségbe elvileg, 
hanem csak fokozatilag: a mostohább sorsu fajok jövője még mindig 
vigasztaló dolog; minthogy az egyenlőtlen képesség pártolói, legbuz
góbban hisznek az egész emberiség véghetetlen előhaladásában. Ők bi
zonyára azzal kcesegtetik magukat 1 hogy a kezdeményezés joga által 
ök szedhetik az illy mnnkának főbb gyümölcseit; minthogy az Adam
féle faj, mint ők mondják, a négerek és mórok szükségképeni nevelője. 
Mi elfogadjuk a miveltség kölcsönös oktatásának eme dogmáját, mint 
átalában a történeti kutatásoknak örökö.~ eredményét; de elválasztva 
ezt két, a történelem által nem igazolt mellékcs eszmétől: a) hogy a 
fehér fajnak floha sem volt szüksége nevelőkre; b) hogy nevelői min
dig fehérek voltak. 

Europa miveltségc különféle kutfökből ered. A görögök sokat kö
szönhettek a th rákok-, pelasgok- és szittyáknak, kik fehérek voltak; 
de még többet az egyptomiak- és phocnicieknak, kik az egyptomi 
emlékeken mint igen barnák ábrázoltatnak. A hetruskok, a romaiak 
nevelői, főbb miveltségöket phoeniciai gyarmatosoknak köszönhették; 
kik szinte barna szinnel rajzoltatnak a tarquini sírokon. A régi Ame
rika mivcltsége oiiy fajtól ered, mellynek utódai a mostani vörös bő
rüek. A chinai miveltség indiai vándorlástól ered; és ha a multról 
itéletet hozhatunk a jelenre, a mcsterek barnábbak voltak a tanitvá
nyoknáL Szóval, bár mibe kerüljön is önszeretet ünknek, és a mi bő
rünknek, ugy látszik, hogy n'linden gyanitások szerint ugyanazon in
diai faj volt oktatója őseinknek is, a scytháknak. S e mellett szükség 
megje,gyeznünk, hogy számosan ez éjszak-ásiai scytha csordák közül, 
ma is pásztori életet élnek még: valamint olly sok semita törzsek déli 
Ásia pusztáin; és némell y finn népek magának Europárrak központjában 
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~znnnyadásnak indultak: holott gyapjas ]Jaj u hithirdetök terjesztik a 
koránt Afrika beljében! *) 

Ha minden fajok felváltva voltak és lehetnek mcsterek és tanít
ványok, egyik sem érte el magától, l.árminök legyenek is képességet. 
az ö miveltségének minden elemeit. Minden tanítónak, ki már előbb ok
tattaték, szüksége volt a legel:>Ö mivclödésre kezdeményezés, kinyi
latkoztatás által. Az Istentől teremtett ember, a Teremtő kezéből mint 
tökéletes, test- és lélekben kifejlett l(•ny jelent meg. Bárminő legyen i~ 
tehát némelly emberek pillanatnyi elalja~odá-;a: a mivelődés azok to
Yábbi ezé lj a., mint volt eredeti irányu~;:. ~em a vadon állapotban kell 
keresni az emberi fajnak való ercdet(~t, ~·~s a társadalmi kötés alapjait. 
Az ernhernek mindig kötelességei é;; jogai voltak egyszersmind. A va
don elaljasulás, meHy megzavarja, de tökéletesen el nem oltja ez isme
reteket, nem egyéb, mint az ember hanyatlása az állati természet 
felé, az erkölcsi természet kárára. Eszövetség a két világgal, bizonyitja 
az összeütközést, mellynek közepére a szabadság függesztetett: ez ál
tal az egész föld megnyilván tevékenysé gének. 

Hogy az egyén a különféle éghajlatokhoz alkalmazkodjék, szük
:-;éges még, miszerint az emberi test hathatós módosulást szenvedjen 
az őt környező elemektől ; és e módo.c;;ulásokra forditjuk most figyel
miinket. 

III. Az ember-faj egysége természeti jellegeiből bebizonyítva. 
Vegyük elő ismét Europa népeit, mellyeket már elszámláltunk 

származásukra nézve. E kifejezések : szőkc, barna, gesztenye-szin, is
meretesek már az europaiak cWtt; mintlwgy ők maguk birnak ezen 
jelleggel: miért is minden to\·ábbi meghatározása nélkül, a barnaszint 
a Közép-tenger partjain lakó déli nemzeteknek, a geRztenye Rzint Eu
ropa közép égaljának, a szőkét. az éjszaki népeknek, kivéve a lappokat, 
tulajdonithatni. E három szin sokkal rendetlenebbül tcrjed el keleti 
Eurapában, mellyet szláv és török fajok birnak. A Fekete-tenger mel
Jéki kozákok, a thraciai bolgárok, sokkal világosabb bőriiek és hajuak, 
mint egyéb nemzetek a szélesség ugyanazon foka alatt Görög-, Olasz-, 

*) Már hogy ak o r á n és mohamedanismns rnennyiuen momlható az átal!i.
nos miveltséóg eszközének, nem akarjuk feszegetni : csak Rzon tapasztalati igazsá
got hozzuk emlékezetbe, miszerint a legelhagyottabb frjld is jobb ollykor a szán
dékosan konkolylyal bevetettnéL Lehetnek, és vannak té,•tanok, rnellyeket a feti
shismusnál is nehezebb kiirta11i. Azok terjesz:~.o;e telvit épen nem mondható nye
reménynek az emberiségre nézve. Hogy a k o r á n mit tett Europa s Ásia legmi · 
veltebb tartományaiból, mit Egyptom- és Afril;ából, tudjuk. S. 
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Franczia- é" Spanyolországban. A fejér népek Ásiának nyugoti negye
dét foglalják cl j s határaik délről az .indiai Kaukazu;;, Tibet hegyei, 
Beludsistan Persiában , Y emen az arab félszigeten j keletről a kalmu
kok, t,unguzok, jakutok tartománya; éjszakról az osztyákok és samoje
dek. Asiának délnyugoti rél-!zét szines népek birják, mellyek arczvona
lai az europai nemzetekéhez hasonlitnak , minők a hinduk, beludsok, 
arabok,yemcniek . .l<~jszak-nyugot ellenben a chinai tunguz népek birto
kában van, kikhez Attila lmnnjait is akarják számitni. A Tavernier ál
kal leirt barna tatárok, a Pallas által fölkeresett kalmukok, ugyanezen 
jelleget tüntetik föl; melly némi eltéréssel föltaláltatik a jakutok, chi
naiak, cochinchinaiak, avanok, birmanok közt: elekhez tartoznak egy
szersm,ind az orosz- és svédországi lappok. 

Ejszakamerika és Mexico népfajai egy kissé a hindu jellegre em
lékeztetnek; a peruiak folytatják e fajt déli Amerikában: melly tarto
mányt, e népeken kivül főleg a mongol jelleghez hasonló népek lakják, 
mind szinök- és arozvonásaik-, mind pedig szemeik rézsutos állására 
nézve. 

A nagy Oceán szigctlakói két typusra vihetők vissza: a polyne
siaiak arczvonásokra hinduk és mongolok, szinök barna, hajuk merev, 
vagy göndör; a melaniak csaknem egészen feketék, gyapjas hajjal, 
szinte koromfekete szinnel. Az indochinai archipelagus népei e két nagy 
typusnak képzelhetlen változatosságát mutatják föl. Az oceaniai-melani 
fajokhoz csatlakoznak a madagascari fajok, a kafrerek, hottentotok, kik 
kormosak inkább, mint feketék; a mozambikok, somawlok és gallák, 
réz-szin bőrrel, és göndör, Yagy gyapjas hajjal. A hotten totnők ágyék uk 
vastagsága által tünnek ki, melly különösség a mozambik és somawli 
nőlmél is feltalálható. A valódi négerek nem csak nyugoti Afrika szi
vében laknak, hanem egyszersmind 1\falacca félszigeten, a Sunda archi
pelagusban, Uj-Hollandban és Van D.iemen tartományban. Délre Sene
galtól a yoloffoknál különös vegyülete látható az indo-europai arczvona
laknak, ében bőrrel és gyapjas hajjal. Az ellenkező széleken a tibbuk, 
a sheggiák, a twarikok, N ubiúban ugyanazon arczvonalakat, és szint
azon szint ti.intetik föl, majdnem merev hajjal. Az éjszakafrikai népek 
llárgák, vagy vörhenyesek: és a nagy pusztaság szél,;n észrevehetlen 
fokozat által mennek át a barna, sőt az europaiak fehér szinébe. 

~ogy tájékozhassuk magunkat e clJaosban, némi mérték-szereket, 
összehasonlitási módokat kell keresnünk: mellyek átalában a csontváz
és bőrre vonatkoznak. A csontváz részei közt a főnek adatott az első
ség, mint az érzékek és agyvelő székének' ezek központjának i melly 
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egyszersmind az egyénis nemzeti arczkifejezés fő része,az arczcsontok 
által. 

Campera koponyát szöglet által mérte meg, melly a homlok-állkap
czáknak egy a sz~jon, a hallás lyukain, é'3 a hátulsó koponya alján ke
resztül vont vizirányos vonaliali találkozásukból ered. Némelly adatai 
az összehasonlitó boneztannak, kedvezni látszottak e mintának: de az 
összehasonlitó nyelvészetre támaszkodó érvényesség a tények folytonos 
lánczolatát igényli, s némi viszonyt az állatok és emberi faj értelmisége 
között; holott a gondolkozásnak a beszéd által nyilatkozó müködése, 
örvényt képez a fekete, vagy fejér ember, és a legtökéletesebb majom 
közt. Mint emberről emberre alkalmazott mérték, az arczszöglet nagy 
akadályt gördit elő a szöglet két vonalának való helyzete által, a mint 
tudnillik kiálló arczélről (profil), és különféle homlokokról van szó: 
miért is Camper arczszöglete ujra alkalmaztatott más eljárásoknál, 
mellyeknek viszonylagos értékök lehet valameily gyüjtemény osztályo
zásában. Az egymással összehasonlitott népességek, és igen nagy szám
mal összehasonlított egyének közvetlen tanulmányozása, habár ugyan
azon nemzetből vagy törzsből választassanak is, a szabatudósok núnden 
föltételezéseit és mesterkéléseit lerontja. Blumenbach és Pritchard, kik 
a geometriai mértéknek más módját állitották fel, abban megegyeznek, 
hogy: a különféle fajok koponyájára és csontvázának egyéb részeire 
vonatkozó legnagyobb csonttaní különbségeket, jóval meghaladják a 
házi állatok csontvázában tapasztalható különbségek; mellyek fajai pe
dig teljes bizonyossággal azonosokul ismertethetnek el. A kérődzők 
szarvakat nyernek vagy vesztenek, következőleg csontfüggeléket is, 
melly azokat tartja; a sertések, ebek egy ujjat, fogat nyernek vagy 
vesztenek; a kutya, az embernek közvetlen és átaJános társa, sokkal 
nagyobb és változatosabb módosulásokon ment által: mellyeket egész 
bizonyossággal lehetett követni, mivel a kutya egy év lefolyta el8tt 
már szaporit. Az ebfajokat pusztán különféle s állandó jellegökről itél
ve meg, minden tekintet nélkül az ősi származás ra, a naturalisták 
kénytelenek lennének ötven eredetileg különböző fajt ismerni el. 

Gnllok és clmberek. 

A főnek csontrendszere, az azokat bori tó puha létszcrvekkel, ké
pezi a nemzeti arczak összegét, mellyeket valameily rajzolt vagy fara
gott fő kielégit8leg ábrázol. Az illy gyüjteményelmek megvan viszony
lagos érdemök, tudnillik muzeumok számára. Az összehasonlitást min
dig azon népekr51 kell érteni, mellyekb81 ritka, egyetlen példányok ke
rülnek, és gyakran olly rendszernél fogva választatnak, melly a kivé
telt a szabálynak elébe tette. Iuncn van, hogy az utazók majd mindig 
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ellenkezésben vannak a szabatudósok kal. Lacepede a törököket a samo
jed ek családjához számította; Cuvier a gallokat valódi négerekül tar
totta; Desmoulins a négereket Nepaulba helyezte; Pritchard a fellah
kat, kik jelenleg az abyssinckhez hasonlitanak, a régi zsidó nép töké
letes képének tartotta; Pritchard, Desmoulins, Wiseman, ugy látszik, 
:'!aha sem képeztek maguknak tiszta fogalmat a mongol j typus- és tatár 
népekről; mivel c nemzeteket magával a typussal zavarák össze. Egy 
rendszeres előitélet egy más természetbuvárt vezetett tévutra : ki pe
dig utazott: de ki egy kissé későn foglalkozván az Ethnographiával, a 
gallusok történetirói után minden áron helyre akará állitani a gall és 
eimber fajokat, s a következő két eltérésben vélte azokat fölismerhetni: 
egy részről hosszu fej, kiálló arcz, sas-orr; más részről lapos, kurta 
arcz, széles pofák, egyenes, tompa, s igen kevéssé kiálló orr. Ha Ed
wards más fajokra is figyelmezett volna, vagy csak visszaemlékezett 
volna az amerikaiak, Antilla szigetbeli négerek, és europaiak között 
nyert fiatalkori benyomásokra: beláthatta volna, mikép nem hogy kü
lön sajátsággal birt volna a két szittya ág, hanem az állítólagos gall 
és eimber typusok valamennyi fajoknak örökös változati példányai vol
tak. Feltaláltam e sajátságot a négereknét a nubiai törzsek, a hindu 
mozlemek, a maia ji utazók, az abyssinek közt, mellyek kevert fajok, 
miként a franczia- s olaszországiak. Burckhardt már századok óta pusz
táikon elszigetelt arab törzseket keresvén föl, minden lépten-nyomon 
azon megjegyzést teszi : e törzsnek széles arcza, és vastag pofái vannak; 
e másiknak keskeny, hosszu arcza, ro mai orrokkaL . . Ugyanezt tapasz
talták az utazók a Marquesas súgeteken, Tahitiban , Uj-Seelandban; 
ugyanezt ismétlik az utazók egész Amerikában. Még a vallásos esz
méik által minden összevegyüléstől tisztán maradt népfajok is, mint a 
parzok, hinduk, samaritanok, ugyanazon változatosságot tüntetik föl. 
A zsidók közt, kiket jobban ismerünk , a gall typus uralkodik ; de a 
cimmeri sem hiányzik náluic 

Tehát egyedül csak az arczcsontokra, vagy más illyenre támasz
kodás, bizonytalanság- és tévelynél egyébre nem visz: mindenféle 
nemzetiségek typusaira könnyü találni valameily város vagy falu la
kosságánál, s a mértani rendszert pártoló naturalisták könnyen tévutra 
vezettetnek a szintelen tagok által. Francziaország bővelkedik fejér né
gerek- is szőke kalmukokban. A köznép nem csalódik; mivel a csont
váz alkatával, a bőr vagy hajzat mivoltát is összekapcsolja.. Utánozni 
kell tehát e helyes gyakorlati tapintatot, és nem kell ciszigetelni vala
meily fajt a külalkat sajátságaitót Mielőtt a bőr mivoltát tá.rgyalnók, 
szólni fogunk valamit n. physiknl szépségről, melly szinte egyformán 
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tekintetbe veszi a formákat és a szint, va~yis az arcznak izmait és 
csontjait. 

Szr11ség: görllg, eg,t·ptoml, perul eszmén,tkép. 

Mi a szépnek eszméjével sz ületünk; mi azt bizonyitja, hogy ez 
határozottan létezik : a tapasztalás azonban annak megismerésére vezet 
minket, hogy a viszonylagos és ollyannak tartott szép, nem csekély 
arányban vegyül ez ismeret közé. A vadember nem keresi törzsén ki
vül fetisheinek mintáját. Az indián saját fegyereivel terheli meg bor
zasztó isteneit, és saját jegyesének bájaival árasztja el a legszelidebb 
istennőket. Mindkettő oda czélozott, hogy e fetishek-, vagy csinált iste
neknek azon nemzet képét adja, mellyet oltalmazniok kellett. Az 
előbbre haladt népek müvésze ugyanezen rendszert folytatá; csakhogy 
a mellékes dolgok elhagyásával, képzelődése módositá és megnemesité 
a nemzeti typust, melly müvének legelső feladata volt. Görögország, 
daczára éghajlatának és iskoláinak, soha sem hozott létre egyenes horn
lokot, sem szigoruan függöleges arczvonalakat és orrot : de a müvé
szek, kik szemközt néztek valameily szép lerajzolt, vagy élő főt, meg
hatva érezték magukat a komolyságtól , mellyet a légi perspectiva 
adott annak ; a bomlokot és orrot azonegy vonalba helyezvén. Az élő 
fő, vagy annak utánképzett másolata, méltóságot és fenséget nyertek, 
midőn clőrehajoltak, a halló lyukak tengelye körül forogván. Most már 
csak a két rendbeli csalódást kellett valósitani ; megállapitván az arcz
élen a fuggőleges vonalat, miként az homlokegyenest volt látható. 

Az egyptomi emlékek majdnem valamennyi görög találmányt ér
telmes utánzásra vittek vissza; mivel '3Zámos görögök látogaták Egy
ptomot Psammetich uralkodása óta. Ama szép korban, és sok előbbi 

uralkodások alatt készült sphinxek már nemzeti jelleget eszményitet
tek. A görögök utánozták a müvész"i munkát, azt egy kissé saját fajuk
hoz idomitván. 

Egy nép, mellyet emlékei Egyptom és India rokonává tesznek, 
de melly régóta elveszté őseinek emlékét,- az amerikaiak,a hősi és is
teni szellem nyilvánulását a görög eszményképpel ellenkező ábrázolat
ban keresték. Ök szobraik homlokát tulságosan meghajlitották, azután 
a müvészet eme hazugságát az által törekedtek igazolni, hogy az elő
kelő eastokon foganatasiták e szörnyalkatot. Bármennyirc lehetetlen
nek állítsák is a phrenolog usok, annyi bizonyos, hogy a perui főnökök 
e kificzamitott koponyában a hadvezér erélyét, a főpap ügyességét, a 
strategus és államférfiu tehetségeit hordák magukkal. 

A világ két szélén valamelly nem közönséges dolog tartatott a 
nemes eredet jeléül : de az amerikai müvészct csupán C8ak a nem?.eti 
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arczvonal tulzását választhatta; ö a másikat nem ismerte. Ekképen, ha 
a görög szobrok nemzeti typust viselnek magukon, ez a müvész által 
választott, és ízlése által nemesitett egyéni szépség kettős tekintete 
és megválasztásaalatt történik; ezen iz lés az egyptomi s a!l;>yriai müvészet 
által képződbetett az ariai népek és zsidók szemléletéből, s az azokkali 
érintkezésbő!. Ama kiváltságos egyének, kik szépeknek mondathatnak, 
mi különben ritka eset minden fajoknál, némileg a görög eszményhez 
közelitnek a semita s indiai fajoknál: szintugy áll a dolog az ujabb 
eurapaiakkaL Mindezen nemzeteknél, valamint a régi görögök közt, a 
legnagyobb rész Eurapának rendes arczvonalaira emlékeztet, a gall 
és cimmeri fajok örökös változó formáival. Ha a két faj ös származatát 
illetőleg gyanítással szabad előállnunk, azt mondhatjuk, hogy a rövid, 
kerek arcz, kevéssé kiálló arczéllel, a h-: mlok és arcz vonalaiba eső sze
mekkel, s ivezettszemöldökkel, a nőnek volt ősi eredeti sajátsága; a má
sik typus pedig fivérét, vagy férjét illette, ugymint a keskeny arcz, ki
álló arczél, mélyebben eső szemek, kissé nagyobb, és némileg mindig 
feszes arczvonalak. 

Majd minden fajoknál tapasztalhatjuk, hogy az erkölcsi mivelő· 
dés az arczvonalakat a görög eszményképhez viszi közelebb. Innen 
kötu.yen belátl1atjuk, hogy a felsőbb eastok, mellyek arczvonalaira a 
nevelés sok nemzedékek óta befolyással van, némi fokozat által külön
bözhetnek az alsóbb néposztályoktól, a nélkül, hogy különböző faj-, 
vagy nemzethez tartoznának. A nevelés ideje valameily egyénnél ele
gendő, kezeinek alakját megváltoztatni, ha kézzel dolgozik. Azt is kön
nyü belátni, hogy hosszabb idő alatt, azon eastok kezei s lábai, mellyek 
kevéssé gyakorolják azokat, igen különböznek a nép kezei- s lábai tól. 
Ellenkezőleg, a királyi c~alád, vagy a felsöbb cast idegennek tekintet
hetik, midŐn arczszine sokkal sötétebb , mint a népnél ; mint például 
Hawayban, hol a nemességnek fekete höre és gyapjas haja van: vala
mint Egyptomban a pásztorok elüzetése után; mivel a hódító királyi 
fajok Nubiából indultak ki. 

Bárminők legyenek is valamell y nép arczvonalai és szine, bizo
nyos összeegyeztetés mindig lehetséges, nem csak a nemzeti, hanem az 
átalános fogalmakkal is a szépséget illetőleg. A gyönyörü arczszin min
denütt első rendü ékesség; a börszin tehát a legnevezetesebb minden 
fajoknál: és látni fogjuk, hogy bármilly felületes legyen is e jelleg, az 
mégis ánandó. 

.4 birröl. 
Fleurens urnak legujabb buvárkodásai mutatják a bőr fontossá

gát, mint megkülönböztető eszközt a fajok közt. E baneztanár egy kii-

15 



lönös hártyát é~ pigmcutumot talált a fekete é~ barna fajoknál; mi ál
tal a négert a perui, chinai, hindu oldala mcllé állitá. De hát a fejt·r 
ember, ki e különös létszervek szövetségétől ment, miképen barnul meg 
a napon, vagy a forró égaljak alatti hosszabb tartózkodás mellctt? Más 
bnvárok bizonyos kj,,á]aszl.á.~t föltételeztek, melly a barna fajokéhoz 
hasonló pigmentumot állit elő; - a mint hogy némell y bőrbeteg

ségekben találtattak is nyomai. Más részről a pigmenturu hiányozhatik, 
el is enyészhetik a hama faju egyéneknél; me llyek ekkor az albinis
mosnak nevezett tüneményt állitják előnkbe: ez, mint szinte ellenke
zője, a melanismus, mindennapi tünemények a házi állatok fajai közt. 

Az eurapai fajok fejér bőrei, rnint valameily átlátszó tükrök~ sok
kal könnyebben láttntják a világosság és hőség által okozott változá
sokat; a három égöv alatt általunk felosztott szinkülönbség: a barna a 
déli tartományokban: a gesztenye-szin a mérsélwlt Enropában, és a fe
jér a hideg tartományokban, különösen három rendbeli betörésnek fe
lelnek meg, délről a scytho-celta, Közép-Em·opában a német, éjszak
és keletről a szláv betörésuek. A szinkülöubségck pontosan az isother
micus égöveket követi.k, mellyek Humboldt szerint rézsutasan nö\·e
kednek éjszaki Eurapától Ásia déli részeiig. Ez már a megbarnulás kö
zönséges tüneményének, melly helytelenül tartatik fölületes- és mulé
konynak, nagybani alkalmazása. Az éghajlat gyorsan és feliiletcsen 
módositja az egyént; a faj pedig lassan és tartósan. A brtrnnlás ti.ine
ményei nem szoritkoznak pusztán a fejérekre. J;. scytho-arab faj képvi
selőinek csupán fele van Eurapában és Közép-Asiában; a többi az indiai 
Oceán felé vonult; az éghajlatok fokozatos heve által mindinkább meg
barnul ván. A Himalaya melletti hinduk szinte fejérek; a decani, coro
mandeli, malabari, ceyloni hinduk barnábbak sok néger törzseknél. Az 
arabok olajszinüek, és szinte fejérek Örményország- és Syriában; Y e
men és Mascate tartományban barnák ; az egyptomiak, fokozatos lép
csőzetét tüntetik föl a fejér szinnek a feketéig, a Nilus torkolatától 
menve fölfelé, annak forrásaiig. Az amerikai család, melly mindenütt 
barna, még a jeges tenger körül is, a két félsziget éghajlatának válto
zatos és tartós Lefolyását saját módja szerint láttatja. Némell y törzsek
nél a zárva tartott nők a kenyértészta fejérségét tüntetik föl. Egyptom 
régi emlékei a nemek ezen fokozatát még inkább mutatják, a szokások, 
és a kényelem különbsége által. Számos mongolnépek miveltsége meg
fejéri té a két nemnek bőrét, leginkább pedig azét, me !ly mindig ár
nyékban ül. A chinai bábok a nőket halavány szinncl állitják elő, még 
pedig hűségesen. A szintelenség egyike azon főeszközöknek, mellyek
kel a miveltség a női szépséget kidolgozza. 
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'tl~lanismus, nlbinismus, kiJilloféle •:r.ör és hnj, !'snntos és zslros L.inlh·ésell. 

Az átaJános szintelens(;g hirtelen bekövetkezhetik. A barna és 
fekete fajok közt gyakran olly egyén sziiletil{, me ll y erőtlen fejér szin
nel nö,·ekedik, él és lwl, a többiben szülőihez hasonlítva: világos kék, 
némileg rózsa-szín szemekkel, és hamu-szin Yagy szürke hajjal. Az albin 
az europai fajok közt is sziiletik, s nagyon közönséges a házi állatok 
közt. Ezeknél szinte köztiuséges a melanismu.~,vagyis a bőr-, és függe
lékeinek megfcketedése. Az emberek köz t a hirtelen melanismus, vagy
is a melly egy egyénnek élete alatt látható, uémelly részekre szo
ritkozik, minök a terheB nőnek emlőbimbója, vagy a testén levő méh
foltok. 

A szőr és haj, a bőr függelékei, nagy változatosságot mutatnak 
föl az emberfajoknál: a mindennapi tapasztalásunknak alávetett állat
fajok még nagyobb változatosságokat tüntetnek föl a fajvegyület és 
éghajlat változtatásának következtében. A juhoknak szörük van a me
leg tartományokban, a hideg Yagy mérsékelt tartományokban pedig 
gyapjok; szintigy van az ebek kel, mellyek .a tropicusok alatt meztele
nek, és tömött szőrrel birnak a jeges tartományokban, sőt néha valódi 
gyapjat is hordanak. A fejér és barna fajok sima hajának belalkata na
gyító üvegen át nézve, tökéletesen hasonlónak találtatott a négerek 
gyapjálJOZj lwlott a juJJok ugyanazon fajainál, a gyapju és a siör, nagy 
különbséget tüntetett föl. Ha a melanismus és albinismus a bizonyosan 
egy eredetü állatfajokat megosztják; ha az egyenes ször és gyapju a 
tökéletesen hasonló állatok bőréből ered; ha néha ugyanazon állat bőre 
a gyapju és a ször, a melani~mns és albinismus közt van megosztva: 
okszerü dolog-e, annyit törni fejünket az ember bőrszínének fokozatai, 
s a sima vagy göndör hajzat végett? 

Valamint találtatnak családok hat ujjal, meUyeknél a fölösleges 
tti örökségkép terjed: szintugy egy más családnál a bőr sertékkel volt 
megrakva. A családfőnek sok gyermeke volt ugyanazon sajátsággal; 
kik ha az ősvilág törvénye szerio t egymás közt összeházasodtak volna, 
a természetbuvárok egy uj fajt számíthattak volna; nem is jutván 
eszökbe, hogy az ősatya a közömléges fajnak korcs magzatja volt. 

A hotten tot-, uzuán-, kaffer- és somawlinök puffadt kövérsége nem 
egyéb, mint tulságos növekedése azon kövér rétegnek, melly núnden 
tartománybeli nőknél feltalálható. A zebu ökör, a tevék és dromedárok 
pupja,~a számos juh-fajok vastag farka, még nagyobb változatosságot 
tüntet' föl; mellyek igen rövid idő alatt ugyanazon fajoknál képzödvén, 
határozottan mutatjak az eleség é!o! éghajlat befolyását. 
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l'eres haJ. 

Mi a veres hajat illeti, nem akarom e néven nevezni a veressárga, 
kevéssé gyapjas hajat, kék szemekkel j mi nem egyéb, mint a fejér szin 
fokozata. A typus, mcllyről szó ''an, fénylő veres, gesztenye-szinü s~e
mekkel, veressel pettegetett halavány bőrrel: melly változato~ság nem 
csak minden fejér, hanem minden barna, sőt néger fajoimái is mutat
kozik. Halavány bőr elválhatlan a veres hajtól j miért is a physiologiai 
hasonlatosság a veresben erőteljes albint, s az albinban elgyengült ve
rest tüntet föl; s valamennyien különféle fokozatokban valósitják az ős 
typusnak ezen nyilvánulását: mellyet Desmoulins méltán állitott fel 
az egység jeiéül, vagy emlékeül. Minthogy a veres szin valamennyi 
kaukazi és semi typusokat előállithatja, s mindezek veresekké is vál
hatnak: ez azon fajok közös határa, közös atyja, és ős jellege. Még ez 
sem elég : a veres szin a legtermészetesebb és szelidebb átmenetet ké
pezi a barna fajokra; a szemszivárvány gesztenye-szinü; a haj setét
veres; a verhenyeges foltok egybeolvadván' olaj-szin bőrt képeznek, 
nyers vagy pörkölt kávé módjára. A veres embernek szintelen, és a 
foltok nagyobb rér;~zétől megtisztított bőre, azon halaványságot tünteti 
fól, mellyet a korcsfajok legnagyobb részénél, sőt számos barna fajok 
közt is tapasztalunk, midőn szinöket elvesztik. A szinvesztés és vérve
gyület, képesek ismét előtüntetni a régi typust, melly az idő vagy a 
közbenső fajok által változást szenvedett; ez gyakrabban előfordul és 
könnyebben előáll a fejérek közt: azonban a barnák közt is lehetséges, 
és minden albinok~és veresek által igazoltatik . 

.4 typosok állandómga. 
Egy megeshető változás, melly ritka, és nehezen magyarázható 

tényekben fejezi ki magát, kedvezően hatott némelly tudósok tétlensé
gére, kik nem akartak felhatni a legelső okok forrásáig; és egész ma
kacssággal vontak következtetést a multról a jelenre. Igy Desmoulins 
és követői, ·makacsul védelmezték a typusok változhatlanságát, és fa
jok állandóságát. A kérdést igen bajoil volna tagadólag megoldani, ha 
azon állitólagos szük határok közé szorittatnék: 1) hogy a fejére], nem 
lesznek feketék a meleg, sem a feketék nem fejérednek meg a hide
gebb éghajlat alatt j 2) hogy a jelenleg látható typusok már a legré
gibb történeti időkben léteztek. 

Kétséget nem szenved, hogy az Exodussal egykoru egyptomi 
emlékek, a jelenlegi emberfajok typusainak legnagyobb részét előtün
tetik j de ezek még inkább az akkori egyptomi typust határozzák meg, 
mellyet a Nilus partjainak jelenlegi lakossága annyira mennyire föl• 
mutat. E lakosságnak változáson kellett átmennie, mivel a hóditó 
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pásztorok, aethiopok, görögök, romaiak, arabok, törökök által annyira 
fölfrisittetett, hogy, szembetünőleg érezték az éghajlat helybeli befo
lyását. Hová lettek Asiában a Colchisbeliek, ezen egyptomi gyarmat, 
és a fekete aramok, a keleti aethiopok maradványai? Eltüntek, és meg
fejéredtek A romai történetirók dicsérik a gallusok szőke hajzatát, 
mellyel a romai hölgyek ékeskedni szerettek; s déli Francziaország, 
hol a celták kisebb vegyülettel tarták fón magukat, barna szint mutat 
fól; az armorikai eimbereknek fekete hajuk van , á!Dbátor megmaradt 
náluk a kék szem; a németeknél fokonkint tünedezik a szőke hajzat, 
és már csak a scandinav földön látható. 

Mennyi idő kivántatik a helybeli befolyás kifejlésére és megszi
lárdulására, ezt bizonyossággal nem tudjuk : azonban az idő jelenték
tclen elemnek látszik, midőn azt kérdjük, valljon az europai gyarma
tosok megfeketültek-e a trapicusok 11-latt, vagy a négerek fejérek let
tek-e a mérsékelt égaljak alatt. Valljon a tapasztalatoknak egész sora 
gyüjtetett-e egybe azon családokat illetőleg, mellyek néhány századok 
előtt vándoroltak ki hazájokból? Nem; a négerek nagy részint utódok 
nélkül haltak cl. A fejérek az uj gyarmatosokkali folytonos házasságok 
által szaporodnak. Sőt több, néhány nemzedék óta elszigetelt creolok
nál, az éghajlat szembetünőleg megírta a változásokat, mellyeket szám
ba sem akartak venni: olaj-szint kaptak; a fátyolozott fehér nőknek 
erőtlen szinök van, mindcn pir nélkül. Azt mondják, a fehér gyarmato
sok változatlanul maradnak a trapicusok alatt: s az utazók fekete por
tugalokat találtak Indiában, fekete zsidókat Cochinban, barnákat Abys
siniában és Chinában, kendersz6kéket. Oroszországban. 

A fajok megállapodásából vett okoskodás nem igen nagy érvény1·e 
emeli az egyptomi emlékeknek tulajdonitott mesés régiséget. Ezer évek 
előzték meg ez emlékeket: mellyck végre is, sem a vizözönig, sem a te
remtésig , de még csak az egyptomi miveltség kezdetéig sem mennek 
föl. E korszak, az ujabb kritika szerint leszállíttatván, számos és tar
tós változások előidézésére elégséges. 

Egyébiránt ki állithatja azt, hogy az éghajlatok mindig csak a 
mostani hatással bit·tak, s hogy az emberiség soha sem volt fogékonyabb 
a benyomások elfogadás ára? Pontos tudomásunknak kellene lenni az 
ember, és a légtünemények physiologiájáról, még a történet hajnalo
dása eJött. Tudunk-e valamit az ó-korban olly hathatós telluri befolyá
sokról? Némell y paránynyal több széneny a légben, óriási fejlem ényt 
adott a maszatoknak és a gyik-nemüeknek.Valamelly más erőhatás nem 
szénitheté-e meg az emberek nagyobb részének bőrét; valamint Ovidius 
a négerek bőrének megpörkölését a P haeton oktalansá ga által előidé 
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zett eseménynek tulajdonítja? Még a történelmi idők után is igen nagy 
a változás : de ugyanazon figyelmcs vi7.sgáló elég hosszu ideig élhetett, 
hogy a házi fajoknak az éghajlat általi módosulását tapasztalhassa; 
miért is a tényt bizonyosság gyanánt \'eszi : holott az emberi fajok ~ó
dosulása, ha gyorsan történik is, sok századokat kiván; s az elszigetelt 
figyelmező tagadja azon mozgalmat, mellynck csak egy igen parányi 
részecskéjét tapasztalja; majdnem hasonlóan azon gyermekhez, ki egy. 
percúg az óra ingája elébe állittatván, kételkedik, va\ljon az égi testek 
forognak-e. 

~leghonosooi8H, klilbefolyasok. 

A hazájából ki,·ándorlott ember olly változásokon mcnt át, mcl
lyek sok nemzedéket veszélynek tesznek ki; s végre a létszerveket 
hathatósan megváltoztatjá!,, és azok létezésének ujabb föltételeihez al
kalmazzák. A tropietm tartományokban a szőke, epés természetiivé 
lesz, a barna még barnábbá válik. Az első nemzedék a munka terhe 
alatt vész el; az élet mindig tartósabb lesz a következő nemzedékek
nél. E müködésben a külalkat megerősiti a fontosságot, mellyet azzal 
összekapcsoltunk, és goldtal több tartósságot tanusit, mint sem a belső 
létszervek. Némelly négerek, a má.<;odik \'agy harmadik nemzedéknél 
egészen meghonosultak éjszaki Amerika, vagy Anglia éghajlata alatt; 
s ha visszavitetnek Afrikába, honnan eredtek, hasonlóan a fejérekhez, 
megbetegesznek. A l1ázi állatok meghonmmlása, mint például a puly
káké Europában, a Itulaké déli Amerikában, ugyanazon változásokat 
tünteti föl. Máris tapasztaltattak ezek az ökör-, ló-, szamár-, kutya-, 
macska-, sertés-, juh-, és kecskefajoknál, midőn éghajlatot változtattak. 
Déli Amerikában e fajok legnagyobb része, a buja természet ölében va
don állapotba ment át; és szokásokat, alakot, szint változtattak. Ez átme
net egyik typusból a másikba, a vadon állapotból a nemesitettbe, a nö
vényfajoknál is tapasztaltatott. 

Cuvi.er, mindamellett, hogy végtelen engedményeket tett, olly 
véleményben volt, hogy a változás nem éri a csontvázat; megfeledke
zett a kutyának fölösleges fogai- s ujjairól, és mindenek fölött feledt\ 
hogy az ember meghonosulása melly sokkal inkább elterjedt bármelly 
állaténál, és szüntelen ingadozik a miveltség és vadon állapot végietei 
közt, még hathatósabban módositá az embert, mint a többi házi állato
kat. A csontváz szintolly kevéssé vonhatta ki magát alóla, mint a fölü
letes létszervek; mivel a szorgalom, melly az eszközök müködését ké
pes módositani, még inkább képes megváltoztatui a szokásokat, eszmé
ket, érzelmeket, s azon müködése!<et, mellyek a koponya csonthurkát s 
az arczvonalakat fokonkint módositják. Az él'zelmek eme befolyását az 
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arczra, tanusitja a szájuy.ilás nagysága a hanyatlásnak indult, vagy a 
miveltségben hátramaradt nemzeteknél, bármell y fajhoz tartozzanak is. 
Ellenkezőleg, az ajkak finomabbakká válnak Chinában szintugy, mint 
Europában, a gyengédebb és avatosabb szokások befolyása alatt. 

Részletesen nem számíthatjuk el mindazon physikai tényezőket, 
mellyek az éghajlat kifejezésében benfoglaltatnak; azonban a mondot
takhoz hozzá kell még adnunk, miként a tenger szine fölötti magasság 
ugyanaion egyenközök alatt azt eredményezi, mit a szélesség hoz létre 
a rónaságon az isothermicus vonalakra nézve. Ezenkivül a hegylánczo
latok által fölemelt tartományokban, minök közép és déli Ásia, a ned
vesség, és a szárazság sokkal közvetlenebb befolyással birnak, mint a 
légmérsék a bőr szinezésére. A száraz lég barnit, a nedves szintelenit. 
A perui Andesek lakóinak iszonyu széles mellök van : e síkság egyike a 
legmagasabbaknak , hol az ember megtelepedett; és 5000 meternyi 
magasságra lévén a tenger föléitt, széles me ll kiván tittik az annyira 
megritkult lég beszivására. 

FajvegyilleU, " 1\tmeneti tön-én)·ek. 

Ismeretes dolog, hogy két faj érintkezésbe jövén egymással hó
ditás, kereskedés, egyezkedés által, házasságokban összevegyülnek, 

·é.~ közép-nemzedéket hoznak létre, melly sz inte szaporít. A nem igen 
kiilönböző két faj cgyesülése, alig észrevehető vliltozásokat hoz létre; 
a két szélsőség, ugymint a fejér és fekete cgyesülésében, a középter
mékek egyenesen az osztályérdekek által osztályoztattak. Az ásiai és 
afrikai közép-fajok nem annyira ismeretesek, mint az amerikaiak: melly 
körülmény az indo-chinai archipclagus, és Nagy-Tatárország etlmo
graphiai történetét késleltetni fogja. A régi s ujabb Egyptom története 
szinte hozzá szól11at a kérdéshez. A nilusparti fajok, e folyam forrá
saitól kezdve torkolatáig, ugy lát~zik, az afrikai né-gereknek az Ásiá
ból jött barna fajokkali vegyületéből erednek; meliy utóbbiak vagy a 
Vercs-tengeren átjött arabok, vagy hinduk valának, kik régebben 
gyarmatasiták Abyssiniát. Blumenbach a mumiák koponyáit vizsgálvn, 
l1indu, néger, nubiai typusokra osztályozt,t azokat. Cuvier, nemjárván 
el olly szerencsével, a kaukazi fajnak tulajdonítja azokat: a nélkül, 
hogy elfogadta volna azon, most már átalános véleményt, miszerint e 
faj is indiai. Tény, hogy egyedül csak a koponyát tekintve, az ashanti 
és yolofF négerek szintugy kaukaziak, mint az egyptomiak és scythál;. 

eTekintve, mikép a fajtöbbség pártolói a vegyületre hivatkoznak, 
a földirati fokozatnak egyik fajtól a másikig leendő megfejtése végett: 
némell y egység-pártolók, kik nem sokat utaztak, vagy nem nagy physio
logu~ok, félénken hehunyták szemeiket e tényleges törvény előtt, és 
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szinte tagadván a vegyület hatását nagyobb terjedelemben, az átmenet 
vagy harmonisatio rejtélyes törvényéhez folyamodtak; mellynek erejé
nél fogva két különbözö faj mindig egy harmadik által köttetik össze, 
melly közép-jellegeket tii.ntet föl. A harmonisatio, vagy átmenet ezen 
törvénye, nem fogadható el, rnint az égaljak befolyásától elkülönzött 
formula, vagy mint azon visszaélés ellenében felállitott tagadás, mely
lyet rosszul értesült egyének követtek el; a fajvegyiilet tárgyában 
koholt dolgokat fogad\•án el. Illyen a két következő: a törökök, kikről 
azt vélik, hogy külsőleg barnák, sőt mongolok voltak, fejérekké és 
szebbekké váltak a gyönyörü georgiai és circássiai rabszolganökkeli 
összevegyülés által Chardin hasonló előitéletet hozott nyilvánosságra, 
a persiai I1aremeket illetőleg. De ha a szép idegen rabszolganők olly 
drágák , és csak a nagy urak számára tartatnak , illy vegyület mikép 
nemesitbeté meg a nép vérét? 

Fajok els8bbsége. 
Mióta a tudományos rendszer megszünt csonkitani a kérdéseket 

régi transcendentalis részök ben, ujra felhozatott a fajelsőbbség kérdése 
a fajegység, vagy többség kérdése után. Némelly könnyen kielégíthető 
egység·pártolók, követeléseiket két eredeti, ugymint fejér é.9 fekete 
elágazásra szaritják; mellyek vegyiilete hozta létre az isme~etes kü-" 
lönféleségeket. P rit ch ard a négert tartá az emberiség dsalakjának; me ll y 
ekképen a vadon élettel kezdte volna: mellynek a néger leghatározottabb 
jellegét viseli. De az ds néger typus több ízben előfordul a többi, ezen 
typustól elszakadt fajok változásaiban. Az albin egyedül esetleges
ség, és egyedüli, bár gyakori visszalépés valamennyi fejér, barna, \'agy 
néger fajok nál. A veres typ us már ritkább esetlegesség ez utóbbiak közt; 
de előfordul a barnáknál is, és igen gyakori a fejéreknél: hol ellenke
zőleg a melanismus csak részletes, határozatlan, és ritka dolog. Tehát 
valamennyi fajok közt'a valódi közép, az erőteljes albin, vagyis a veres, 
egymaga egyesíti magában a physiologiai föltételeket, az emberi család 
eredetét, és annak későbbi módositásait illetőleg. 

!tleghatározás. 
A mérnökök, kik tökéletes tudományt adnak elö, a meghatáro

zással kezdile Az Ethnographia, ezen egészen uj tudomány, szükség, 
hogy összegyüjtötte légyen a körébe vágó tényeket, megvitatta azok 
kapcsolatát, rendjét, következményeit, hogy a tényeknek, és ezek 
logikájának nyelvét megállapítsa. Ha mi egészen befutnók az előttünk 
álló tért. azt a főbb eszmék formulázásával fejeznők be, főleg azon 
eszmékével 1 mellyeket nem határoztunk meg eléggé. Hagyjuk tehát 
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a fa j v e g y ü l e t e t, á t m e n e t e t, é g h a j l a t o t, és határozzuk 
meg, mi a t y p us , fa j , n c m 7. és és a sp e c i e s. 

T y p us az, mi közös valameily faj-, nemzet-, család-, vagy spe
ciesseL Ez azon erőhatás, melly által a kül- és beljellegek a n em z e
d ék ek e n keresztül fentartják magukat. Ezek tehát állandó fenma-

• radásai a változhatlan, vagyis inkább az adott idő- és térben el nem 
változott typusnak; de a melly maga magától eltér, mirlőn e tér- és 
időközök sokkal hosszabbra nyulnak. A nemzedékek gyakran llárom
szorozzák küll:lnös befolyásukat; egybeolvasztván az éghajlat, typus, 
és vegyület hatását. A nemzedékek hosszu sora, számos, és ugyan
azonos termékekkel, sajátságos és örökös jellegekkel képezi a fa j t. 

A faj, és a species összezavarása, egyike az ethnographiai tudo
mány nagyobbszerű fenakadásának, melly az állattani osztályozások 
bizonytalanságából ered. Különös dolog, hogy épen az Anaxagoras, és 
Geoffroy Saint-}Iilaire eszméivel megtölt naturalisták váltak legma
kacsabb védőivé a,z emberi fajtöbbségnek. Ők, kik nem tudák szabato
san meghatározni e szót, sp e c i es; ök, kiknél bizonyos időben a 
i!pecies egyszerűen csak nemi különbség volt, és a nem egyszerűen 
osztálykülönbség; - tudván azt, hogy az osztályok egyik a másikba 
mentck át: miképen tagadhatták, hogy az emberi faj nem egy 
volt, legalább azon a napon, midőn a legtökéletesebb majom a legdur
vább négerré változott? Véleményöket e logikai próbának nem ve
tették alá. 

A mi felfogásunk szerint, a s p e c i es ősi, és változhatlan alko
tásból ered. Az emberi species egyetlen: mert mindcn kiilönbségei, 
vagy fajai jobban hasonlitanak egymásl1oz, mint a házi állatok különb
ségei; s az emberi fajok vagy különbségek összevegyüléséből termé
keny egyének erednek. Az általunk adott meghatározás De Candolle, 
Buífon, Cuvier után van, s a lénye!í lánczolatának pártolóitól eltér. 

E képletes kifejezé'! , sokáig ismételtetvén , végre az egyetlen 
őslény átváltozásainak sorozata iránti hitet kelti föl. 1\lost, midőn a 
képzelődés országa a physikai tudományokra nézve is elő látszott állni, 
hagyjuk a zootomistáknak, az ezen eszme fölötti vitatkozást; de utasitsuk 
el azt erélyesen magunktól, főleg hol a leghathatósabb és durvább 
tévely fenyeget, melly: az állítólagos, észrevehet.len átmenet a baromtÓl 
a gondolkozó lényre. l\li elismerjük az eszközök befolyását; de csak 
azon ha:Úrok közt , hogy legfölebb változatosságot idézhetnek elő. A 
speciesek, és még inkább a nemek, eredetileg ezen eszközök befolyására 
bizattak; mellyekben kellett élniök, és megörökülniök érezhetőleg ha
sonló körűlmények közt, az első teremtés után. A ki eltökélett szán-



dékkal egy Cosmogoniához nem csatlakozik , s a ki egészben vagy 
részben elfogadja a lények kölcsönös átváltozáRának eszmPjét, az szilárd 
alap nélkül szükölködik, melly szerint meghatározhatná a speciest, és 
osztályozást állithatna föl. 

Osztályozások. 

Az egész emberiség egyetlen speciesre vitetvén vissza, hátra 
van, hogy különbségeit osztályozzuk. A fajok á talárros osztályözása, 
az ő lcszármazásuk iránt elfogadott véleményre' s az eredetök iránti 
hitre alapítandó. Ellenkezőleg, ugyanazon fajok elosztása egy olly előrajz 
után, mellyben különösen jelenlegi különbözéscik tünjenek ki, közönyö:' 
dolog lehet mult történetöket illetőleg. g,. ideiglenes állapotot kényel
mesnek találhatják sok naturalisták, kik megszakták már, inkább érzé
keik után, mint okosl~odások- és következtetésekből hozni itéletet. 
Azon csekély számu, merész, és logikai gondolkozásu elmék, kik töké
letes müvet akartak előállitani, visszatekintve a multra, azon .elöité
letet vitték abba, me ll yel kezdették, tudnillik , hogy a jelenlegi álla
pot örökös volt. Két különös indokkal támogatják e tévelyt: l) hogy 
a fajvegyület annyira eltorzitá n.z ő.~ typusokat, miszerint azok előál

litását egyátalában nem lehet remélni, s meg kell elégednünk a má
sod rendi.i. termékek vizsgálásával j 2) hogy a fajvegyületnek hatása, 
olly typusok ujra előállitásá1·a is kiterjed, mellyek el voltak rejtve, 
vagy megváltoztak: de az semmi ujat sem teremt j következőleg az 
ősvilág a jelenlegi áltn.l képviseltetik. 

Fogadjuk el a következtetést, mintán e véleményeket egymással 
mérsékeltük. Vizsgálnunk és osztályoznunk kell az emberi családot 
jelenlegi ki.i.lönbségei szerint; dc tekintetbe véve, hogy ezek egyetlen 
családtól sz.ármaznak, ámbár jelenleg tömérdek számmal állnak elöt
tiink: már a távol időkben olly typusakat alkottak, mellyekct meg lehet 
számítani, s mellyck egymásba átmennek j a szám fokon kint csökken
vén azon arányban, a mint tovább és tovább megyünk föl az időben. 

Egy tökéletes osztályozás, miként azt mi felfogjuk, időtanilag 

és földiratilag állitand ó elő: ez idöszakban illy fajok léteztek, illy kiil
alkattal, s ezen és ezen pontokat foglalták el a földgömbön. 

Eusebius Ile Salles. 



(D) 14.1-dik laphoz. 

Az emberi fajok physiologiai jellegei, viszonyaikLan a tör
ténelemhez tekintve. 

(W. F. Edwards , D~Js caractéres physiolo,qiques des races humaines, 
coMidérés rlans leurs rapports avec l' h.istoire. Pari.~, 1829. czimü mun

kája után.) 

Thierry Amade tOrténetirónat. 
Bejártam nagy részét ama tartománynak, mellyre az ön által 

közrebocsátott, gallok és eimberek története vonatkozik j és némelly 
különbségeket, mellyeket ön a gallus népek közt fölállitott, nyomozni 
töreked tem. Most bemutatom vizsgálatomnak gyümölcsét, kapcsolat
ban hason természeti.i, s a történelem különbözö pontjaira vonatkozó 
tapasztalatimmal Régóta. gondolkozom már róla, s nem egyedül va
gyok e véleményben, hogy ha a Physiologia annyi ideig kizáratott a 
történelemből , annak oka az lehetett, mivel annak viszonyai nem ta
nulmányoztattak eléggé. Azt azonban kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy mai napig sem az egyik , sem a másik e tudományok közül, nem 
miveltetett akképen , hogy kölcsönösen gyároolithatták volna egymást.. 
Mi a természetrajzot illeti, az ember története nem igen régóta teszi 
annak kiegészitö részét. Az emberi ismeretek ezen ágát, az élő Blumen
bach ülteté el j ki belátta, hogy az emberi-nem öt családból áll, mely
lyekre minden egyéb elágazások visszavihetők Nagy szalgálatot tett ő 
a tudománynak, ezen első alap letételével; azonban mit használ a cso
portozatok illy kevés száma, a történelem fel világositására? E családok 
körül-belül a földgömb ugyanannyi nagyobbszeri.i felosztásainak felelnek 
meg j és mindegyik közülök számos nemzeteket foglal magában. Azt 
volna érdekes tudnunk, valljon a csoportozatok, mellyekből az emberi
nem áll, birnak-e felismerhető physikai jellegekkel ; s a különbségek, 
mellyeket a történet állapit meg a népek közt, mennyirc egyeztethetök 
meg a természet által kiszabott kiilönbségekkel? A kérdés bonyolodott. 
~em elegendő, hogy léteztek illy csoportozatok j hanem azt kellene 
tudnunk, valljon a mellyek ma léteznelt, léteztek-e mindenkor, legalább 
a történelmi időkben? Ha igy volna a dolog, figyelemmel kisérhetnők 
a népe~ leszármazását egészen föl , eredetökig, daczára a közbejött 
vegyiileteknek. Terhes feladat: mert habár a népek birtak is öket meg
különböztethető physikai jellegekkel, mikép tehetjük fel, hogy ök 
azokat nevezetes változás nélkül őrizhették meg annyi századokon ke
resztiil, és annyi változások közepette? l\1cllyelmek, némell y tndógok 
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véleménye szerint, egyike is elegendő azokat eltörülni: minőkaz éghajlat 
azokra nézve, kik uj hazát kerestek, a miveltség, vagy barbaries elő

haladása, a fajok összevegyülése, egész nP.pségek kiírtatása, és az. ön
kénytes, vagy erőszakos kivándorlások. Midőn a történetet olvassuk, 
egyedül az abból fenmaradó benyomás után ítélve, a régi s ujabb kor 
összehasonlításában mit találunk ezekkel közöset? Még azon nemzetek 
neve is, mellyek annyira szerepeltek , elenyészett az általuk lakott tar
tományban: minden uj szint öltött magára; idegen nyelveket beszél
nek a lakosok, és a régiek emlékezete csak némi maradványokban ta
láltatik föl. Történetileg szólva, valameily nép, midőn nem képez többé 
nemzetet, megszünt létezni; s az illy politikai felforgatásokban csaknem 
azt hinné az ember, lwgy az eddig létezett fajoknak el kellett enyészniök. 
De a nyelvek alapos összehasonlítása, a jelenleg divatozókban gyakran 
földeritette a nyelveket, mellycktből származnak; és igy félbe nem sza
kadt összeköttetés létezik a rég i s uj lakók köz t. 

De hát a testi hasonlatosság kevésbbé volna-e tartós? Nem őriz
tünk-e meg semmit őseink testalkatából? Ujjászült-e mindent a mivelt
ség j elnyomott-e mindent a barbaries, és az erőszak kiirtott vagy ki
szoritott-e mindent? 

Mi egy, talán uj szempontból méltányolva az éghajlat befolyását a 
test alakjai- s ar4nyaira, és más physikaijellegekre, nem fogjuk vizs
gálni annak eredményeit némelly egyénekre, hanem egész tömegekre 
nem sok befolyássallévén kitüzött czélunkra, mit vihetett véghez a 
természet rendkivüli esetekben, hanem mit szakott cselekedni rene! esen. 
Azt fogjuk tehát fürkészni: minő befolyást gyakorol az éghajlat olly 
lényekre, mellyek feltűnőbben különböznek tőlünk, é~ mellyek legi n
kább fogékonyaknak látszanak a módositásokra. 

Mindjárt kezdetben, mint ez gyakran történni szokott, az éghaj 
lat befolyásának átalános kifejezése alatt, sok egyéb hathatós okokat 
értünk, mellyek ugyanazon időben mük ödnek; s majdan látni fogjuk, 
volt-e okunk megbánni az illy összezavarását az okoknak. 

A növények megszőrösödnek, vagy levetkez ik a szőrt é3 tit9két j 

a levelek keskenyebbek- vagy szélesebbekre nőnek j a virágok külön
féle szint öltenek magukra j a szirmok szaporodnak j a gyümölcs izét 
változtatja; a magasság csökkenik, vagy növekszik az uj }Jaza földje-, 
s levegőjének következtében. Egyebek ismét némi faj-, vagy családi 
jelleget vesztenek el j mint midőn a virágok teliséget nyernek. 

A változás tehát tetemes lehet; de azért az ősjelleget nem vetke
zik le egészen: ugy hogy eredetök felismerhető. 

Habár bizonyos szám akkép változnék is meg, hogy eltérő külö-
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nös jellegeket venne föl, mi egyébiránt nincs behizonyitva : a legna
gyobb rész, éghajlatot változtatva, hasonló marad magához j ugy hogy 
a kevésbbé gyakorlott szem is megismerheti őket. 

Milly számmal vannak az ollyanok, mellyek idegen tartományokba 
vitetvén át, saját formáikkal együtt elfonnyadnak, vagy kivesznek? 
Azt tapasztaljuk, hogy a bennök rejlő erő olly állhatatossággal törek
szik megőrizni az eredeti jelleget, miszerint gyakran inkább megtörik, 
hogy sem azon módositásokhoz alkalmazza magát, mellyeknek a kül
tényezők akarnák őket alávetni. 

A növényekről az állatokra menvén át, az ember csupán azon álla
tok vándorlásait követheti, mellyeket magával visz: azonban az éghajlat 
befolyását gondosan meg kell külöuböztetni a fajok összevegyülésének, 
és egyéb kül-okoknak hatásaitól. 

A legfeltünőbb változás a bőrön történik , melly többé vagy ke
vesbbé vékony, finom vagy durva lesz, sa hideg vagy hőség szerint vál
toztatja szinét: a házi állatok kövérebbekké, vagy soványabbakká 
válnak, néha méretben is változnak j de arány- és alakra nézve válto
zatlanok maradnak: kivéve a háj szaporodását és csökkenését, valamint 
a sejtszövetet betöltő nedveket. A csontalkat mindig ugyanaz marad, 
és csak némelly ritka esetekben, vagy nyavalyák alkalmával szenved 
változást. 

Az általunk emlitett rendes változásoknak alávetve, alapjelle
göket épen nem vesztik el jobban az embernél j ki megkopaszodhatik, 
szinében változik, kövérebb v agy soványabb lesz: de jellemzetes vo
násait mindig megtartja. 

Az állatole, mellyek önkényt vándorolnak, minthogy mindig egy· 
forma légmérséket keresnek, az éghajlat által semmi változást sem 
szenvednek. 

Vannak változások, mellyek okául az éghajlatot állitják: azon· 
ban ugyanazon tartományban számos hasonnemü változások tapasztal
hatók j miért is azt lehet gyanitani, hogy más okok is léteznek, mely
lyek e változást előidézik. Továbbá mennyi állatfajok léteznek külön
böző éghajlatok alatt, mellyek mindenütt ugyanazok maradnak? Van
nak tehát nagyszámu állatok, mellyek éghajlatot változtathatnak, a 
nélkül, hogy alakjokat változtatnák 

A házi állatok közül is, mellyek az ó-világból az uj szárazföldre 
vitettek át, a változások az emlitettekre szoritkoznak. 

Mit az állatokról mondtunk , az még nagyobb mértékben alkal
mazható az emberre. Midőn délről éjszak felé vándorol, szorgalma 
módot nyujt neki, védeni magát a lég kellemetlen hatása ellen j ő, ugy 
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Hzólván, magá,·al hordozza égalját. A lapp az ő gunyhójában meg
szerezheti magának Syria éghajlatát; az oroszországi hajadonok szint
olly fiirgék, mint a déli tartományokban. Ha az ember szintugy ki tud
ná hüteni, mint fölmelegíteni magát, saját légköre, függetlenül, az 
égaljtól, változhatnék, és egészen mesterségcs életet élhetne. 

De a szenvedélyek, mellyck mindig kiséretében találtatnak, a 
természet hatalmába adják őt, és értelmének minden találmányait meg
hiusitják Sok idő kell még hozzá , hogy a mechanikai me.~terségek a 
föld núnden népeinek öröks(·gét k!•pczzék : és még a miveltebb nemzetek 
közt il'!, a népnek nagy része nem igen van ellátva alkalmas eszközök
kel, mellyek őt a ll:g-, és az égnek át·talmas befolyásai ellen védjék. Da
czára azonban c megszoritásoknak, núndenkor igaz marad, hogy az 
emberek bárminő társadalmi állapothan , núnden lelkes lényeknél in
kább ellentállhatnak az éghajlat változásainak; de tökéletesen ki nem 
vonhatják magukat alóla. 

Europának majdnem minden államai, népességök egy részét 
messze tartományokba küldék, hol az, egy vagy több századok óta már 
megtelepült; s minthogy sokan e gyarmatosok közül szigetekre van· 
nak szoritva, hol összevegyülés nélkül tarták fön magukat : az éghaj
lat tartós befolyásáról most már lehet itéletet hoznunk. Igazat szólva, 
ngyület történt a négernőkkel nagyobb, vagy kisebb kiterjedésben: 
de ebből egy külön nemzedék támadt, melly eredetének látható jelle
gét magán viselvén, a fejér fajjal össze nem kevertethetik. Ez már 
régóta lakja az egyenlítő alatti tartományokat, olly légmérséklet mel
lett, mellynek ellenében az ember szorgalma mit sem tehet: és mi volt 
az eredmény? Talán Anglia-, Franczia-, Spanyolország nem ismerik 
fel saját fiaikat? Ha egy kissé megbarnultak is, érzékenyebbek az él
vek 1 és kevésbbé hajlandók a mozgás iránt: talán elváltozott arczvo
násokát veszünk észre rajtok? Szemeikben idegenekül, vagy megvál
tozott faj gyanánt tünnek-e föl? Az angol, franczia 1 spanyol gyarma
tos 1 nem hordja-e magán az anyaországnak megkülönböztető jel
Jegét? 

Illy tapasztalatok annak bizonyságaul szolgálnak1 l10gy a külön
féle éghajlatok alatt megtelepült népek sok századon át megtarthaták 
jellegöket Mivel pedig az anyaország népei nem birnak egy jelleggel, 
hanem több határozatlan jellegekkel: az is megtörténhetik 1 hogy az 
egyik és másik jelleg közti különbségek jobban szembeötlők1 mint sem 
a gyarmatosok és az anyaország lakói közti közös arány és formák ; s 
épen ez által ellenkező következtetésre vezéreltetünk Egy példát aka
rok idézni, melly nem hágy fön :'1(•mmi kéLséget. 



A zsidók arczvonásai olly annyira jellemzetcsek, hogy igen ne
hP-z azokat fölcserélni; s ininthogy Eurapának minden tartományaiban 
találhatók, átalánosabb:m felismerhető nemzeti alak nem létezik. Már 
századok óta lakják a tartományokat, hol megtelepedtek, és megőrizve 
vallásukat, szoká8aikat., erkölcseiket, c;s igen kevés érintkezésbe jö
vén a népekkel, mellyek közt lalmak ~ bajos \'olna összevágóbb föltéte
Ieket találni az éghajlat befolyásának kiemclését"e. 

l\1indazá1tal az <'·galj nem hasonitotta öket a ni~pekhez, mellyck 
közt laknak; s a mi még Jontosabb dolog, ök mindenncmü égalj alatt 
hasonlitanak egymáshoz. Az angol, franczia, német, olasz, spanyol, 
portugal zsidót arczvonásairól mindig meg lehet ismerni; vagyis va
,·alamcnnyien ugyanazon alak- és arány-jelleggel birnak: és átalában 
mindazzal, a mi lényegesen a typust teszi. Az egész világon elszórt 
zsidók jobban hasonlitanak tehát egymáshoz, mint sem a nemzetekhez, 
mellyek közt élnek; s az égalj csak gyengén változtatta meg arczuk 
szinét és kifejezését. 

Ebből nem következik szorosan, hogy régente is ollyanak voltak, 
mint ma: dc ha meg akar ön elégedni három századnyi időközzel, vi
lágos bizonysággal szolgálhatok. Milanoban láttam Leonardo da Vinci 
vac.9oráját; és e remekmü, jollehet az idő által megrongállatott, majd 
minden személy alakját épségben tünteti elő. A mai zsidói< vonásról 
vonásra vannak ott lefestve : senki sem ábrázolta ugy a nemzeti jelle
met, mint e nagy festő ; nagy változatosságot tartván meg az egyé
nekben. Ezt köunyü felfognunk, ha eszünkbe jut, mennyire kedvelte 
ö a tudományokat átalában, és különösen a természetrajzot. 

De minö typussal birtak a zsidók szétszóratásuk korában? A ki 
ezt megtudná mondani, hosszu időközt birna, mellyben az égalj befo
lyását gyakorolta; s teljes bizonyossággal számithatná ki annak hatá
sát, olly idöszak alatt, melly majdnem a történeti idők felét foglalja 
magában. 

Kisebb idöszakkal i."' beérhetnők; de ha azt ohajtja ön tudni, mi
nö volt a zsidók jellege a régibb korszakban , azt megmondhatarn ()n
nek, hogy minő volt három ezer év előtt. 

Pritchardnak épen egy müvét olvastam az ember természeti Wr
ténetéről, mellyben különlis tétel gyanánt állítja, hogy az emberek 
kezdetben feketék voltak, és csak a miveltség haladásával váltak fejé
rekké. '"Szerzö a világ különbözö részeiben, szinfokozatot mutat föl 
ugyanazon tartomány lakói között; és e szin barnább a társadalom alsó 
osztályainál, világosabb a vagyonosok és hatalmasbak közt. Bár mint 
itéljiink is e f"ólteYP'!rlíl, az általa. emlitett különf(~lc tények közül egy 
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különösen fölébreszté figyelmemet; ő egy görög Irora hivatkozik , ki 
az egyptomiakról szálván, világosan mondja, miként ezek feketék vol
tak, göndör hajak kal. Ekkor épen Londonban valék, Rodghin fiatal 
és igen tanult orvos, és Knox orvos társaságában; ki nagyon járatos 
lévén az összehasonlító boncztanban, Afrikában tartózkodása alatt a 
fekete fajokat tanulmánya tárgyává tette. Említést tevék nekik a gö
rög iró idézetéről : és eszünkbe jutott, megvizsgálni a dolgot j nem 
ugyan a szöveget keresve föl, hanem egy egyptomi király sirját, melly 
Londonban látható. Számos alakok rajzolvák azon: természeti nagyság
ban, mellyek legnagyobb része a köznépet ábrázolja. Arczszinök, iga
zat szólva, igen is sötét barna, de a négerek szinét é3 göndör l1aját 
nem láthatni rajtuk: ezt csak egy szegletben álló néhány egyéneken 
Yeszszük észre, kik nyilvánságosan aethiopiai négerek. Oldalvást 
két kis csoportban idegen nemzetbeliek szemlélhctők j s az egyikben 
első tekintetre a z!'lidó népre ismerünk. Egy nappal előbb néhány zsidót 
láttam London utczáin: e pillanatban ugy tetszett, mintha arczképei
ket látnám. 

Egyéb bizonyíiványokat nem is kerestem j midlSn Belzoninak 
egyptomi utazását olvasván, azon helyen, hol a sirban talált alakokat 
leírja, a következlS sorokat olvMtam: ,,A kíséret végén különféle nem
zetekhez tartozó néhány ember látható, kik nyilvánságosan zsidókat, 
aethiopokat és persÁ.kat ábrázolnak j" és másutt: "Meg lehet különböz
tetni azokon a persákat, zsidókat, aethiopokat j az elsőbbeket az öltö
zetről, mellyel az egyptomiakkali harczaikat ábrázoló festvényeken 
fordulnakelőj azsidókat arczvonás aik- és Hinökrőljaz actbio
pokat pedig bőrszinök- és hajukróL" 

Itt áll tehát előttiink egy nép, ugyanazonjelleggel századok hosz
szu során át, melly majdnem az egész történeti időt magában foglalja : 
ez idöszak első felében hallatlan szerencsétlenségeknek kitéve; másik 
felében pedig szétszórva különféle éghajlatok alatt, üldözve, megvet
tetve, az emberi-nem scpredékét képezve. Nem képzelhetnők a körül
mények pontosabb összevágását, valameily nép physikai létszervezetének 
alapos megváltoztatására j miért is ugy látszik, az emberi természet 
igen nagy ellentállási erőt fejthet ki, hogy ezeken győzedelmeskedni 
tudott. Ezt szigoru tapasztalatnak lehetne nevezni , melly a végből 
tétetett, hogy az éghajlat befolyását az emberi alak· és arányra a tör
téneti századok egész tcrjedelmében kétségbe vonja. 

Ha nem tanusitanak is minden népek, olly nagy ellenkezést e 
nemben, mint a zsidók, legalább megengedendjük azt, miszerint a ter
mészet arra törekszik j és hogy ]Ja csupán a változás ezen egyetlen 
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okának lennének kitéve, a :1agyobb rész hosszu ideig megőrizn é őseinek 
jellegvonásait. 

De mi az éghajlat befolyása, a fajok összevegyüléséhez képest? 
Mindazon népek, mellyek történetét ismerjük, alá voltak ennek kisebb
nagyobb mértékben vetve: s ez annál hatalma~abb ok, minthogy be
folyást gyakorolván a belső létszervezetre, a lény első képezését esz
közli, s az alak megváltoztatásáta hathatós befolyással látszik bimi. 
Ha minden fék nélkül müködhetnék, minden dolgot összezavarna j dc 
megvannak a maga határai, mellyek közt némellyek olly világosak, 
hogy elegendő érinteni őket. 

A eastok és rendek különbségei, leginkább a faj-ki.ilönb3égből 

vévén eredetöket, vonnak mindenek előtt korlá tot : mell y néha, daczára 
a törvények szigorának, és előítéletek erejének 1 le is romboltatik j de 
melly sokáig dolgot ád a sokaságnak. Az illy, jóllehet egészen mester
séges megszoritások 1 soha sem szüntek meg némell y népeknél: mind
azáltal valamint minden emberi intézkedések, kénytelenek az idő hatal
mának engedni. V együk csak tekintetbe 1 mi történi]{ a dolgok olly 
állapotában 1 midőn a természet ösztöne nem ismer többé féket. Meg 
fogjuk itt állapitani az elveket 1 mellyck nyomán fogunk indulni, s 
mellyek az összevegyült fajok számtani arányától, s az illető elosztástól 
függenek ugyanazon területen. 

Kezdjük azon esetnél, midön a vegyületrei hajlam nem talál 
akadályokra, s az egyik faj csekély számmal van a másiknak irányában. 
Tudjuk azt, mit mkel a természet, midőn az aránytalanság nagy: a 
kisebb számuak jellege egészen elenyész hetik. Ha valameily házi állat 
más faju állattal vegyül össze j azután ezen egyesülés gyümölcse, vala
mellyikével a tiszta fajoknak vegyül össze: az uj szülemény ez utób
biakhoz közeledil{. A vegyülések ugyanezen elv szerint folytattatuak, 
mig a legutolsó termék az ösfajok egyikéhez tér vissza j mi rendesen a 
negyedik nemzésnél történik. S ámbár ez eredmény hamarább vagy 
később is megtörténhetik, ,-agy épen csak a tizenharmadik nemzedék
uél áll11at be: itt nem keressük a Yégletcket 1 hanem azt, a mi rende
sen szakott történni. Más részről határozott adataink vannak arról, a 
rui hasonló esetben az emberfajok közt történik j a négerek és fel1érck 
nyomai, a negyedik vagy ötödik nemzedéknél eltünnek, egyezőleg az 
ittalános eredménynyel1 mellyet a házi állatokra nézve előadtunk. 

E tény ártalmára volna a. régi fajok keresésének az ujabbakban, 
ha nyomozni akarnók mindazon elemeket, mellyekből valamell y nem
zet alakult; de midön nagy tömegekről van szó, a kutatás sokkal kön
nyebb lesz. 

16 
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Tegyük fel , hogy egyenlő levén az arány az egyik és másik faj 
közt, akadályok jöttek közbe: annál erősebb okunk \·an hinni, hogy a 
kisebb szám nem változtatta meg a nagyobbnak formáit; nagy fontos
ságu elv, mcllynek alk:.\lmazását gyakran meg fogjuk kísérteni. 

Tegyük fel a két fajt egyenlő számmal: hogy egyetlen közép 
jellegben keveredjenek össze, erre mcgkivántatnék, hogy az egyik faj
nak minden tagja má~ik faj belivel egyesüljön ; s mindegyiknek nagy ré
sze legyen a kiilön jellegek összeolvasztásában : mivel a gyengébb fo
kozatok nem változtatják meg a jellemet. 

Nem akarjuk azt állitani, hogy az illy egyensuly IÍ.talában nem 
foganatosítható; ámbár ha megengedjük is az illy egyensuly lehe
tőségét, azt valójában nem várhatjuk. Ki tehetné azt föl, hogy vala
mell y fajnak minden egyéne egy másik fajbelivel egyesüljön? Az illy 
egyesülések nem lehetnének szabad választás eredményei, hanem csak 
a legönkénytesebb zsarnokság parancsolhatná meg azokat. De ha mind 
e mellett föl teszszük, hogy az illy vegyületek létre jöhetnek: a nép nem 
leend egyéb rabszolgák halmazánál; s hogy lássuk, minö gyümölcsét 
várhatja engedelme'!ségének, vizsgáljuk előbb, mi történik más, vala
mell y parancsolónak alávetett lényeknéL 

Ön tudja, hogy az állatok különféle fajai az ember akaratja szerint 
vegyülnek össze, s hogy az illy vegyület terméke mindegyik fajból ré
szesiil, és egy uj közép, s ugyanazért megkülönböztetett különös jel
leget alkot; m.inthogy csak részletes hasonlatasságai lévén azokkal, mely
lyekből származik, többé sem az egyik, sem a másik fajt nem képviseli. 
Ez átalában ismeretes dolog; vannak azonban tények, mellyek a termé
szetnel~ egészen ellenkező törekvését mutatják. Coladon ur, genfi gyógy
szerész , a fajok vegyülete it·ánt bővebb tapasztalatokat gyüjtendő, 
nagy számu fejér és szürke tengeri nyulakat tartott, figyelmesen vizs
gálta azok szokásait, és módot talált azok összevegyitésére. Ekkor a 
tapasztalatok hosszu sorát kezdette: szürke nyulat mindig egy fejérrel 
párosítván össze. Minő eredményt várna ön innen? Talán azt, hogy 
tarka fajokat nyert? Korán sem. Az uj termék vagy egészen szürke, 
vagy egészen fejér volt; a tiszta fajnak minden egyéb jellegeive!. Ez 
eset is bizonyitja, hogy két különféle mód létezik a. természetben, s 
egyik scm uralkodik kizárólag. 

Midőn a faj ol{ igen eltérnek egymástól, vagyismidőn nem ugyana· 
zon nembeliek, minők például a szamár és ló, a kutya és farkas vagy róka: 
a termék mindenkor közép jelleget állit elő ; ha pedig kevés köztök a 
kültinbség, a vegyület mindig az eredeti tiszta fajokat tünteti föl. 
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Ugyane törekvést tapasztaljuk az embernél is. Folytassuk azonban e 
tárgynak további vizsgálatát, és maradjunk meg csak az állatoknál. 

Hogy a természet majd összezavarja, majd elválasztja a jellege· 
ket, ez az ö rendes menetével egyezik; mivel azt tapasztaljuk, hogy 
törekvései majd egymásnak gyámolitására, majd lerontására irányoz
vák: minthogy a természet mindenkor előálli tás-, fen tartás-, és rombo
lással foglalkozik. 

Közelebbről vizsgálva a tényekf't, a legnagyobb egyformaságot 
találjuk ott, hol első tekintetre a legnagyobb ellentét tünik fel. Az 
egymástól inkább eltérő fajok vegyületénél, a termék az anyáétól elütő 
jelleget tüntet föl , daczára némelly megegyezésnek. 1\lidőn két, 
csak kevéssé különböző fajok, egyik vagy másik eredeti jelleget hozzák 
ismét létre: az anya tőle egészen eltérő lénynekád életet. A kevésbbé 
különböző fajok vegyületében az anya magához hasonlóbb lényt állit 
elő, mint az elsőben: ez esetben tehát eltér a természet azon átaláno
sabb törekvésétől, melly ugyanazon jellegek szaporításában áll. S még 
inkább alkalmazkodik ehhez, ha ezen törekvést valódi szempontjából te
kintjük. 

Az állatok alsóbb osztályaiban, ugy szólván, csak egy faj létezik; 
mivel az egyének közt nincs különbség a nemzés létszerveire nézve, s 
mindegyik lény egy magál10z egészen hasonló másik lénynek ád életet: 
itt tehát csupán egyetlen jelleg előállitása forog fön. A magasabb ren
dekben két nembeli egyének állitanak elő két egyént j s ekkor az anya 
majd egy magához hasonló, majd egy másik, tökéletesen az atyához 
hasonló lényt hoz Iéire. Tehát daczára rokonságuknak, két különböző 
jelleget állit elő, s annyira küll:lnbözőket egymás közt, hogy ugyanegy 
fajbeli him és nő gyakran jobban különböznek egymástól, mint egyik 
vagy másik különböznék a nem igen eltérő fajok ugyanazon nembeli 
egyéneitől. Ez annyira igaz, hogy a him és nő az olly állatoknál, mel
lyek életmódját nem igen lehetett figyelemmel kisérni, gyakran külön
böző osztályokba soroztattak j különösen a rovarok és madarak közt. 
Világos, hogy Coladon tapasztalatai az átalánosságukban tekintett té
nyek eme rendje alá tartoznak ; mert az anya két jelleget hoz létre, 
mellyek egyike saját fajának jellegét képviseli, a másik pedig az atya 
fajának physikai jellegcit. 

Szintezen tüneményeket tapasztaljuk az embernél is, ugyanazon 
föltételek mellett. Az egymástól feltűnőbben eltérő ernberfajok közép
fajt adnak j például a mulatt, a fejér és fekete fajok vegyületéből szár
mazik. Egy másik tapasztalat a két eredeti jelleg előállitásáról, midőn 
a szülők egymástólnem igen különhözö két fajhoz tartoznak, nem an-
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nyira szembetiinö; dc a?.ért igaz. A tünemény nem állandó ugyan: de 
ez nem sokat jelent. - A vegyiilet majd egyiivé oh·asztja, majd elvá
lasztja a jellegcket ; mi által azon alapos következtetésre jutánk, hogy 
az egymástól nem igen kiilönböző fajokhoz tartozó népeknél, habár egy 
fajnak minden egyéne egy másik fajbelivel egyesül is, az uj nemzedék
nek egy része az ős jellegeket megtartja. 

A mi azok fentartását leginkább eszközli, az a különféle faju né
peknek földrajzi elosztása ugyanazon teriileten; ugyanis ki képzelhetnc 
olly egyenlő felosztást, hogy számos c5oportozatok ne keletkeznének, 
mellyekben majd az egyik, majd a másik faj birjon tulnyomósággal 
igen nagy mértékben ? Ezen egyetlen föltétel elegendő annak mega
kadályozására, hogy az ös jellegek tökéletesen el ne töröltessenek. 

De azt mondja valaki: sok fajok a törzsnek kiirtása által is ele
nyésznek. Erre azt felelem, hogy néha egész népességelv kiirtathatnak 
az ellenség vasa által ; de egy nemzet, vagy kiilönö~en egy egész faj, 
igen nehezen. A guancsok eltüntek; mivel apró szigetekre valának szo
ritva: ha a caraibok megszüntek is létezni .Amerika szigetein, fa juk 
még most is fen vagyon a szárazföldön. Más bizonyos példákat e rész
ben nem ismerek; ruert nem adhatok hitelt az angolok közt elterjedt 
ama véleménynek, hogy a régi bt·etonok kivesztek volna a szászok által 
elfoglalt földön. 

Hogy valameily nép egy nagy nemzetet kiirtsan, arra igen so
káig tartó megrögzöttség kivántatnék a kegyetlenség- és bosszuállásban; 
mi az emberi tet·mészetnek nem tulajdona. Illy ajánlat tétetett, és vi
tattatott meg, midön Dsengis-khan Ch inát elfoglalta, miként e:~;t Abel 
Remusat előadja. 

Valamell y nemzet megfosztathatik teriiletének nagy részétől; de 
c?.en eset is igen ritka, s csupán a vad népek adnak rá példát. Az ame
ril,ai vad népek terjedelmes téreket engedtek át az europaiaknak. S 
első tekintetre azonnal belátj uk, hogy az együttéléli igen bajos lett 
volna rájok nézve, természetök rendkivüli eltérése miatt; mivel a vad 
ember semmivel sem hir, semmit scm tud, semmirc sem jó: de a régi 
szárazföld történetében nem vadakról, l1anem barbarokról van szó, 
vagyis olly népekről, mellyek a miveltség kezdetével birnak. 

Az, hogy a barbarok némi ipart fejtenek ki , az erőszakos, vagy 
önkénytes, egészbeni kivándorlásokat akadályozza; minthogy a fönö
kök, kil{ hódi tó hadjáratot ajánl anak, sem elegendő hatalom-, scm ele
gendő befolyássalnem birnak arra nézve, hogy az egész r.épet maguk
kal vonhassák. Midön valaki bir valamivel, sz:imolga,tni kezd; már pe· 
dig mindnyájan nem számitgatnak egyformán. 



Ellenkezőleg, ha a nép legyőzetik, vagy leigáztatik , a győztes 
nem kergeti tovább az egész népet: földet akar foglalni, föle g ha no
mád , és a lakosok egy rPszét eliizi ; de minthogy adózó-, rabszolga- és 
segédnl·peket is olwjt, a többit megtartja. Ezek köziilnémellyek a fti.g
getlemH:g vágya által ösztönöztetve, elhagyjáll l1azájok földét; a töb
biek a győzökkel egyegiiJnek. 

Az emberi termés7.et ismeretéből Yont eme következtetéseket a 
történelem átalában megerősíti. 

A7.on S7.ámos és nevezetes felforgatások következtében , mellyek 
az ásiai nomád népeknél fordultak elő, bajos volna Cilak egyet is találni 
Ű:-<i hazájában. Abel Remnsat a tatár népekkel foglall~ozván, azokat 
majd mind föllelte; minthogy a. történelem és a nyelvek elég világos 
adatokat smlgáltattak neki azok fdlismerésére. 

És igy mi a miveltséget illeti, mint a népfajok alakjai s arányai 
változásának okát, annak errei l1atása és befolyása egészen ismeretlen 
előttünk. Nem szükség tehát, sem azt állitani, hogy a miveltségnek uj 
jelleget kell nyomni a népfaj ra, scm ezt tagadni. Lehetséges ugyan, 
hogy a vadon állapotbóli átmenet a mivclt állapotba, ha'!onló eredményt 
s?.ül: de ezen kérdé'! nem tartozik ránk j miután az csak a távol homá
lyos időkre ulkalmaz]Jató, mellyek a tö•·ténelem határain kivül esnek. 
A Mythologia, s a mese képzelt rajzot állithattak előnkbe j de a törté
nelem sol1a sem mutatott nekünk olly népet, melly előbb vadon álla
potban volt, és később a mesterségcket feltalál ta, vagy megtanulta volna. 
Talán egy napon ez is megesik(?), midőn az uj-világ vadon népei átmen
tek a változáson, a legnagyobbon~ mclly az emberi társadalmat érheti. 

1\Ii a nagyobb mivelt'3ég előhaladását illeti olly népnél, mellynek 
physikai jellegei a vadon élet elhagyása által megváltoztak, annak hatá
sai az alak- és arányra nézv~ nagyon is részletesek j mivel a miveltség 
mindig rendetlenül van valamelly nemzet közt elterjedve, s a nagyobb 
számmal levő alsóbb osztályok nem ig·:n része~ülnek benne. Ez okos
kodás két~égkivül világosnak látszik; de én a közvetlen tapasztalatra 
hivatkozva, még tovább megyek. 

Mimlcnütt, hol egy vagy több jelleget meghatároztam, fölleltem 
azokat a társadalom minden osztályainál, szintugy a városokban, mint 
a falukon, ugy a kézmüvesek, mint a napszámosok közt, a szegények
és tudl!,tlanoknál szintugy, mint a régi s előkelő csahidoknál. E klilön
bözö osztályok a miveltségnek minden fokozatát ké:pviselik: s mégis 
ugyanazon jelleg mindegyikben létezik j mi elegendő annak bizonyitá
sára, h~gy ezen jelleg sértetlenül megöriztethetett, daczára a társadalmi 
állapot módosulá9ainak. A n,;pnek fő physikai jcll.;)gei tehát, századok 
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hosszu során át, fentarthatják magukat a népesség nagy részénél i da
czára az éghajlat befolyásának, a fajok összevegyülésének, az idegen 
betöréseknek, és a miveltség elöhaladásának. Bizvá~t feltaláljuk te,hát 
az ujabb népeknél, jóllehet némi fokozattal és kisebb-nagyobb ari'ny
ban, azon vonásokat, mellyek megkülönbözteték a:wkat ama korszak
ban, midl,ín a történelem öket megismerteti velünk. Láttuk már, hogy 
ha uj népek közbejötte, szapori~ja is a jellegeket, de azokat össze nem 
olvasztja. Számuk növekedik mind azok által, mellyeket az uj népek 
hoznak magukkal, mind pedig azok által, mellyeket a népek a fa
jek összevegyülésével alkotnak Ekképen tehát az ös jellegek , és az 
ujabb alkatuak, együtt léteznek, valahányszor mindegyik közülök a 
nemzetnek egy nagy részét képezi. Ellenkezőleg, ha egyilre, vagy má
sika e jellegeknek nem igen tetemes volt, föl lehet tenni, hogy e jel
legek szétszórvák , vagy igen gyenge nyomokat hagytak maguk után 
hátra. Mindazáltal még mindig kereshetjük azokat i mert léteznek 
okok , mellyek azokat fentartani képesek: de ha történetesen föl nem 
lelhetők, azon ne csudálkozzunk i nagyobb csuda volna, azokat feltalál ni. 

Az elvek, mellyek ez átaJános eredményre vezettek minket, fog
nak egyszersmind az alkalmazásnál szolgálni. Kérem tehát önt, ne té
veszsze szemei elöl, mit a népek számtani arányáról, és geographiai 
felosztásáról ugyanazon területen mondottam önnek. A tapasztalat tün
teti elő a jelen állapotot i a történelem adatokat szalgáltat a régiről : az 
összehasonlítás megállapítja az arányt, midön e népeknél megvannak 
az arra mcgkivántató föltételek, hogy jellegeik fenmaradhassanak. 
Már most, miután láttuk, hogy ez állandóság kiilönösen a nagy töme
gek tulajdona, a kiterjedt nemzetek utódaira könnyen rá fogunk akadni. 
E czél különben is méltó rá, hogy fiirkészszük i s jóllehet a csekély 
idegen töredékek, mellyek azokhoz járultak, fölkelthetik is kiváncúsá
gunkat, mindazáltal ne törödjünk vele sokat, ha kikerülik is figyelmün
ket: és azért szü){ebb térre ne szaritsuk vizsgálódásinkat. 

Ha visszagondolunk a barbarok betöré.~eire, mellyek a romai bi
rodalmat megingaták, s mellyek még annak felbomlása után i~ jó ideig 
nem szüntek meg pusztításaikkal , e népek végtelen sora egészen ré
mületbe ejti képzeletünket; pedig e szám nem volt olly nagy, mint a 
legyőzöttek rémülete azt rajzolta magának. 

Visigothok, vandalok, hunnok, hernlok, ostrogothok , longobar
dok , normanok, egyik a másik után tör Olaszországba i de mi marad 
meg a félszigeten e barbár rajokból? A visigothok, vandalak és hunnok 
csak átvonultak rajta; ha nem tudom is, milly erővel birtak a herulok 
é.., ostrogothok, midön Olaszországba költöztek : nem elég-e azt tud-
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nom, hogy az előbbiek alig települvén meg, máris véres háboruba ke
veredtek a gothokk.al, mellyben le is verettek? Képzelhetjük tovább a 
go~hok elgyengülését seregcik csekély számáról, mellyet Belisar elle
nébe állithattak: ámbátor volt idejök, magukat megszilárditani és sza
poritni, eleinte csak ötven ezeret állithattak elő; később hét ezerre 
szálltak alá: kik megadván magukat, Konstantinápolyba vitettek. A 
longobardok, kik Olaszország nagy részének nevöket adták, és kik fe
l~nél többet birtak belőle, ott maradtak j de aligha volt köztök százezer
nél több fegyverfogható. A normanok, kik majdnem egész déli Olasz
országot elfoglalták, maroknyi népet képeztek. Gallia uralmat és nevet 
c~erélt j pedig Chlodovaeus serege csekély számu volt: később Vilmos, 
a hódító, hatvan ezer emberrel igázta le Angliát. Ime itt vannak előt
tiink a nagy és nevezetes hóditások, mellyek az ügyek és emberek ál
lapotát megváltoztatták j de a legyőzött népek jellegében nevezetes 
változást elő nem idézhettek. Ha a győzök némelly utódai megtarták 
clödeik physikai jellegeit: ugy igen világos, hogy azok apró csoporto
kat képeznek, és mintegy szétszórva, s elvétve találtatnak a népesség 
nagy tömegében. 

Vannak azonban hóditások, mellyek nevezetes változást idéznek 
elő j példáui.ugyanazon népnek folytonos betörései: mivel ez esetben 
lassankint nagy tömegek képződnek, és könnyen megörökítik magukat. 
Illy módon foglalták el a szászok Angliát j s az ő fa juk ott megörökül
hetett. 

Eddig azon föltevésből indultam ki, miszerint jellemző typusok 
léteztek a régi népeknél: s fürké.~ztem, valljon daczára az emlitett fel
forgató okoknak, fentartják-e magukat. Tisztában lévén e pont iránt, 
térjünk át a másik kérdésre. Miután bebizonyítottuk azon állitásunkat, 
hogy léteztek az ó-korban népek, jellemzetes typussal : tehát a föncbb 
előadottak után, e typusok mai napig is szükségkép léteznek. Azonban 
vizsgáljuk inkább: léteznek-e ma is népek külön jelleggel j azután ke
ressük ezen jellegek eredetét a régi népeknél: mi végelemzésben azon
egy eredményre vezet. Ott vagyok tehát a pontnál, hol az általam tett 
tapasztalatokat fölfejthetem ön előtt; kimutatva mindenek elŐtt az ala
pot, mellyen nyugszanak. 

A főnek alkata- s aránya-, ugy szinte az arczvonalakról vett jelle
gek, bizonyára első helyen állnak. Valóban az embert sem testállása-, 
sem vastagsága-, scm szine-, scm hajáról nem ismerhetui meg, hanem 
arczáról j tudnillik fejének alkatáról, és arczvonalainak arányáróL Nem 
vetem el egészen a hajzat-, bőrszin- 1 testállásra vonatkozó módositá
sokat, midőn ezek eléggé ó. talánosak; mivel épen ez átalánosság ó.d ne-
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kik nagy becset: hanem má.sodrendüeknek tekintem azokat, mcllyek 
önmaguktól nem képesek fajkülönbséget alapitni , kivéve a szélső

ségeket. 
Ezt előrebocsátva, Franczia- ::J Olaszország, és Schweiz E-gy ré.szé

ben tett tapasztalataim sorának magyarázatához fogok. 
Alig hogy Burgundia határaira értem, olly alkat és voná~ok tiin

tek szemeimbe, mellyek különös Jelleget képeznek; és ez mindinkább 
határozottabbá vált, és gyakrabban előfordult, a mint tovább haladtam 
a vidéken: mig végre egy vá.~ári napon Ch:ilonsba érve, egészen elbá
mnltam, midőn temérdek, egészen különbözö arczokat vettem észre 
azoktól, mint a minőket eddig láttam; s a két jelleg tökéletes ellenté
tet képezett egymással. Az uralkodó kifejezés, mellyet egész ChaJonsig 
láttam, gyakrabban előfordult utamban egész Burgundián keresztül. 

Ezen arczkifejezés a lyoni területen C3upán a ~zi1wáltozásra szo
riikozott; hasonlául a Dauphinéban: ugyanazon alak é~ arány jellegek, 
más szinfokozattal mutatkoztak Savoyban, egészen a Mont-Cenisig. 

A Chalonsban látott kis csoporton kivül tehát Auxerre-től egész 
a Havasokig, egyetlen jelleget láttam egé.9z utamban. 

E területet legrégibb időkben a gallu!'Jok lakták ; később a roma· 
iak foglalták el, kik ezen néppel összevegyültek Ha a kérdésben levő 
jelleget az egyik, vagy másil< nép utódainak kellene tulajdonítani, ön 
kétségkivül nem késnék azt a gallusokra alkalmazni j mivel a kisebb 
szám, physikai jellegeit nem közli a nagyobb számmal. De az uralom 
változik: a burgundiak lépnek a romaink helyébe j 'ugyanazon okosko
dás ugyanazon következtetésre vezet: hogy a jelleg, daczára a frankok 
folytonos hóditásainak, szinte fentartja mngát j mivel ezek hasonló 
arányban léteztek. 

Olaszország temérdek Hgyelemre méltó tárgyakkal kinálkozott. 
Vizsg:ilni ohajtám, valljon a régiség romjain és annak pora közt, 
mellyet annyi utazók bámultak és tiszteltek, élnek-e még azok utódai, 
kik annyi emlékeket állitottak; s előtüntetik-e még őseik képét? 

Flot:enczLe érvén, használtam a herczegi c5amok által kínálkozó 
alkalmat, a rarnai jelleg tanulmányozására : elsőséget adtam az első 

császárok szobrainak j minthogy ezek régi családokból származtak, s 
nem tartoztak, mint számos utódaik, idegen fajokhoz. Nem csak hogy 
bizonyos szám köztök, egyenlő alak- és aránynyal bir; hanem egy
szersmind olly határozott jelleget is mutat, mellyet nem könnyen feled 
az ember. Ime a pontos leirás. A függőlege1~ átmérő kurta, követke
zőleg az arcz széles j valamint a koponya csúcsa inkább lapos, és az 
állkapocs vége vizirányos: a főnek alakja homlokegyenest nézve, való-
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ságos négyszöghez közelit. Ez alak annyira lényeges, l10gy ha a fö 
hosszabbt·a nyuJnék, ámbátor az arcznak minden egyéb vonalai meg
maradtak, az nem lenne többé jellcm·wtes. Az oldalrészek a füleken 
felül dombontak, a homlok alacsony, az orr valódi sasorr ; vagyis a 
görbülés mindjárt feliih·ől kezdődik, és végződik, mielőtt az orr hegyéig 
érne: ugy l10gy annak alja vizirányosan fekszik; az állnak előrésze kerek. 

E jelleget Romában feltalálhatni reméltem : de alig léptem a 
pápai hirtokba, máris az élénk hasonlat'Jsság előmbe tiint. Ugyanaz 
követett egész utamban Perugiába, Spoletoba , s igy egészen Ro
máig. És - jól jegyezzük meg, - a hasonlat nem csak az arczban lé
tezett , hanem a testállásban is, melly a romaia!mál inkább közép
szet·ü volt. Ugyanezen jelleg találtatik Romától ~jszakra, nem csak a 
ptrug-iai részről , hanem más irányban is Siena, Viterbo stb. felé: hÓgy 
meddig terjed délnek, azt nem mondhatom meg. 

E tapasztalatok, bármilly korlátoltak legyenek is, a történelemre 
alkalmazható hasznos utmutatásul szalgálnak nekünk. A császárokon 
tapasztalt jelleg ugyanaz, mellyet a dombormüveken ábrázolt katonák 
és polgárok nagy részénél, ugy szintc a romai területen talált szab
rokon láthatunk: miPrt is c vidékek lakóira nézve jellemzetesnek ne
,·eztethetik, ugy az ujabb, mint régi időkben. 

Mit képzeljünk mát· most a t·omai népről? V alijon Aeneas-, és a 
írojaiaktól származik-e, kik idegen népséget képeztek Olaszországban, 
s Roma falai közé szoritkoztak? Valamint a falvak látják el a városokat 
népcsséggel, nem pedig ezek a fidvakat, főleg ha kiterjedt tartomány
ról van szó: ugy Roma i'l illy módon népesíttetett be; s több szomszéd 
népek, a többi közt a sabinok, é>J hetruskok egy része, köztis fajt ké
peztek Roma. Ia.!;:oss1igának nagy r~szével. E körülményt m•Sg eddig a 
történelem nem cleritette föl; sőt a népek is, mellyek c fúldet lakták, 
~Ilyképen valának független testületekre, kiilön név alatt, és külön ér
dekkel osztva, hogy a történetiróktól mindig mint különböző eredetüek 
ábrázoltattak. Azonban Mieali és Niebuhr helyesebb fogalommal birtak 
rólok; és az általam leirt té-ny, véleményök egy részének megerősítésére 
szolgál. 

Idegenek jöhetnek valameily nép közé, uralkodhatnak rajta, ok
tathatják, megváltoztathatják nevét és nyelvét, a nélkül, hogy áta
Jában physikai jellegeit módosithatnák; mivel a kisebb szám leigáz
hatja ugyan a többséget' és befolyást gyakorolhat annak szellemére, 
de a physikai létszer\'Czctet meg nem változtathatja, miként ezt főnebb 
bebizonyitottuk. f~n ugyan nem tudom, minő néptől tanulták a hetrus
kok nyelvöket, P~ \'ették tit intézményeiket és a müvéazeteket, valljon 
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benszülött, vagy idegen nép volt-c ez: de annyi bizonyos, hogy a régi 
Hetruria lakosságának egy része hasonló jelleget mutat fel ahhoz, 
mellyct mi a romai néphez tartozónak mondtunk. Hetruriában azonban 
egy más typus uralkodik, mellyről már említést tettem, de még nem 
irtam le. 

Agricola elkészíté a négy nagy olasz költő: Dante, Petrarca, 
Tasso s Ariosto arczképeit; fdhasználva az ezen irókkal egykoru min
den emlékeket. Mindazon rajzok összehasonlitásából, mellyeket ő velem 
közleni szivcs volt, azt tapasztalám, hogy D;mtc arczképeinek legin
kább kell az eredetihez hasonlitaniok , mert csak igen ki:-;sé különböz
nek egymástól. Hosszudad, következőleg nem igen széles fő; magas, 
kifejlett homlok; görbe orr, olly módon, hogy annak hegye lefelé 
hajlik i felduzzadt orrlyukak; kiálló áll. 

E jellcmzetes alak mély benyomást tőn rám: nem is hittem, hogy 
ezen typust fölleljem Toscanában i midön különös esetnél fogva, alig 
hogy határaihoz értem a sienai uton , számos egyének Radicofaniban 
ennek első példáját nyujták, vagy legalább az elsőt, melly figyelme
met magára vpn ta; különösen egy közülök Dantenak eleven k~pe volt. 
Első időzésem alatt Florenczben, a herczegi képcsarnokban néhány 
hasonló arczot jeleltem meg magamnak a Medici család szabrain és 
mellképein, sőt a városbeliek közt is; azonban nem igen sokat törödtem 
a jelleg vizsgálatával: miért is pontos fogalmat nem szereztem róla 
magamnak. Ez alkalommal hosszabb ideig tartózkodván ott, alkalmam 
volt kifürkészni, hogy ezen physikai jellegek, valódi typust képeznek 
a toscanaiaknáL Láttuk már, hogy c typus Dante ideje óta létezik: és 
hozzá teszem még, miszerint a llorcnczi köztársaság sok hires emberei 
hasonló jelleget mutatnak föl; sőt azt némcll y hetrusk szobrokon, 
mcllképeken és dombormüvekcn is láttam. 

Tovább ugyanezt tapasztalám Bolognában, Ferrarában, Paduá
ban stb., s minden közbeeső falvakban. Nem csak hogy gyakran előjött 
Velenczében, hanem itt még nagy bőségben is volt. Midőn e városban 
a velenezei iskola képcsarnokában, egy tartománybeli szentet ábrázoló 
képet figyelmesen vizsgálnék, a c i c e r o n e mcgjegyzé, mennyirc 
hasonlit a szentnek feje Dante fejéhez. Azt illetőleg, hogy milly gyakran 
fordult elő e jelleg régenten, alkalmam volt a dogeknak valamennyi 
arczképeik után ítélnem; mellyek közül igen sok ugyanazon jelleget 
tiinteté föl. 

Még gy:tkrabban mutatkozék nekem e jelleg, a mint tovább ha
ladtam utamban Milano felé , s néha tulsngos modorb:tn is. Egy napon 
két óráig állapodtam meg egy faluban : s a piaezra me n vén, nagyszámu 
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parasztokat láttam ott egybegyiih·e j kiket vizsgálat alá vévén, el bá
mul tam az ö tökéletes hasonlatosságukon egyikével az általam Fran
cziaországban látott jellegeknek. Azt l1ittem , hogy ugy fejezzem ki 
magamat, miként hirtelen a clüUonsi vásártérre vitettem át. Jegyezze 
meg ön magának, milly nagy területen, és milly gyakran előfordulva 
tapasztaltam e jelleget Olaszországban: és át fogja ön látni, miként 
egy igen jellemzetes és számos faj létezését kelle fölismernem egész 
éjszaki Olaszországban. Nem ez volt-e a Gallia Cisalpina? Nem 
láttam-e hasonló népet Galliában, az Alpeseken tul? Miért nem lehet
nének tehát ezek is gallok? Azonban hogy ez igazságot a bizonyosság 
azon fokával ismerjem meg, melly az észt kielégithesse, egyéb tapasz
talatokra volt még szükség. Látnom kellett e typust, ha csakugyan 
lehetséges volt, a tartomány nagyobb kiterjedésében, ugy szólván 
lépésről lépésre. Visszatértemben, Schweiznak egy részén kellett ke
resztül mennem, mellyet régente a gallusok birtak j és azt hittem, 
hogy feltalálom ott, vagy az általam Chalons- és Olaszországban látott 
typust, vagy pedig a másikat, melly Burgundiában és Savoyban 
egész a Mont-Cenisig tiint s:temembe. 

A Simplon hegy éjszaki lejtőjénél kezdődik a RhOne völgye. Az 
első lakók, kikkel ott találkozunk, valóságos németek j mint'hogy a 
szomszéd népségektől, tekintet- és nyelvre nézve különböznek. De ha 
tovább megyünk W a1Iisban, a nyelv változik, és vele az arczvonások 
i~: itt már Cilak franczia szóejtést hall, és mindenütt ugyanazon népet 
látja az ember, mellyet Savoyban; ugyanazon arczvonásoki<al, és majd
nem arczszinnel. 

Minél inkább közeledtem Genfhez, annál inkább szemembe tün
tek azon typus egyénei, mellyet éjszaki Olaszországban és Chftlonsban 
tapasztaltam: Genfben legnagyobb számmal valának. Ime tehát a két, 
tökéletesen különböző fajhoz tartozó lakosság, mellyek határozott el
lentétet képeznek: az egyiknek feje inl<ább gömbölyü, mint tojásdad, 
kerekded vonásokkal és közép-termettel j a másik hosszudad fővel, szé
les és magas homlokkal, é.'! görbe orral, csúcsosodott állal, és magas 
termette!. 

Jelenleg a két typust első és második névvel jelölöm, azon rend 
szerint, a mint azok előmbe tüntek. E tapa'!ztalatokat egy uj területen is 
folytat;~ndó, elhatároztam magamban, Bresse vidékét is bejárni, Macon 
és Ch:Uons felé irányozva utamat j azon reményben, hogy folytonos 
lánczolattai kapcsoihatom egybe a népesség ama részét, me1Iy a máso
dik typushoz tartozik. KezdetLen az alakok , mint elemek, ugyanazon 
vegyületét tapa~zt.altam, c~akhogy kiilönbtizö arányban j mert az első 
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typus annyira tulnyomó volt egy ponton, lwgy ugy szólván csak nyo
mait láttam a másiknak. Dc 1\-facon köriil egész Ch:Uonsig, a másodi!< 
typus uralkodott. Ch:Uonsban, hol másod ízben találtam vásárt, azon 
elégtételt szcreztcm magamnak, hogy az elenyészett. cmlélceket a j~len 
benyomással össu·hasoulitván, azok hüsf.gét iga1.0lhattam. 

Ekkép az én tapasztalataim ön történeti állitásait megerősítik. 

Galliában egy igen távol korszakban két nagy családot talál ön, mely
lyek nyelv-, szokás-, és társadalmi állarotra nézve különhöznek; s bá1·
minő volt is kezdethen köztök a szúmtani arány, egyik is, má!'lik is :,z 
egész lakosságnak nevezetes ré:-lzét tct.te. I~n Francziaország egy n:
szének jelen lakosságában azt lá tom , hogy azt 1·égente két család, két 
uralkodó typus !fl.kta, egymástól annyira különhözök , hogy lehetetlen 
azokat fölcserélni. Ha azóta, mióta ön szcrint e két nép egyedül birta 
e teriiletet, idegen vegyület nem volt azokban, mindcn habozás nélkül 
a két nagy gall családra kell visszaviuni e két typust j később azonban 
különfélc népek, egé~zben vagy részben elfoglalván a tartományt, 
mikép tehetjük a mfgkiilönböztetést? l\1ondottuk már, hogy a kisebb 
szám nem közli saját typusát a nagyobbal. Most már ön is belátja 
rendkivüli aránytalanságát a Galliában megtelepült lJóditólmak, ösz
szehasonlitván a gallusokkal j és e rövid utasitás arra szolgál, hogy 
megerősítse a jelenkori két typus ugyanazonságát a régi családokkal : 
azonban egyéb természetü okok még inkább meg~zilárditják ebbeli 
nézetemet. 

A két csal:id köziil, mellyeket ön gallok és cimbel'ek neve alatt 
különböztet mt·g, az előbbiek sokkal nagyobb számmal lebettek; mint
hogy ön azokat Gallia legrégibb •a.kóir1ak tartja: mellynek majdnem 
eg~sz kiterjedését birták , miel<'ítt a cimbCJ·ek ott megtclcpcdtek. A két 
gallus nép ezen első történeti megkülönböztetéséből azt következtetem, 
hogy az első typus, mellyct sokkal nagyobb számunak tapasztaltam , a 
gallokra, a másik a eimberekre vonatkozik. Összclwsonlitva földrajz 
elosztásukat, szintazon eredményre jutunk. Ön azokat különösen egy 
nemzeti testületbe olvadva runtatja föl, két kiilön tartományban: 

I. Keleti Galliában, mellyet a sajátképen Caesar által ugy neve
zett gallusok foglaltak el. 

II. Éj~zaki Galliában, melly Caesar Belgiumitt, és a régi Anno
ricát foglalja magában; mcllynek lakóit ön a . eimberek átaJános neve 
alatt egyesíti. 

Az ön által előadott tények szerint, keleti Galliám vetve tekin
tetünket, világos, hogy a gallok itt nagyobb számmal voltak, mint 
hogy a eimbereli erőhatalommal oda soha sem nyomultak be. S most 
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átutazva Francziaországnak azon részét, melly keleti Galliának felel 
meg, éjszaktól del ig, \·agy is Burgundiát, Lyon vidékét, a Dau
phinét, Savoyt, - igenjól megkülönböztethettem a jelleget, mellyet a 
gallokra alkalmazék; melly olly átahinosan el volt terjedve, hogy elő
ször nem is tüntek föl nekem más jellegek, kivéve egy vidéket. De már 
visszatértemkor különösebben foglalkozván e tárgygyal, a máso~.lik 

jelleget e tartomány egyéb helyein is fölleltem. 
Bárl1a ön határvonalat huzott is a két nép területe közt, ugy 

hiszem mégis, az elválasztó vonalat nem tartja ön annyira határozott
nak~ miszerint vegyületnek ne lett volna helye abban. Sőt önnek elő. 

adásából az is kitünik, hogy e vegyület szükségkép megtörtént; mivel 
ön a druidák Yallását a eimbereknek tulajdonítja, s hozzáteszi, hogy a 
gallok azt elfogadták, de nem kizárólag. Már pedig e két nép közti 
\·egyület nélkül ez lehetetlen dolog volna. Attól nem sok függ, valljon 
e vegyiilet a legrégibb időkben történt-c, vagy később; nekem elegendő 
az , hogy e népek számosak és szomszédok valának , s hogy később egy 
nemzeti testLen egyesültek : mert az idő szükségkép közeledés t, és ve
gyületet hozott a két nép között létre. Az első typus a történeti fajnak 
felel meg, mellyet ön gallusok neve alatt jelöl; miért is ezt gall typus
nak fogom nevezni. A fő gömbölyü, ugy l10gy a teke· idomhoz közelit; 
a Jwmlok középszerü, kissé dom boru, a halántékok felé lapuló; a szemek 
nagyok és nyitvák: az orrnak feltünő görbe hajlása nincsen , vége 
gömhöl y ü j h!tsonlóan az áll is j a termet l<özépszerii. Innen látható, hogy 
a \'onalak tökéletes öszhangzásban vannak a fő alkatával; és e részletes 
mjz kevés szavakban fejezhető ki, miként azt fönebb tevém: hogy tud
nillik a fő inkább gömböiyü, mint' tojásdad, a vonalak gömbölydedek, 
és a termet közép. 

A mi Gallia éjszaki vidékét, a eimberek fő székhelyét illeti, egy 
korabbi utazásom alkalmával Caesarnak Gallia Belgicájában, a Somme 
torkolatától a Szajna torkolatáig, először különböztetém meg azon vo
nalak egyesülését, mellyek a másik typust képezik; és gyakt-an olly 
tulságosan, hogy megdöbbentem bele : a fó hosszudad, a homlok széles 
és magas, az orr görbe j ugy hogy hegye lefelé hajlik~ az áll kiálló, a 
termet magas. 

lVIost m:ir bizonyos , hogy ezen typus , mellyet Burgundiában 
láttam, nem lehet azon idegen nép typusa, melly saját nevét adta e 
tartománynak; minthogy Normandia- s Picardiában· is létezik, melly 
tartományokban a burgundok meg sem fordultak. Más részről a nor
manak typusa sem lehet; mert létezik Bul'gundiában, és keleti Gallia 
más tartományaiban is, hol ezen népek soha meg nem tclepedtek. Ek-



képen kénytelenek vagyunk e jelleget a régi lakókra alkalmazni, Caesar 
belgáira, kiket ön eimberek neve alatt em lit. 

A mennyire én tudom , senki sem állitotta még, hogy a scandina
vok, lrik a középkorhan normanak neve alatt \Tol tak ismeretesek,--tneg
semmisitctték, vagy kiüzték volna Neustria ben;;zülött lakm!.'lágát; 
o;Őt alig hogy Neustria birtokában voltak, elfogadták a tartomány 
nyelvét, a magukét pedig elveszték: és alig maradt, annak némi nyoma 
törvényeik szerkezetében; s e nép, me Ily olly kegyetlen volt a had v i· 
selésben, a polgári ügyek igazgatásában csakhamar a középkori népek 
példánya gyanánt tündöklött. A hódítók pusztítanak; a tartomány bir
tokában levők pedig azt fentartják, és tökéletesítik az intézményeket. 

Arról nincs tudomásom, valljon utódaik egy része fön van-e még 
physil~ai jellegeivel: ha igen, ugy igen kevesen maradtak fön közülök; 
milcént ez megtörténik, valahányszor a hóditó nép igen csekély számot 
képez a legyőzöttek irányában. Csupán a nagy tömegeknél remélhetjük 
a régi jellegek feltalálását, miként azt idáig láttuk. Vegye ön fontolóra, 
milly alkalmas Francziaország e kutatásokra: nagy kiterjedése, termé
keny földje, és szelid éghajlata következtében mindig nagy számu la
kossága, csekélyebb vegyülete az idegen népekkel egyéb nemzetekhez 
képest, végre a benszülött lakók közti különbségröl határozottabb 
történeti ismeretek, azokat előmozdítják. Az egész gallus népesség 
egyetlen-egyszer keveredett véres harczba a~ idegen betörök ellen : s 
e~ek is nem a földnek kizárólagos birtokát igényelték maguknak , ha
nem politikai uralmat; a küzdelem után jóllétben inkább gyarapodott, 
mint a romai miveltség mellett. A helyett, hogy a frankoknak ellene 
szegezte volna magát, még inkább. kedvezett nekik; és igy saját nép
ségéből semmit sem vesztett, csupán egy kis növekedést nyert az idegen 
népességgel. A körülmények illy összevágása, mellyek leginkább ké .. 
pesek fentartani valameily népnek physikai jellegeit, nagy bizodalmat 
gerjeszthet bennünk azon határozatok iránt, mellyekre eljutottunk. 

A két gallüs fajnak physikai jellegei meghatároztatván, könnyen 
felismerhetök azok más tartományokban is, mellyeket egykoron őseik 
birtak, ha még elegendő számmal találtatnak azokban. 

Alkalmazzuk a mondottakat Angliára. Britannia déli részében, 
azon területen, melly a sajátképen vett Angiiának felel meg, ön elő

adása szerint, főleg ugyanazon nép lakott, melly Gallia éjszaki részét 
birta, s me Ilyet ön eimbereknek nevez. Most már azt kell tudnunk, 
valljon ugyanazon physikai jellegekkel bir-e. S én biztosíthatom önt, 
miként ugyanaz0n népnek jellemzetes typu~a, mclly egykor Gallia 
éjszaki részében uralkodott, Angliában is létezik, sa mi több, el van tcr-



jedve a szászok által egykoron elfoglalt egész területen; kö,Tetkezőleg 

a régi bretonokat ábrázolja, a földnek birtokosait még a szászok hódi
tása előtt; melly népet ön eimberek nevével kiilönböztet meg. Hogy ha a 
történelem hallgat a bretonokról a szászok által elfoglalt területen, 
ez onnan van, mivel a bretonok nem képeztek többé független nemze
tet, és még csak olly népet sem, mellynek polgári létele volt volna. Ők 
tehát meghaltak a történelemre, főleg az akkori időben iratott törté
nelemre nézve , dc nem vesztek ki : még éltek, és bizonyára olly arány
ban, me Ilyben egy nagy nemzet maradványai létezhettek, daczára az 
őket ért rémítő viszontagságoknak 

Hogy bevégezzük az összehasonlítást, még Schweizról, és éjszaki 
Olaszországról kell szólnunk. A történeti ismeretek nyomán ön a hel
vetákat gallmoknak tekinti; részemről ez iránt nem tudok kételkedni: 
mert a jelenkori helvetákban ugyanazon jellegeket találom, mellyek e 
családot Galliában megl•ülönböztctik. Ön nem mondja, hogy ezek a 
eimberekkel összevegyültek; rám nem tartozik azt bizonyitni, hogy e ve
gyiilet egykor megtörtént : de azt tanusithatom , hogy jelenleg össze
vcgyültek, és pedig elég nagy arányban.: ugy hogy innen bátran kö
vetkeztethetünk a régi vegyiiletre. Azt tudom, hogy jelenleg Schweiz 
két egyenetlen részre oszlik : az egyik a keleti, hol csupán németül be
szélnek; a másik a déli, s nyugoti rész, hol csupán a franczia nyelv 
divatozik: és én tapasztaltam, hogy a lakosság gall eredetű, kettős 

czimnél fogva, tudnillik a sajátképeni gallok és a eimberek által. 
Az előre bocsátott vizsgálatok és általunk megfejtett tények nél

kül, mikép ismerhettük volna fel a gnJlolmt éjszaki Olaszországban, a 
siculak, Iigurok , hetruskok, veneták, romaiak, gothok és Ion go bardok 
közt? De birjuk a fonalat, mclly minket e labyrinthusban elvezet. 
Először is, bárminő volt az előbbi állapot, önnek kutatásai, s a törté
netirók egyhnngu tanubizonyságaszerint annyi bizonyos' hogy a gal
lus népek uralkodtak éjszaki Olaszországban a Havasok és Apcnninek 
közt. Mi állandóan e tartományokban látjuk őket: a legelső történeti 
időktől kezdve; sa legrégibb t:llluságtételek egy nagy nemzet jellegeivel 
ábrázolják őket, azon távol időktől kezdve, hos:;zu korszakon át a 
romai történelemben. Ez nekem elegendő: s nem szükség, hogy egyéb, 
nem olly régi időkben velöl{ egyesült népekkel foglalkozzam; vagy 
hogy azok viszonylagos számát, és nyelvök természetét fürkészszem: 
nekem ~lég azt tudnom, hogy a gallok nagy számmal léteztek Ismerem 
honfitársaik arczvonásait a Ilusasokon tul i Galliában; föllelem azokat 
a Havasokon inneni Galliában: ime az első tény, mcllyben megegyezünk 
Olaszországra nézve. S mivcl ön megkülönbözteti a c~aládokat, szük-



2 :J G 

ség, hogy én is megkiilönböztcsscm őket. A Havasokon inneni Galliá· 
ban , mint szintc a Havasokon tul, ön gallokat és eimbereket lát; már 
pedig én ez utóbbiakat nem csak azon helyeken látom, hoYa ön helyezi 
öket, hanem számos más helyeken is. 

Föltéve, hogy első megtelepülésök után Olaszországban, a két 
c8alád nem vegyült össze; melly tényt az idők távolsága s ]wmálya 
nem enged erősitenünk: ön azokat a romaiak elleni harc~okban egye
sülve mutatja; s e szövetségi viszonyok azon idők óta szükségkép ve
gyületet idéztek elő a két család közt. 

A P ón inneni tartományt ön szerint a eimberek foglalták el, kiket 
ön núnden lapon rendkivül nyugtal;:n n~;p gyanánt jellemez, melly na
ponkint távoli, s veszélyes hadjáratokra indult. Alig hogy a romaiak 
vitába keverednek az olas;-:oro;zági gallusokkal, ön a eimbereket ez 
utóbbiaktól megkülönbözteti: s ennek ugy is kellett történnie; minthogy 
ők első letelcpedésök óta szomszédok voltak Hetruriával, egyedül az 
Apcnninek által választatván el; gyenge korlát illy természetü nép 
ellenében. Ó it bizonyára több iz ben átcsaptak azokon, miclött meg
reszkettetnék a rarnaiakat; 8 valószinü, hogy némellyek a hetrw~kok 
köz t telepedtek meg. Annyi mindazáltal tagadhatatlan dolog, hogy 
azok jellegét feltalálom éjszaki Toscanában; s hogy az emlékek vizsgá
lata láttatja velem, miként ott a legrégibb idők óta léteztek. Ne feledje 
még ön, miként Olaszország éjszaki része a Havasok és Apcnninek 
közt egy, a Po által elosztott tágas sikság. Azon századok alatt, mcly
lyek a eimberek letelepedése óta folytak le, föltéve, hogy ők kezdetben 
csak a Pón inneni tartományt foglalták el , a háboru , melly minden 
dolgokat összezavar, és a béke, melly nevezetes együve-olvadást ered
ményez, nem osztották volna szét e népet nagyobb kiterjedésben eme 
sikságon? Az Attilának közclgő betö1·ésétől elterjedt félelem, nem iizte-e 
a lakosság nagy részét az adriai tenger közel szigeteire, a Po torkolata 
körül, melly a eimberek régi széke volt? Azért tehát megjegyzem ön
p ck, miszerint azok typusát szintugy fölismertem a régi lakók arczké
pei, mint V eleneze mostani lakosai közt. 

Bizonyára éj8zaki Olaszországban uem akadtam olly gyakran a 
másik család typusára; azért nem is tehetek összehasonlítást e részben. 
Mindent nem tapasztalhattam, mindent nem vizsgálhattam : azt azon
ban el nem hallgathatom, a mi tapasztalataimhoz még hiányzik. Nem 
akarom azt állitani, mintlJa e typus ott nem volna közös; csak annyit 
mondok, hogy nem tiint fel nekem olly gyakran, tisztán, és világosan. 
Lehet az is, hogy jobban elterjedt, mint én tapasztalám; és e tényt 
egy Milanoban tett különös tapasztalatra alapitom. Egy könyvárus ki-
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rakatában naptárt láttam kitéve, ívrétben, egy rajzzal, me ll y két 
kiilöncz egyént ábrázolt, kik alakjaik által kölcsönösen gunyolták egy
mást. Már pedig e rajzok a tartományban régóta megtelepedett gallus 
népségek két jellegének pontosan készült torzképei voltak; a jellemzc
tes arczvonalakat tulságos modorban rajzolta a müvész : mintha csak 
kiemelni akarta volna azt, ami bennöklényegcsen megkülönböztető volt j 
és hogy semmi se hiányozzék a két jelleg ellentétéből, mindegyik typus 
sajátságqs testalkatával volt rajzolva: azon rajz, melly a cimbert áb
rázolta, magas termcttel, a másik, melly u gallusnak felelt meg, kö
zép termettel. 

A rajzoló kétségkivül sem a természeü·ajzot, sem a régiséget 
nem tartotta szem előtt: hanem torzalakkal rnjzolta az egyéneket, 
mellyeket gyakran szemei előtt látott, és mellyek olly kiilönös ellenté
tet képeztek. 

Megjegyzem még, hogy midőn a romaiak, e népeHeli első há
boruik alkalmával, a rendkiviili termetü gallokról szólanak, világos, mi
szerint ez a eimberekre értendő. A eimberek a P ón innen laktak, és mint 
legközelebbi szomszédok , ők először estek a romaiaknak. Egy óriási 
gallusnak zászlóra festett feje a romai forumon, bizonyára ezen néphez 
tartozott. Midőn önnek történetében a romaiak emlitést tesznek a gal
lusok magas termetéről, azon népet rajzolják, meiiyet ön a eimberek 
közé helyezett j nem ezen jelleg miatt, mirc ön nem sokat ügyelt, ha
nem azon történeti próbákra támaszkodva, mellyek e különböztctésre ve
zetni képesek. Én teljcsen ismeretlen voltam ezen dolgokkal ; és 
részemről mégis beláttam , hogy ezen gallus család különös ellentétben 
áll termetre nézve a gallusokkal, kik átalában közép termetiiek 

Utazásaim alatt egész Francziaországban: Olaszországban,. An
gliában és Schweizban, szinte tapasztaltam, hogy az általam önnek 
példájára eimber névvel megjelelt typus, mindig magrts testalkat kisé
retében járt. E physikai jelleg tehát a régi időben is ugy létezett, mint 
az ujabb korban j s az összevágás annyiYal inkább nevezetes, mintüogy 
a testnek ezen sajátsága igen változónak te4intetik. E tényt nem csak 
érdekes, hanem hasznos is tudni j mivel egy látszólago~ ellenmondás meg
magyarázására szolgál a régi türténetirók előadb,sai, és a közt, mit ren
desen a jelenkori francziáknál tapasztalunk, kik tudnillik közép nagy
ságuak. Gyakran kérdeztetett már, hol vannak azon gallusok magas 
termetökkel , kikről a romaiak szólnak. Visszaállitva a természet által 
felállitott különbséget, de mellyet a történelem a két család egybeol
vasztása által eltörJött , az ellenmondás elenyészik. 

Az ön által nyert eredmények tehát nyilvánosan egyeznek az 
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enyimekkel j ámbátor két különbözö tudományok által idéztettek elő: 
melly megegyezés erösitést nyujt azon meggyőződésre , hogy az igaz
ságot feltaláltuk. 

Itt azonban még nem állapodnak meg a t1~nyek , mellyek ~ mi 
véleményünket mcgszilárdithatjált. 

A nyelvek összel1asonlitása azok osztályozhatása végett, ez utóbbi 
időkben a n y e l v és z e t nek adtak eredetet. Ön ismeri annak fontos
ságát számos történeti kérdések megoldásában: s bizonyára nagy hasz
nára forditotta azt. A physiologusnak is érdekkel kell viseltetni ezen 
tudomány iránt j mert nagyszerü feladatot nyujt az elmélkedésre, s ka· 
lauzul szolgál a népek származásának kutatásában. 

A nyelvek összehasonlitásában majdnem egyedül a szavak vétet
nek tekintetbe, mellyek összesége k·~pezi a szótárt j tovább azok hasz
nálata, vagyis a nyelvtani szerkezct, és a nyelv szelleme. A kiejtés, 
ha nem hanyagoltatott is cl egészen, de nem is tanulmányoztatott 
eléggé. Minthogy ez a Physiologia körébe esik, és az én okoskodásomra 
vonatkozó tényeket szolgáltathatott nekem : nem tévesztém cl azt szem 
elöl a népek tanulmányozásában j a mi engem nem mindcn érdeknélküli 
tapasztalatokra vezérlett. 

V alaki oda viheti a dolgot, hogy az idegen nyelvet szabatosan 
beszélheti j de nem fogja azt szabatosan kiejteni: kiejtése elárulja benne 
az idegent. Egy más nyelv szavait, és szerkezetét akarván használni, 
núndig fenmarad nála némi hangoztatás saját nyelve szerint, akár az 
által, hogy hangnyomatékot tesz valamell y szótagra inkább, mint a 
másik ra, vagy pedig az által, hogy a hangokat, mellyeket nehezen 
tud kiejteni, s mellyekhez nem szokott, más, neki sajátságos hangok
kal cseréli föl. Ha bár le akarna is mondani anyanyel vé ről, azt többé 
nem beszélve, s egészen elfeledve, annak kitörülhetlen nyomait meg
örizné a szavak hajlitásaiban: és ezen eltörülhetlen jelleg elárulná 
annak eredetét, habár el akarná is azt rejteni. A mit egy emberről mun
dunk , azt még inkább lehet alkalmazni egy egész nemzetre: mert az 
egyén végtelenü! szaporithatja saját viszonyait azokkal, kiknek nyelvét 
meg akarja tanulni, s a hangok utánzását is megszokhatja j de nem 
ugy egy egész nép. 

A nép tehát, melly nyelvét változtatá, egy részben utódaira 
hagyja Raj át eredeti kiejtés-módját j s noha idővelminden megváltozik, 
nem látjuk okát, miért ne létezhetnének annak világos nyomai az uj 
nyelvben több századokon által. 

A hires Mezzofantinak, kivel megismerkedni Bolognában volt 
alkalmam, köszönhetek egy példát véleményem támogatására. Ha van 
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jelleg, melly az angol nyelvet Europa ujabb nyelveitől megkülönbözteti, 
ez a kiejtésnek rendkivüli szabálytalansága. Mezzofanti a gallus nyelv
ről szólva előttem, ennek tulajdoni tá az angol nyelv eme különös sa
játságának okát. 

Nem volt szükségem kérdeni tőle, minő lánczolatnál fogva j mert 
hozzá hasonlóan, tudtam, hogy a bretonok még a szászok betörése előtt 
ugyanazon nyelvet beszélték: miért is a nélkül, hogy keresném, ő 

maga szolgáltatott nekem ujabb bizonyítványt arra, mikép a bretonok 
nem szüntek meg létezni Angliában, daczára a szászok hóditásainak 
Azt hitte mindenki, hogy századok óta elenyésztek j pedig utódaik a 
kiejtés- vagy arczvonalakról ismerhetők fel. Mi hiányozhatnék még a 
hasonlatossághoz? 

Egy tiszteletre méltó tekintély bizonyitja tehát, milly befolyást 
gyakorolhat a jelenlegi kiejtésre egy régen elf~nyészett nyelv: és vilá
gos, hogy ezen módosulások, mellyek annyira mulékonyakullátszanak, 
néha sokkal tovább tartanak a legszilárdabb emlékeknéL A tapaszta
latok, mellyeket az olasz szóejtésekre nézve tettem, ennek egy másik 
legvilágosabb példáját tüntetik föl. 

A genuai, piemonti, milanoi, bresciai szóejtések éjszaki Olaszor
szágban divatoznak, azon helyeken, mellyeket egykor a gallusok lak
tak : de bárminlí legyen is köztök a különbség, kczös jelleggel bírnak, 
melly által különösen a déli szóejtésektől különböznek. Azt tehát, a mi 
közös és jellemző van bennök, nem fogjuk-e tulajdonitani annak, mi 
az eredeti nyelvből fenmaradt számukra? A nélkül, hogy e forrásig 
fölmennénk, sokkal könnyebb módon győződhetünk meg róla. 

A Havasok két oldalán megtelepedett gallok lemondván nyel
vökről, és elfogadván a latint, ezt többé vagy kevésbbé módositaniok 
kellett ; ugyanazon mód sze ri nt , ugyanazon természeti , vagy szerzett 
hajlamokat követve, megegyezőleg az általunk megállapitott elvveL 
Össze fogjuk azt hasonlitani mindkét részről a hangoztatással j melly 
jelleg annyira fontos, hogy a nyelvet, midőn változáson megy át, ki
vetkőzteti természetéből. 

A francziák, vagy legalább a parisiak , azt állitják, hogy nekik 
nincs accentusuk, vagyis a szótagok egyikére sem tesznek különös 
bangnyomatékot: pedig ez megvan náluk: és csupán a mivelt társaság 
sajátsága, hogy azt érezhetőleg ki ne emelje. E hangnyomaték átalá
nosan'-az utolsó szótagra jő; s a nép és a polgárok igen feltünően meg
nyomják illyenkor a hangot. A valódi olaszok ellenben a hangnyoma
tékot az utolsó elötti szótagra teszik; és igy az utolsó magánhangzó a 
1.6\innak \ráltozó végzetcit képviseli. A francziák ott fejezve be a szót, 
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hm·á a hangnyomatékot teszik, sz:waikat mcgkurtiták: s ez a nyelv 
törekvése, még olly szavaknál is, mellyekben a hangnyomatékra egy 
vég-szótag következik; mivel ez inkább csak ira tik, mint sem kiejtetik, 
és méltó joggal neveztetik n é m á nak. 

Hogyha a Havasokon tul i gallusok e jelleget nyomták a latin szó
ejtésre, ugyanaz történt a Havasokon inneni rokonaiknál is, kik talán 
még előbbre mentek e részben. Azon mód, mcllycl a latin szavakat 
megrövidítik, a hangnyomatékot az utolsó szótagra tévén, nem enged 
elég időt az idegennek, hogy felfoghaf;sa m~g a neki kiilönbcn ismeretes 
kifejezéseket is. 

Több hangok is fordulnak elő a francziában, mellyek azt a valódi 
olasztól kiilönösen megkülönböztetik; ezek ~orában van az u (i1). Ön 
maga tudja, milly nehezen esik az olaszoknak ennek kimondása; mcrt 
ez nyelvökben nem létezik. Már pedig a Havasokon tul i Galliának eme 
kiejtése, a Havasakém inneni Galliában feltaláltatik: a nyugoti Hava
soktól egész a Mincioig, a genuai , piemonti, milanoi, bresciai szóej
tésekben, stb. 

Sőt tovább megyünk: e szóejtésekben megvannak az eu, oeu (ö) 
franczia hangok, mellyeket az olasz még nehezebben ejt ki, mint az 
u-t; és gyakran megtörténik, hogy a szavak is, me!lyekhen feltaláltat
nak , ugyanakkép módosulnak, például neu(, coeur, oeuf stb. Elfogad
ván tehát a latin nyelvet a gallok a Havasokon innen és tul, közös 
hajlamaik szerint, vagy ha ugy tetszik, ugyanazon elvek szerint, mó
dositák azt. 

A franczia kiejtésnek egy másik kiilönössége, legalább az olasz 
nyelvet illetőleg, az ugy nevezett o r r h a n g ok változatosságában és 
gyakori voltában áll, mellyekkel a Havasokon inneni szóejtések bővel
kednek; mig az Apcnninek alatt lakó olaszok , azokat egyátalában nem 
ismerik. 

Az általam előadott tények nem egyedül állnak ; azonban a dolog 
valóságát földeriteni képesek lévén, e részben többre nem hivatlwzom. 

Meg nem válhatok Olaszországtól a nélkül, hog.y azon népről ne 
tennék emlitést, mellynek ősei, miként állittatik, nagy szerepe t ját
szottak a történelemben. A vicentinai s veronai hegyekben találtatik 
egy idegen népesség, mellyet a Marius által legyőzött eimberek ma
rad\•ányainak tartanak, és melly ma is e néven neveztetik; vagy máskép 
hét, vagy tizenhárom község lakóinak, a tartomány szcrint, mcllyben 
elhelyezvék. Azt mondják, hogy egy dán fejedelem fölkeresvén őket, 
valóságos honfiakra .ismert bennök. 

Ha ők valóban dán szócjtést beszélnek, és Marius eimbereinek 
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utódai, ugy rokonságuk az /:ln által eimbereknek nevezett gallokkal 
nem állhat meg; ha csak föl nem teszszük, hogy Marius korától fogva 
nyelvöket megváltoztatták: mit ön bizonyára nem fog mPgengedni. 
Miclőtt az általuk lakott vidéklJCz közelcdném, meggyőzödtem ról11, 
hogy még ez utóbbi föltételezés mcllett. sem eredhetnek a eimmeri 
Chersone~usból; és Bolognában Mezzofanti a 1\liatyánkot közölvén 
velem azok nyelvén, ez korán sem volt dán, hanem olly könnyen ért
hető német nyelv, hogy chő hallásra azonnal minden szót megértettem. 

Vicenzába, s ké-;őbb V cronáha érkezvén, az évszak nem volt 
kedvező a hegyek közti utazásra. GrófOrtis Veronábál olly szives volt, 
e hián) t pótolni: némcll y hegyi lakosokat kerestetvén föl a városban, 
kik ott gyakrabban megfordulnak; láttam, és hallottam öket, és any
nyira meggyőzödtem nyelvöknek német voltáról, miként e nyeh·en 
szólva hozzájok, és ők a magukén felelve, mi tökéletesen megértettük 
egymást. 

A nyelvek összehasonlitásából vett eme tapasztalatok eléggé meg
győztek engem róla, hogy e hegyi lakosok nem voltak Marius eimbe
reinek utódai. Ekkor még nem volt tudomásom ama történeti érteke
zésről, mellyct ez állitólagas eimberekről Giovanelli gróf adot.t ki; 
azon irókban: kik a romai birodalom hanyatlásának korában irtak, egy 
német nép nyomait ket·esvén, melly a longobardok betörése előtt tele
pedett meg e vidékeken : é.3 hiteles, határozott okmányokat talált, 
mcllyck azok oda érkezéséről, c vándorlás korszaka-, körülmén~'ei- s 
okairól tanuskodnak. Ennodius az olaszországi ostrogothok királyát, 
Theodorikot magasztaló beszédében, c szavakat intézi hozzá : 

"Te befogadád az alcmannokat Olaszország l1atárain, és elhelye
zéd ott őket, a nélkül, hogy a ro maiaka t, a földnek birtokosit ez által 

. megkárosita nád. Ekképen e nép uj királyra talált, a helyett, a kinek 
elvesztését megérdemelte. E nép a latin birodalom határait őrzi most, 
mellycket olly gyakran háborgatott. Boldog az, ki elhagyva hazáját, 
sokkal d usabbat és termékenyebbet talált helyette." 

Egy levél, ugyanezen Theodorik nevében irva Cassiodor által, és 
Chlodovacw hoz, a frankok királyához intézve, ez esemény okait és kö· 
rülményeit ekkép fejtegeti: 

"Önnek győzelmes karja, alávetette a hathatós okok által levert 
alemJ,~<nn népeket stb. De szünjék meg üldözni a szerencsétlen marad
ványokat; mivel ök kegyelmet érdemelnek, menedéket keresvén ön 
rokonainak oltalma alatt. Legyen kegyes azok iránt, kiket a félelem 
hajtott határainkra stb. Megelégedhetik azzal, hogy királyuk elesett, 
és vele együtt népének gőgje is meg vagyon törve," 
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Ezekbölláthatja ön, hogy az állítólagos eimberek nem egyebek 
déli germaooknál i kilí. az alemannok szövetségéhez tartoztak : ezek 
neve késöbb Németország minden népeire kiterjesztetvén. Ez által nagy 
ellenvetés enyészik el azon rokonságat illetőleg, mellyet l:ln a sajátke
peni eimberek és a cimrek közt ismert el, stb. 

(E) 155-dik laphoz. 

Összehasonlitó nyelvészet. 

A tudós Wiseman Romában tartott Fe l o l v as á s aiból rövid 
kivonatban adjuk a nyelvészet történetére vonatkozó részt, és a véd
veket, mellyeket abból von az emberi-nem egységének bizonyítására. 
Azonban ajánljuk az olvasónak, hogy magát a jeles munkát forgatni 
ne sajnálja. 

Leibnitznak érdeme, hogy az Ethnographia a tudományok sorába 
lépett. A helyett, hogy az előbbi bölcsészek hiu kutatásaira szoritkoz
nék tanulmányaiban, belátta, mennyire fontos dolog a történelem elő
haladására nézve, meghatározni a régi népek vándorlá~ait, és behatni 
ősi, s nem igen hitelre méltó emlékeik homályába. A szempontok eme 
tágitása, a rendszer változását idézte elő. Jóllehet ollykor, mintegy 
időtöltésül, fölületes szónyomozásokkal mulatja magát: Leibnitz belátta 
azt, hogy az ezen tudományból vonható haszon öregbitése végett, ösz
szehasonlitást szükséges tenni a földrajzi helyezet általleginkább elvá
lasztott nyelvek közt. Ő sajnálja, hogy az utazók nem forditottak ele
gendő gondot a nyelvészeti mutatványok kincsének összegyűjtésére i ~ 
éleslátása azon tanácsot mondatta vele, hogy az illy gyűjtemények 
megállapitott rend szerint történjenek, melly a legegyszerübb és elemi 
tárgyakat foglalja magában. Ajánlá, hogy összehasonlító lajstromokban 
szedessenek össze a szavak, vétessék vizsgálat alá a georgiai nyelv, és 
hasonlittassék össze az örmény a kopttal, az albaniaí a német- és latin
nal. A gondosság, mellyet illy kutatásokra fordított, és ritka éles el
méje, olly gyanításokra vezette öt, mellyeket az ujabb kutatások bámu
latosan igazolnak. Például ö azt gyanitá, hogy rokonság lété.r:ik a sza
vakban a biscayi és kopt, spanyolországi s egyptomi nyelvek köz t i 
melly gyanítás valóságát doctor Young számtanilag bebízonyitotta. 

Az okoskodás régi módja tehát most már elveszté minden erejét; 
de senkinek sem jutott eszébe, valameily átaJános elvet állitani annak 
helyébe. Egyebet nem lehetett elfogadni elemzési rendszernél ; melly
nek következtében,aprólékos gondossággal hasonlittattak össze a nyel
vek elemei és szavai : s a két nyelv közti rokonság csak akkor fogadta.-
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tott el, ha a legszigorubb birálatot is kiállotta. E részbe11-ugy tetszett, 
hogy minél tovább halad a kutatás, annál nagyobb pusztítást okoz az 
ihletett történet tilalom alatti terén. 

S valóban nem nehéz é<;zrevenni az e nem ü nyugtalaru;ágot Her
vas P andura Lörincznél, ki a l\1 i n d e n ség es z m é j é ben d us adalé
kokat hozott napfényre a már emlitett gyüjtcménye'khez. 6 szerenesés 
,-olt a jezuitákhoz tartozni; miért is nem csak élő szó után ismert több, 
kevésbbé ismeretes nyelveket: hanem még szótárakat és iratokat is sze
rezhetctt magának, mellyekuek még csak hirök sem volt Europában. 
Illy tetemes anyagezerek birtokában lévén, egymás után bocsátá közre 
Cesenában számos ncgyedrétii köteteit, a nyelveket illetőleg. 1) 

Hervas, fáradhatlan buzgalmá,•al és szorgalmával a gyüjtésben, 
érdemeket szerzett magának ; ámbár észrevételeiben némi zavar,és józan 
itélet hiánya tapasztalható. Hogy is ne tévedett volna, ki illy tágas me
zön mintegy tapogatva mozog, és magának kellett az utat megtörnie! 
Mind a mellett ő az anyagok gyüjtésében olly szorgalmas volt, hogy 
daczára az ovatosságnak, mellyel okoskodásait tekinteni kell, az ethno
graph mai napig is kénytelen az ő munkáihoz folyamodni olly ismere
tek megszerzése végett, mellyeket a későbbi kutatások nem birnak el
érni, vagy gyarapitni. Egyébiránt minden lépten félelmet árul el, ne
hogy a tanulmány, mcllyel foglalkozik, kárára legyen az isteni kinyi
latkoztatásnak. 

II. Katalin, orosz czárnénak a tudományok irányában szerzett 
érdemei közt nem csekély az, lwgy egy, a nyelvek összehasonlítását 
tárgyazó munkát, saját vezérlete alatt készittetett. Ő tudnillik száz 
orosz szavat irt össze egy jegyzékre, s átfordittatta, amennyi nyelvre 
. csak lehetett. Ebből ő váratlan rokonságokat fedezett fol, és saját ke
zével kezdé készitni az összehasonlító jegyzékeket; azután Pallas ter
mészetvizsgálót magához hivatván, megbizta őt, végezné be a munká.t, 
és készitené cl sajtó alá. E megbízás nem igen egyezett Palla.s hajla
mával, s a munka tökéletlenül ütött ki. 

Europa nevezetes segitséget kapott a távol keletről. 178~ ... ik év
ben alapittatott a calcuttai á8iai társaság, me Ilynek törekvései a kelet·, 

1) Catalogo delle lingue conosciltfe, e noli:.ia delle lo1·o affmitáe di1leJ·siltf(1784) 
Origine,.[orma:.ione, meccanismo ed armonia de' linguagyi Indiani (1785). Ariemetica 
delle na:.ioni e cli'llisione del tempo fra gli Orientali (1785). Ez igenkülönös és becses 
munkája Hervasnak, s egy függelék járul hozzá, munkái XX. kötetének végén. 
VocaLuldrio poliglotto con prolegomeui sopm piú di 150 lingue(1787) .Ez az Ur imád-

ságát több mint háromszáz nyelven foglalja magában, nyelvtani elem:.~ések- éli 
jegy~etekkel. 
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és dél-ásiai nyelvek mivelésére voltak irányozva, s eddigelő egészen is
meretlen nyelvek és szóejtések nyelvtanait és szótárait nyomatta ki. E 
szó: ke l e t i n y e l v e 1.:, melly mindez ideig csak a semi-féle nyelyek
re szoritkozott, sokka,l tágasabb értelmet nyert; a chinai nyelvet, 
me Ilynek meghóditását csak nem régiben is lehetetlennek tarták, ta
nulni kezdték : · mig végre a franczia orientalisták éles esze és szm·gal
ma, minden akadályokat elháritott i a san.~critot jó sikerrel mivelték az 
angolok, és általuk adatott át a szárazfl'ildi tudósok birtokába. 

Romának azonban megmarad az érdem, hogy mindenek előtt ö 
mutatott komoly kedvet a hindu irodalom tnnnlásához. Werdin János, 
vagyis más néven Pater Paulinus deS. Bartholomaeo, a Propaganda 
segélyével egész sorozat mnnkát adott ki a sanserit nyelvtan és történet, 
a hinduk Mythologiája és vallása felől. 

Nevezetes mnnka (melly aM i a t y á nk temérdek gyiijteményei
nek egyik kitünőbbikét foglalja magában, és daczára hiányainal<, a leg
becsesebb és fényesebb ethnographiai mnnkák közé tartozik) a M i
t h r i d a t es, mellyet 1806-ban Adclung Kristóf kezdett meg. Bele 
halt, mielőtt a második kötetet kiadhatta volna, mellyet 1809-ben Va
ter Severin boc~átott közre. Ö az anyagat leginJ,ább Adelung ira.taiból 
merité, s az eurapai nyelvekre is kiterjeszté az első kötetben Asiára 
szaritott kutatásokat. A harmadik kl'itet, az afrikai s amerikai nyelvek
ről, egészen Vater munkája; s ré'lzenkint jött ki 1812-től 1816-ig. 
1817-ben e becses gyiijtemény egj pótlékkötettel gazdagodott, melly 
Vater- és ifjabb Adelungnak s'zámos jegyzetcit foglalja magában; ezen
kivtil egy igen érdekes értekezést a can ta ber, vagy biscayi nyelv fölött, 
báró Humboldt Vilmostól. 

E filmkában mellőzve lévén a betiik szerinti osztályozás, a nyel
vek családok szerint osztatnak föl; előadatik mindegyiknek részletes 
rajza s története, s az olvasás- és tanulmányozásra czélzó munkákjegy
zéke, mutatványokkal, főleg az Ur imádságából. 

A rokonság, melly kezdetben csak távolróllátszott a történelem 
és földrajz által kimutatott eredetre nézve különböző nyelvek közt, ha
tározott és bizonyos alakban kezdett mutatkozni. Kiderült, hogy uj és 
igen fontos '·iszonyok léteznek a nyelvek közt.; ugy hogy nagy csalá
dokba, vagy csoportokba egyesithetők olly nemzetek nyelvei, mellyek 
kölcsönös viszonyait semmi más kutatások által sem lehetett volna ki
del'itni. Kitünt, hogy a teuton nyelvekre bámulandó világosságot vet 
a persa nyelv i hogy a latin nyelv sok pontokban egyez az oroszszal, s 
a többi szláv nyelvekkel i és hogy a ,lit szótaggal végződő görög igék 
rendszerét csak ugy foghatjuk föl helyesen, ha a sanserit vagy hindu 
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nyelvtanhoz folyamodunk. Szóval, világosan ki lőn mutatva, hogy egy 
nyeh·, melly olly lényegesen tökéletesnek neveztetik, Europa- s Ásiá
nak nevezetes részét bejárta; s messzire kitcrjcszkedvén, Ceylontól Ir
landig közös kapocscsal füz össze olly nemzeteket; mellyek egymás 
közt lcgösszeférhetlenebb vallásokhoz ragaszkodnak, mellyek a legkü
lönbözőbb intézményekkel birnak, és fejalkatuk- és szinökre nézve igen 
kevéssé hasonlitanak egymáshoz. E nyelv, vagyis inkább nyelvcsalád, 
mellyet csak felületesen érintettem, indo-german,vagy indo-europai ne
vezetet nyert. 

E családnak kiterjedtebb tagjai: a sanscrit, vagyis Indiának régi 
szent nyelve; a régi, s ujabb persa, melly régente tatár szóejtésnek 
tartatott; 1) a teuton különféle szóejtéseivel; a szláv, görög és latin, 
minden származékaivaL Átkarolja e nyelv egész Europát: kivéve cse
kély területeket, mellyeket a biscayi s a finn nyelvek családja foglal el, 
hová a magyar is számittatik; szinte kiterjed déli Ásiának nagy ré
szére, 2) csupán itt-ott szakittatva meg élszigetelt csoportozatok által· 

Az elsö és legtermészetesebb eljárási mód, s az egyetlen, melly 
illy fontos következményekre vezetett, a szavak egybehasonlítása volt 
különböző nyelveken. Számos munkákban foglaltatnak terjedelmes ösz
szehasonlító jegyzékek : Vans Kcnnedy ezredes kilenczszáz szót szedett 
össze, mellyek közösek a samerit és más nyelvekkel. 3) A szavak, mel
lyek kölcsönösen hasonlitanak egymáshoz a kiilönféle nyelvekben, ko
rán sem ollyanok, mellyek későbbi érintkezés következtében vétethet
tek át egy nyelvből a másikba i hanem a nyelvnek első és legegysze
rübb elemeit fejezik ki, azon ugy nevezett ös eszméket, mellyek már 
kezdetben éltek, s nevezeteiket nem változtatták. Mellözve a számneve
ket, mellyeket több rendbeli tapasztalatokkal kellene iámogatni, midön 
a kö,·etkezö szavakat mondom ki: pader, mader, sun do, dokh
t e r, b r a d e r, m o n d, v i d a v a vagy j u v a n, azt képzelhetné valaki, 
hogy valameily europai nyelvnek szavait ismétlem; pedig e szavak 
mindegyike sanscrit, vagy persa. Ugy szinte egy más osztályát választ
va az egyszerü szavaknak, e kifejezésekben: as t h i (görög oCJrovv) os, 

1 ) Paw például a német és persa közötti hasonlatosságot emlegeti, "melly 
tatár szóejtés." Recherches philos. sur les Amét·irnitts. Ber lj n, 1770., ll 3031.- "Az 
ujabb persa nyelv a tatármongolnak romlott szóejtése." Hervas, Cntnlogo, 124 L 

"'~) E rokonságat többen feszegették, s azok ne,,eit elősorolja Dorn: A pe·rsa, 

n~met és [Jöt·öglntin nyelvelt gyöke1·e.• rokonságárút (91-120 L). Hamburg, 1827. Az 
ellenvéleményüek ne\'eit l. 120-135 l. 

3) Ertcke;é.< az ásini s eltrapai {öbb nyelo,·k r•redete- s ,., konságárúl (London, 
1828.); a munh végén. 



266 

csont; d en t a dens,fog; e y um e n a zendben (angol. t h e e. y e) szem; 
browa (ném. Braue, ang. eye brow) szemöld; nasa nasus, orr; 
l i b (ang. a l i p) labium, ajak; ka r u (görög xttf!) kar, kéz; g e n u~ 
térd; p e d, láb; h r t i l (ang. t h e h e a r t, ném. H e r z) sziv; j e c U: r, 
máj; st a r a (angol. a st a r), csillag; g e l a, hideg; a g h n i (latin 
i g n is), tüz; d h a r a, terra, föld; a r r i v i (angol. a r i v e r), folyó; 
n a u (gör. VIWq), na vis, hajó; g h a u (ang. a c o w) tehén; sa r p am, 
serpens, kigyó, - valamell y eurapai szóejtésre gondol az ember; pe
dig e szavak az emlitett ásiai nyelvekből vétettek. 1) 

A szavak e hasonlatossága, a nyelvészek nagy részét nem elégi
tette volna ki, ha csak a nyelvtani szerkczetnek még fontosabb ösz
}Jangzása nem mutatkozik e nyelvekben. Bopp 1816-ban volt első, ki e 
pont körül némi biztossággal tapogatódzott; és összehasonlitván a san
scrit igét e család többi tagjainak igehajlitási rendszerével, finom és 
elmés elemzés utján kétségenkivülivé tette azok belső és ősi rokonsá
gát; 2) melly időszak után tovább terjeszkedve kutatásaiban, nagyobb 
fontosságu müvet bocsátott napfényre. 3) 

A sanserit előnevek, mint azon elemek fejtegetése által, mellyek 
minden más nyelvekben föllelhetők. felvilágosíttatnak anomaliái: a ver
bum substantivumnak (lnelly a latinban két külön gyökre vonatkozó 
töredékekből állittatott össze, itt pedig rendes alakban mindkettő együtt 
látszik); s a görög igehajlitásoknak, mellyek a közép-igének egész szö
vevényes szerkezetével, a pótlások- és kettőztetésekkel, mind feltalál
hatók itt, és különféle módok által világosságba helyezhetők: ami még 
kevés évek előtt képtelenségnek tetszett volna. 

Bizonyára két nyelvnek egy harmadikkal elismert illyetén hason
latossága, melly által némileg ugyanazon családba vannak fölvéve, 
mellynek amaz feje, minthogy vele közel rokonságban állnak, kölcsönös 
összefüggést idéz elő köztök. 

E roppant család alakulása, nagyszerüen csökkenti az eredeti 
fúggetlen nyelvek számát; és más kiterjedt nyelvfajok, ha igy szabad 
lSket nevezni, szinte helyesen körül vannak irva. A semi-féle nyelvek
ről nem szükség itt szálanom ; mert a belső rokonság az azokat képező 
szóejtések, ugymint a zsidó, syro-chaldaeus, arab, gheez, vagy abyssin 

1
) Lásd Hanu~er összehasonlító jegyzékeit a Wiene1· Jakrhücher der Litera

tur több köteteiben. 
~) Bopp Ferencz, A sanserit nyelu igcknjlitási rendszeréről,. összehasonlítva a 

persa, gö1·ög, latin és német nyelDek rendszeréDel. Frankfurt, 1816. 
8) A sansc,·it, zend, göt·ös, latin, litvá11, goth, német nyel1!ek összehasonlitó nyelf!

tann. Berlin, 1833. 
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közt már régóta elismertetett. De a maláji nyelv, miként az átatáno
san neveztetik, az ujabb Ethnographiában, az imént tett vizsgálat ered
ményéhez hasonlót mutat föl. Marsden és Crawfurd szerint e nyelvet 
vagy családot inkább p o l y n e s i a i nak kellene nevezni : minthogy a 
sajátképen ugynevezett maláji ennek csak egy szóejtése, s az indiai ar
chipelagus fr a nk n y e l v ének neveztethetik. Az e csoportot képező 
minden nyelvekben igen nagy a törekvés az egytagu formákra, sa haj
litások kiküszöbölésére; minek következtében a Gangesen t uli nyel-vek 
csoportjához közelitnek, mellyekkel Leyden tanár azokat valóban ösz
szekötni látszik .. 

És igy egy másik kiterjedt család tárul fól előttünk, melly a vi
lág nagy részére kiterjed, és olly nyelveket foglal magában, mellyek 
kevés évekkel ezelőtt független nyelvekül tartattak. Mi.nden ujabb lé
pés, melly azóta történt, nyilvánosan ez állitásunk erősbítésére szol
gált, s mindinkább csökken té a látszólagos ellenkezést a nyelvek száma, 
s az emberi-nem szétszóratásának története között. 

1812-ik évben Maltebrun megjegyzé,hogy az indo-europai nyelv
családot haladásában a Kaukazus vidékén, az ott divatozó georgiai s 
örmény nyelvek állitották meg j mellyek, hogy saját szavaival éljünk: 
"ugyanott külön nyelvcsaládot, vagy csoportot képeztek." 1) Klaproth 
azonban kaukazusi utazásával kimutatta szükségét ezen állitás tete
mes módositásának. Ő tudnillik bebizonyitá, vagy legalább nagyon is 
hihetövé tette, hogy egy nagy törzsnek, az ossetek -, vagy alánoknak 
nyelve, az ernlitettük nagy családhoz tartozik. 2) Hasonlóul az örmény 
nyelv is; mellyet,Schlegel Fridrik mintegy közép-nyelvnek tartott, a) 

Klaproth által szintugy nyelvtani, mint szótári vizsgálat nyomán, 
ugyanahhoz tartozónak ítéltetett. ~) Az afghan pu.shtu nyelvet ugyane 
sors érte. 5) 

E család legnagyobb növekedésére, a.z egész celta család hozzá
járuláea sz:olgál j melly az ő számol! sz:óejté!leivel, az indo-europai nyelv
család egyik tartományát képezi. E kérdés el lévén már döntve doctor 
Pritchardnak igen becses és érdekes munkája által: A c e l t a n é p ek 
ke l e t i e r e d e t é r ő l. Ő legelőször is a szótani hasonlatosságot veszi 

1) Précis de la G~ograpkie universel/e. T. II. p. 580. 
")"L' analyse de la langue des Ossétes fera voir, qu' elle appartient á la 

souche médo-persane." Voyage au mont Caucase et en Géorgie. Paris, 1823.; vol II. 
p 448 L. 470 l. 

8) ,A hinduk nyelrJe- és hölcseségéröl. Heidelberg, 1808. 77 l. 
') Asia polyg!otta, 39 l. 
5) Ugyanott, 57 l. 
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vizsgálat alá, s behizonyitja, hogy a legegyszerűbb ős szavak ugyan
azok, valamint a számnevek-, ugy az elemi igék gyökeiben is. Ezután 
következik az igének részleteil elemzése ; mire ismét a más nyelvekkeli 
hasonlat bizonyitására megy át, mellyek tudnillik nem csak eset1eges 
öszhangzást, hanem gyökercsen ugyanazon belső szcrkczetct tanusit
nak A verbum substantivum, melly :t legutolsó izig elcmeztetik, sok
kal feltűnőbb hasonlatosságot mutat a persa igével, mint bármelly más 
ugyanezen családbeli nyelv. Azonban a cclta nyelv e szövetségnek 
tiszta tagjává válván, igen fontos szalgálatokat tett annak; mcrt egyc
dül csak az ő sebélyévellchct kielégitőleg megmagyarázni az igehajli
tásnak némelly végzeteit a többi nyelvekben. Példa ul a latin, pPrsa, 
görög és sanserit többes sz.ímu Jwrmadik személye nt, nd,I'Tl, ''ro. nra, 
nti betükben végződik. 1\Iár most a legtöbb nyelvészekkel föltéve azt, 
hogy a hajlitások az illető személyek névmásaitól származnak, egyedül 
a celta nyelvben találunk c személyrc egy névmást, melly e végzetet 
megfejti; ~iYel itt ugyanazon személy szintc n t-be végződik, és igy 
pontosan megfelel a h e v y n t, vagy y n t névmásnak, valamint ezen, 
ugy más személyeket illetőleg. 

E körülmény bizonyára fontos helyet jelöl ki a walesi nyelv szá
mára e nagy családban: de azért ne magasztaljuk érdemén tul is e 
nyelvet, se ne tekintsük annak, melly a törzshez leginkább közelit; 
rninthogy még igen nagy feladat, a származás rendjének, ha csakugyan 
létezik, vagy az clsöszi.ilöttségi jognak meghatározása, e család tagjai 
közt. A sanserit, a helyett, hogy zagyvalék nyelv volna, miként a?.t 
Stewart képzelte, a legtöbb ethnographok által a legrégibb és legtisz
tább formának tartatik: a latin sok tekintetben jobban hasonlit hozzá, 
mint a görög; és legujabban Jakel azt igyekezett bebizonyítani, hogy 
az a teuton nyelvből származik. 

Más nyelvek is, mellyek rokonsága előbb nem ismertetett, tágas 
tartományok által elválasztott egyéb nyelvekkel olly szaros összefüg
gésben tapasztaltattak lenni, hogy azokkal közös családot képeznek. 
Csupán egy példára szoritlwzom Europában. A mult század végével 
Sajnovits, Gyarmathi által követve, bebizonyitá, hogy a magyar nyelv, 
melly sziget gyanánt vétetik körül az indo-curapai nyelvektől, lénye
gesen a finn, vagyis urali családhoz tartozik. Afrikában is, mellynek 
nyelvei a többiekhez képest nem igen tétettele tanulmány tárgyává, 
minden ujabb kutatás terjedelmcs térségeken elszórt, és gyakran más 
népek által szétválasztott törzsek közti rokonságat tüntet föl : Afrika 
éjszaki részében, a berberek és tccarihk által beszélt nyelvek közt, a 
Canari szigetektöl Shiva virányszigetig (oasis); Közép-Afrikában a 
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felaták és fulahk nyelvei köz t, kik délről, Afrikának szinte egé~z belse
jét lakják, s valamennyi törzsek közt az egész szárazföldön keres:r.tül,a 
Cafferföldtöl és l\fozambiktól kezdve az atlanti Oceánig. 1) 

A korunkbeli legjobb ethnographok két osztályba sorozhaták: 
egyik osztály a nyeh·ek rokonságát a szavakban, másik a nyelvszerke
zetben keresi; kiknek rendszerei t, illetőleg, sz ó t á r i s n y e l v t a n i 
összehasonlitásnak nevezln~tjük el. Az első rendszer fő pártolói különö
sen Franczia-, Angol- és Oroszországban léteznek, ugymint Klaproth, 
Balbi, Abel-Remusat, Whitcr, Vans Kennedy, Goulianoff, ifjabb Ade
lung é.:; Merian. Németországban Hammer, és talán Schlegel Fridrik 
is, ugyanez iskolához tartoznak. Az ezen it·ók által követett elvet leg
jobban kifejezi Klaprothnak, munkája egy helyén tett abbeli észrevé
tele, miszcrint a szavak a nyelvnek alapját, vagyis anyagját teszik, a 
nyelvtani szcrkezct pedig annak épületét, vagyis alakját; s Merian bá
róna\ Klaproth által kiadott ujabb mi.ivében, világosan és rendbeszed ve 
adatnak elő az elvek, meilycket ö iskolájával együtt követ c tanulmá
nyokban , valamint az ezen tanulmányokból levont ismeretek is. 2) A 
másik osztály nagy részben német tudósokból áll ; és legelső bajnakai 
közé számlálja Schlegel Vilmost, és Humboldt Vilmost. Senki ny'iltab
ban és lelkcsebben nem támadta meg az ellenkező iskola elveit, mint 
az előbbi e két tudós köz ül. "Viri doc ti, igy szól ő, in eo praecipue 
mihi peccare videntur, quod ad similitudinem nonnullarum dictionum 
qualemcumque anim um advertant, d i versitatem rationis grammaticae 
et universac indalis plane non curant. In origint> ignota lingvarum ex
ploranda, ante omnia respici debet ratio grammatica. Haec enim a ma
joribu-; ad posteros propagatur. Separari autern a lingva, cui ingenita 
est, neiJuit, aut seorsum populis ita tradi, ut verba lingvae vernaculae 
retineant, formulas loquendi peregrinas recipiant." 3) E szavakban két 
fontos állítást találunk, hogy tudnillik a nyelvtani szerkezct, a nyelv
nek természetében gyökeredző lényeges elem; és hogy uj nyelvtan kü
lönösen nem erőszakoltathatik valamell y népre: mert ha ez egyszer va
lamelly nyelvnek formáját elfogadja, ugyanannak anyagját is el kell 
fogadnia. 

Ezek azon tapasztalatok és eredmények, mellyeket e vizsgálatok 
folytában szerezhcték magamnak. 

1) t.. Pritchard, i. It. 7, l. 
2) fl"incipcs de l' étucle compnmtive ·des la11gues. Paris, 1828. 
3 ) .Bibliotheca l11diann. Vol. I. fa sc. 3. Honn, 1822. p. 285-287. Az első szám

ban (1820.) még erősebb kifejezéseket használ. 
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Gyakran a tudósok tévedésbe esnek, mid8n valamell y nyel v elem
zéséhez fognak olly czélból, hogy annak eredeti formáját megáUapitsák. 
Nincs közönségesebb dolog, mint a legmélyebb belátásu iróknál is azon 
eszmével találkozni, hogy a nyelvekben megvan az ösztön a továbbfej
lés- és tökéletesedésre: visszavezetik az embert a távol időkre, midön 
minden segéd-ige saját jelentőséggel birt, és minden foglaló-szó paran
csoló mód volt. Murray hasonlóan a nyelveknek azon korszakáról be
szél, midőn legelőször találtattak fel a közbevető szócskák és a névmá
sok; sőt azt követeli, hogy minden nyelvek eredete csekély számu egy
tagu szavakra vihető vissza. Egy példa legjobban felvilágosítja a dol
got. A sem:i-féle nyelvekben, ki.ilönösen a zsidóban, könnyen feloldhat
juk az igehajlitások egész rendszerét csupa névmás-ragokra, mellyek 
az igének egyszerü elemi formájához adattak; s a szavakban inkább 
egytagu gyökök nyomait lehet fölfedezni, mint kéttaguakat, minöket 
a nyelv mai napon tüntet föl. S ekkép egyszerü nyelv áll előttünk, 3 

legkurtább szavakból összetéve, minden hajlitás nélkül; melly az ö 
elemeinek értékét helyzetök által határozza meg a mondatban: egy 
nyelv, más szavakkal, melly szerkezetében szarosan hasonlit a chinai
hoz. Ez bizonyára, 3 család jelen állapotának tekintetéből véve a dol
got, a legegyszerübb,vagyis ös állapot lenne; mellytől hosszu időszako
kon át, fokozatos fejlődés utján származott a mostani állapot. S valóban 
nem hiányoztak tudósok , kik igy vélekedtek. Én azonban e nézetben 
semmi esetre sem osztozhatarn; mert mindeddig, a több ezredévi ta
pasztalás egyetlen példáját sem mutatja az önkénytes fejlődésnek vala
mell y nyelvben. Bármelly korszakban tekintsünk is valamelly nyelvet, 
azt lényeges és megkülönböztető sajátságaira nézve kifejlett- és töké
letesnek találjuk. Lassankint ugyan mivelődhetik, gazdagodbatik a 
nyelv, szerkezete változatosabb lehet: de az bizonyos, hogy jellemzetes 
sajátságai, az ő élet-eleme, s ha ugy szabad mondani, lelke, teljesen ki
képezve mutatkozik, és változás alá nem igen jöhet. Ha jön is lét.re 
valamelly változás, ez csak azért történik, hogy uj nyelv támadjon 
mintegy a másik hamvaiból; s még ott is, hol ezen \l"áltozás megtör
tént, mint például az olasz a latinból , s az angol az angolszászból tá
madt, ·egy egészen titkos lepel fedi e változást, és csak akkor veszszük 
észre, midőn késöbb több vagy kevesebb szépséggel, de mindig tökéle
tesen megalakulva láemelkedik, és többé változásnak nincsen alávetve. 
S még akkor is azt kell észrevennünk , hogy már eredeti állapotában 
is magában foglalta azon szebb és finomabb részeket és szerveket, mel-
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lyek egykorun az ő további állapotának alakot és életet valának 
adandók. 1) 

Az imént emlitett két nyelv lényeges szerkezetöket, vagyis in
kább egyéni természetöket, az ugyanazonosság elvét tekintve,szintolly 
tökéletes alakban mutatkozik a régi, mint a legujabb iróknál. Nem 
szükség itt szólanom Dante- s Guittoneról; hanem az angol Chaucer 
is anyanyelvében kétségkiviil talált eszközt, melly szerint énekeit ido
mítsa. Igy áll a dolog a zsidó nyelvvel is. Mózses irataiban, és a Gene
sisbe fölvett östöredékekben, a nyelv lényeges szerkezete bevégzett; s 
daczára nyilvános tökéletlcnségének, további fejlődésre nem. képes. A 
régi egyptomi, miként a legrégibb emlékek hieroglyphjain, és a szer
tartásos kopt nyelvben látható, három ezer év lefolytaután is ugyan· 
az maradt; mint Lepsius állítja. Ugyanazt fogjuk tapasztalni, ha a gö
rög és latin legrégibb írókat a legujabbakkal összehasonlitjuk. A latin 
nyelv esete különösen figyelemre méltó: ha meggondoljuk, milly alkal
mat szolgáltatott neki a tökéletesbülésre, szoros érintkezése a görög
gel. De bár mennyire emelte is Görögország meghódítása a még durva 
Latiumban a szobrászatot, festészetet, költészetet , történetirást 1 mü
vészeteket és tudományokat ; bár mennyire nyert is a latin nyelv az ál
tal kerekdedségben, a mondatok szerkezetében, ujabb hajlékonyságban 
és erőben : mindamellett egyetlen idővel, vagy névhajlítással sem gaz
dagitotta nyelvtanát, egyetlen raggal sem bővítette szótárát, s egyet
len betűvel sem alphabetumát. 

Röviden szó1Ya1 elv gyanánt állithatjuk föl, hogy valameily nem
zet, bármennyire érezze is nyelvének hiányait, rendes körűlmények 
közt, nem fog kölcsön kérni nyelvet egy más nemzettől, sem egy ujabb
nak csiráját magából ld nem fejti. Mint is lehetne megfejteni máskép, 
hogy a chinai nyelv, mellyben annyira hiányzik minden nyelvtani szer
kezet, mellyről azt lehetne mondani, hogy a gondolatnak a siketnémák 
jegyeivel kifejezett formáit rajzolja, soha sem gondolt annak előterem
tésére, mit mi a nyelv érthetőségére kerülhetlennek tartunk? A semi
féle nyelvek ezer meg ezer évi érintkezés alatt a többi nyelvcsaládok
kal, miért nem képeztek soha jelen, vagy összetett időt, feltételes idő
ket és módokat; mellyek hiánya olly bonyolodottá teszi az előadást ·és 

1) Például R latin nyelv hanyatlásának bármilly f'ólületes vizsgálata, mu· 
tatja, ho~y a mostani tiszta olasz szavak közönségesekké váltak, példau~ a pen
sm·e sz. Gergely irataiban , vagy a de elöljáró, genitivus helyett. E formák két
ségkivül sokáig divatoztak már a nép közt. A durva síriratokon SS fordul elő X 
helyett; ·igy: Bissil, Vixit helyett; sőt van rá példa, hogy ezen ige, a 11- és b-nek 
fölcserélése mellett, egészen olasz módra. irntott: Bisse. 
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irataikat? Vagy miért nem találtak fel uj kötszót, hogy fölmentsék az 
összekötő v a u-t azon tehertől, mi<>zerint a beszéd részei közt minden 
lehető viszonyt neki kelljen kifejeznie? Sőt, a mi több, honnan van az, 
hogy több századok utáni tökélete.'3 ismeretével a legteljesebb a}pha
betumoknak, és egészen belátva rémi tő nehézségeit egy magánhangzók 
nélküli alphabetumuak: azok, kik e nyelveket beszélik , soha sem vol
tak képesek behozni irásukba a magánhangzókat; és még most is az 
alkalmatlan pontozás hitvány eszküzéhez folyamodnak? S az abyssiniai, 
az egyedüli nyelv, melly változtatást kisértett meg, nem tőn egyebet, 
mint hogy erőtetett és szövevényesebb, tagos alphabetumot hoza létre: 
telve nehézségekkel, és alávetve temérdek kétértclmüségnek. Ott, hol 
a nyelvekben természetes volt is a fejlődés, hosszu idő kivántatott 
annak sikeresitésére. S olly régen van már a dolog ez állapotban, hogy 
valameily nyelvnek eredeti formái szoktak rendesen a legtökéleteseb
bek lenni; s a Grimm által legujabban az al em ann nyelvtan eredeti 
formái iránt tett vizsgálatok egészen mást bizonyítanak, mint a nyelv
nek tökélyesbülésrei törekvését: rnert valóban számos, igen becses for
mái e nyelvnek, teljesen clenyésztel{. 

Azon állitás t tehát, hogy valamell y nyel v második stadinmába 
lépett, vagy azon foltétclt, hogy századok kivántattak meg, mig a nyelv 
a nyelvtani fejlődésnek bármelly pontjáig eljuthatott, a tapasztalás tö

kéletesen megczáfolja. 
Humboldt Vilmos, talán valamennyi közt a legnagyobb nyelvész, 

az elemző kutatás szellemét a gyakorlati ethnographiai tudomány rop
pant kincsével egyesitvén, a nyelveket olly móuon tanulmányozta, 
mint kevesen tevék kivüle: tudnillik arra szolgáló eszközül tekinté 
öket, hogy általuk a gondolat formáinak, és azon módoknak tökélcte
sebb ismeretére jusson el, mellyek az emberi értelem haladását eszkö
zölhetik. 1) 

E hires ethnograph elismeri azt, hogy a nyelvek nem lassu hala
dás utján érik el saját fejlődésöket, mint ez hibásan állittatik, hanem 
azt az emberi lélek bizonyos erejétől nyerik; ha tudnillik nem akarjuk 
azt fóltenni, hogy a nyelvek, valamint az első nyelv, a magasból közöl
tettek az emberrel. 

Mindazáltal Schlegel ellenében bátran kijelentem, hogy némell y 
példák oda látszanak mutatni, miszerint különös befolyások uralma 
alatt valameily nyelv olly változásoknak lehet alávetve, hogy annak 

1
) Leftt•e a M. Abel Remusat sur la nature des formes g·J·ammaticales etc. par 

l\1. Guill. de Hwnboldt. Paris, 1827. P· 13. 
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szavai az egyik, nyelvtani szerkezete pedig a másik osztályhoz tartoz
nak. Annyi igaz, hogy illy esetben uj nyely áll elő, nemzőinek egyike
és másikától is különbözö; de mindig azon egyből indul ki, melly azt 
megelőzte, midőn uj nyelvtani formákat fogad el. Igy Schlegel maga 
is megengedi, hogy az angolszász nyelv elveszté nyelvtani szerltezetét 
a norman hóditás által. 1) S nem mondhatjuk-e mi, hogy az olasz a 
latinból inkább az által eredett, hogy uj nyelvtani szerkezctct fogadott 
cl , mint sem a szavakban töz:tént valóságos változás által? Hasonlit
snnk csak össze valamell y müvet a két nyelven: és fáradságba kerülend, 
különbséget találni az igék- és a nevekben i hanem találunk névmások
ból vett névelöket i az esetok és minden névhajlitás hiányát; a cse
le hő igéket majdnem egészen segéd-igék által hajlitva, s a sajátké
pen szenvedö igétől egészen megfo~!Ztva. Mindezek olly változások, 
mellyek következtében az olaszt méltán uj nyelvnek lehet tartani. Igaz 
ugyan, hogy ez esetben a nyelv nem lépett ki saját c3aládjából, válto
zásainak jellegei által: mivel e különösségek az indo-eurapai osztály 
egyéb nyclvciben, mint a német- és persában is feltaláltatnaki de az sem 
kevésbbé igaz, hogy a változás nem csekély, és eszközli, hogy az uj 
nyelv egy mó.s alosztályhoz közeledjék, melly a családbeli szélsőségek 
egyikét képezi, mig a latin ugyanannak másik szélsőségét teszi. 

Ennek egy másik példája alkalmasint a tatár nyelvekben lelhető 

fel, mellyekben egy mély tudományu férfiu, nyomait találja az illy el
térésnek a nyelvtani szerkezet eredeti jellegétől. "Depuis l' extrémité 
de l' Asie, mond Abel Remusat, on ignore entieremcnt l' art de conju
guer les verbes i ou du moins les participes et les gérondifs jouent le 
principal róle dans les idiomcs tongous et mongols , ou la distinction 
des personnes est inconnue i les Turcs orientaux en oífrent les premi
ers quelques traccs i mais le peu d' usage qu' ils en font, semble attes
ter la pr6existance d' un systeme plus simple. Enfin ceux des Turcs 
qui touchait autrefois la race gothique dans les contrées qui séparent 
l' Irtisch et le J a"ik, qui l' ont rcpoussée ens ui te, et bientót poUI"suivie 
jusqu' en Europe, ont de plus que les Turcs quelque chose qui leur est 
commune a vec les nations gothiques, la conjugaison par le moyen des 
verbes auxiliairesi et malgré cettc addition qui scmble étrangere a leur 
langue, celle-ci conscn·c quelque chosc du nu!canisme géné dcs idiomcs 
sans con j ugaison." 2) 

A:,. egymástól nagyobb távolságra fekvő nyelvek néha különös 

') De atuclio etymologiae. p. 281. 
1) Recherches sUI" fes la11gues tartares. Paris, 1820. I. 306 !. 

18 
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egyformaságot mutatnak fol a nyelvtani szerkezetben; és azért még 
sem tartatnak rokonoknak. Igy a biscayi sok érdekes hasonlatosságot 
tiintet föl több amerikai nyelvekkcl; mint például, ugyanazon beiük hi
ányát, a hajlamot ugyanazon mássalhangzókat egyesiteni, és ha;;onló 
honyolodást az igehajlitás rendszerében, azon ;szótagok bel1ozatala által 
képezve, mellyek az egyszerü igének ki.ilönféle módosulatait fejezik ki: 
s ez utóbbi pontban még délnyugoti Afrika szóejtéseihcz hasonlit. 1) 

Mind ennek daczára Humboldt, ngyanakkör, ni időn tagadja, lwgy a 
hasonló szavak elegendlik volnának a közös eredet megállapítására a 
különbözÖ nyelvek közt, és megemlíti a fönebb elősorolt hasonlatassági 
pontokat, korán sem azt következteti, hogy valameily rokonság létezik 
e különböző nyelvek közt, hanem ellenkczöleg azt mondja: "Illynemü 
ny~lvtani különbségeht inl{ább vagyok hajlandó miveltségi fokozatnak, 
mint rokonságnak tartani a nyelvek közt." 

Nekem tehát ugy látszik, hogy rnig egy részről azok, kik a sza
valmt hasonlitják össze, következtetéseiket tulságig vitték: a tudós 
Schlegel igen rnesszire rnent bosszankodásában amazok tulkapásai ellen, 
midön azt rnondja., hogy az a privativum közös haflználata jobban bizo
nyitja a görögnek sanserittali rokonságát, mint száz meg száz egyéb 
szavale Humboldt, ki nem kevésbbé heves bajnoka. a nyelvtani hason· 
latosságok fontosf!ágának, véleményének rövid, de szabatos eléladásában 
értekezéscink fölött, a szavak rokonságának meghagyja az illető sulyt. 2) 

V éleményern tehát az: ne vegyük elő a külön családokban egy, 
vagy két nyelvhez tartozó szavakat, és azok l1asonlatosságából, rnclly 
esetleges is lehet, ne vonjunk következtetést az egész családra, rnelly· 
hez illetőleg tartoznak; hanern inkább hasonlitsuk ö~s7.e az egyszerü 
jelentőséggel biró, s a legelső szükségeket pótoló szavakat, mellyek az 
egész családokon át vonulnak, s ha szabad igy szólnunk, mintegy eredeti
leg azokban támadtak. Például az olasz sc i (hat) szám né,·, a sanseritban 
sc h a v l1, a persában s h e l1 s, a latinban sc x, a németben se c h s. E szó 
tehát sz o rosa n az egész családhoz tartozik; de sz inte az egész sem i C3alád
hoz is tartozik: minthogy a zsidó han, e legtisztább typusban sz inte meg
vagyon as heh; a többi szóejtésekben pedig azon törvények szcrint módo
sul, mellyck a bet ük elválasztását szabályozzák. Tovább az angol sc v e n 
(hét) a sanseritban sp t a u, a régi németbens i b u n : összcl1asonlitva eze
ket a sem i nyelvekkel, a zsidóban s h e v a n g, az arabban s h a b a t áll 
előttünk. U n us (egy) a sanseritban a ik a, a persában y ak, a zsidóban 

1 ) Balti, Tablen11 des lc;ngfles de l' Afi iq !le. 
2
) Humboldt értekezése, miképen kelljen n keleti nyelvek rokonságát mcg

állnpitnni, RZ Ásiai hir társn~eíg é~hünyr1ibetr, lfl30. II. 21<1 l. XI. füzet. 
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a h a d, és igy a többi szóejtésekben. E szó xE e~, cornu, szarv, ha 
egyedül a görögben volna, a zsidó, vagy phoenieiai ke r e n-től szár
maztathatnék; e véleményt azonban kizárni látszik a körülmény, hogy 
a családnak olly tagjaiban is találtatik, mellyek azt ekkép kölcsön nem 
\'ehették: mint például a latin c o r n u, s a német H o r n. Nem is szár
mazbatik a latin szó a görögtől, minthogy az n betünek közbeszurása, 
melly azt a semi nyelvekhez közelebb viszi, nem igen lehet esetleges; 
különösen miután a németben is találtatik: mellyröl nem lehetállitani, 
hogy akár a zsidóval, akár a göröggel közlekedésben állt volna. De 
c szó, melly e család annyi tagjainál feltaláltatik, szintolly átaJános a 
semi-féle nyelvekben is, hol a syrus ka r n o-, s az arab ke r e n-nel talál
kozunk. Hasonló ul nincs okunk kételkedHi az am a, anya, szónak tiszta 
sanserit eredete fölött; pedig e szó lényegesen semi eredet ü : e m, a zs i
dóban, és om ma az arabban ugyanazon jelentéssei birnak; valamint 
am a a biscayi nyelvben, mellyet a spanyol most dajka értelemben 
használ. E példák elegendők az általam felállitott elv megvilágositá
sára; e példák eseteket tüntetnek föl, midőn a szavak két családnak 
minden, vagy legtöbb tagjainál előfordulnak : ugy hogy mindkét csa
Jádban eredctiek- és lényegesekül tekintethetnek. Egyedül csak az 
ezekhez hasonló esetekben fogadnám el a szavak hasonlatosságát, a 
nyelvek közti rokonság bebizonyítására. Midön tehát valamelly szótár, 
mint Parkhursté, az angol szót zsidó gyöktől származtatja, azt mint 
alapnélkülit elvetem ; midön pedig ettől görög szót származtatnak, le
hetőnek tartom: mivel a phoeniciekkeli érintkezés által juthatott be 
abba; mind a mellett ez mit sem bizonyit a származásra nézYe. Midőn, 
mint az előbbi példákban láttuk, két vagy több is e nyelvek köziil 
ugyanazon eredeti szóval bir, s ez ismét némi semi nyelvekben is fel
találtatik: ezt hathatós indoknak tartom annak bizonyítására, hogy va
lamelly távol korszakban mindezcn nyelvek rejtélyes összeköttetésben 
álltak. A szótári rendszer, vagyis a szavak összel1asonlitásának követői 
igen könnyen találnak hasonlatosságot olly nyelvek közt, mellyek távol 
esnek egymástól, s mellyek semmi történeti összeköttetésben sincsenek. 
Igy a biscayi nyelvet, mellyet Young tanár az egyptomival hasonlitott 
össze, szintilly módon hasonlitá össze Klaproth a semi nyelvekkel; s 
egyikből is, másikból is bizonyos számu, valósággal vagy látszólag ha
sonló szavak szemeltettek ki. 1) Szintilly módon levelet intézett az 
elhunyt''{Jhampollionhoz, mellyben érdekes hasonlatot jelölt ki a kopt, 

1) l'llémoires relatifs a l' Asi c. Paris, 1824. T. l. 214. J. 

tR• 
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és töl,b igen t1ivol eső nyelvek szavai közt; különösen azon nyelveké 
közt, mellyek széke az Obi és Volga között van. 

A két család, meliy legtöbb alkalmat nyujt az egészen különböző 
természet ü nyelvek közti kapocs vizsgálatára, az indo-eurapai és semi 
család ; minthogy ezek tagjait legjobban ismerjük. Innen van, hogy 
igen sok kisérletek tétettek e két családnak egymáshoz közelebb hozá
sára; gyakran azonban, mivel a két családban ekkép ö11szehasonlitott 
szavak eredetiségének igazolása végett általam felállitott szabály szem 
elől tévesztetett, a siker nem volt kielégitő. Például Pritchard tanár 
egy általa kiadott összehasonlító jegyzéken, 1) nem igen látszott ügyelni 
a szavak eredeti jellemérc , és arra, valljon közösek-e ezek az egész 
családdal. Például ő a zsidó y a i n szót a latin v i n u m szóval hason
lítja össze: mi még a görög ot vo1·-t adhatjuk hozzá; s a hasonlítás va
lószinüleg áll. Mivel azonban több mint valószinü, hogy a szöllőtő mi
velése, és a bor sajtolása keletről terjedett nyugot felé, s a legkorábbi 
időkben már a semi nemzetek tulajdona: szinte föltehetjük azt is, 
hogy a szőllőmivelés nevének kiséretében terjedt. Tovább összehason
lítja a latin l in g v a-t a zsidó l o a n g, lenyelni (innen: n y e l v !) szóval. 
Mellözvc azt, hogy e két eszmének kapcsolata, szónyomozási tekintetben 
nem igen valószín ü, a l i n g v a szó a latin sajátja az indo-eurapai család
ban; azonban családi szó lesz belőle, ha tekintetbc veszszük, amit Mari us 
Victorinus mond arról, hogy tudnillik a régiek d i n q u a-t mondottak 
l i n g v a helyett. 2) És igy az eredeti alakjába visszahelyezett szó ro
konságban van a német Z u n g e-val, s minden hasonlatosságát elveszti 
a semi szóval. 

Felhoztam már némelly, általam kielégítöknek tartott példáit a 
szavak hasonlatosságának két család közt, midőn tudnillik az illy nyo
mozásokra szolgáló szabályt megállapitottam: azonban jó lesz még 
azt is megjegyeznem, hogy a két család nyelvtani sajátságaiban for
dulnak elő pontok, mellyek sokkal finomabb összehasonlitá~t állanak 
ki, mint aminő eddig megkisértetett. Igen bajos lenne liimagyarázni 
nézeteimet e pontra nézve a nélkül, hogy aprólékos és bonyolodott ösz
szehasonlító elemezésbe ereszkedjem, mellyet alig fogna megérteni az, 
ki az emlitett nyelvek némi ismeretével nem bir , s az olvasók legna
gyobb részére nézve unalmas lenne. Tehát csak annyit cmlitek meg, 

1) A cella népek keleti e1·edcte, czimü munkája végén. 
2) Novensilu sive pel' l, sitJe pe•· d scribendum ; communionein enim habue1·unl 

littera.e kae apud antiquos, ut dinguam et linguam, et dacrimis et lacrimis. Marii Vi
ctoriD.i grammalici et t·l~clo,·is de ortog•·aphin, ap. Pet. Sauctand. Lyon, 1581. 32 l. 
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hogy meg vagyok róla győződve, mikép a nyelvcsaládok közt sokkal 
szarosabb viszony létezik, mint azt első tekintetre gyanithatnók j s 
egész örömmel említek föl egy müvct, melly uj tért látszik nyitni az 
ujabb vizsgálatokra, s a rokonság uj elemeit kijelölni ezen és egyéb 
családok közt. Lepsius tanár müvédíl akarol: szólani, melly tele van ér
dekes és eredeti kutatásokkal, és mellyben a Palaeographia segélyével 
némelly igen elmés és bámulatos hasonlatosságot állapitott meg a san
scrit és zsidó nyelvek közt j ugy hogy saját kifejezése szerint semmi 
kétség sem marad fön egy közös csirának létezése iránt, jóllehet ez a 
kettőben fejlődésre nem jutott. 1) 

Humboldt Sándor, kinek Amerika nyelveit és emlékeit illetőleg 
olly becses ismereteket köszönhetünk, ekkép nyilatkozik: "Jóllehet né
mel! y nyelvek első tekintetre elszigeteltek- és külön sajátságokkal bi
rókul tünhetnek föl: valamennyinek hasonlatossága van egymás közt. 
Számos viszonyaik annál inkább ki fognak tünni, minél na~yobb tö
kélyre vitetik a népek története, s a nyelvek tanulmányozá<>a." 2) 

E fontos állítást egészen magáévá teszi a pétervári academia, 
emlékirn.tainak ötödik kötetében. 3) E tudós gyülekezet munkálkodásá
nak c részében bizonyára leginkább Goulianoff gróf tehintélye által 
hagyta magát vezettetni, ki Jwves pártolója volt a nyelvek egységének, 
mint melly egyszerüen ·be van bizonyitva a szavak hasonlatossága ál
tal : a nélkül , hogy ki.ilönös figyelmérc méltatná a valódi ugyanazon
ságat, és még kevesebbre a nyelvek lényeges szerkezetét. Ő maga 
eléggé nyilvánitá nézeteit a nyelvek alapos tanulmányozásáról szóló 
értekezésében; mcllyből a következő töredéket közlöm: "La succession 
des faits antérieures it l' histoirc cn s' cffa~ant avec les siecles, sem
ble nuire a l' evidence du fait essentiel, savoir celui de la fraternité 
des peuples. Or ce fait, le plus intéressant pour l' homme qui pense, 
s' établirait impliciteinen t par le rapprochement des langues anciennes 
et modernes, considerées sous !eur aspect originaire. Et si jamais quel
que conception philosophique venait multiplier eneore les berceaux: du 
genre humain, l' identité des langues serait toujours lá pour détruire 
le prestige j et cette autorité ramenerait, je pense, l' esprit le plus 
prévenu." ~) Egy évvel ez előadás után, bizonyos munkából közlőtt 

1
) Die Pftlacographie stb. Berlin, 1834. 23. l. Nevezetes öszhangzás a kettő 

közt, hogy a l'esch magánhangzónak tekintetik a zsidó pontozást illető szabályok
ban, mint az,. a sanscrituan. 

1) Klaproth, Asia Polyg!utta. VI. 
~) Bulletin universel, 7 section, vol. I. 380. l. 
~) Disco11rs sw· l' étude fonrlamentflle elei lr111g11e.•. Paris, 1822. 31. l. 
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mutatványt, mellynek a nyelvek egysé-gét kellett volna behizonyitnia 1).; 

Nem tudom, valljon napvilágot látott-e e munka j de attól tartok
hogy a mutatványban több van ígérve, mint amennyit elérni lehctsé: 
ges. Egyébiránt az academia határozata ünnepélyes volt e pontban, 
minthogy hosszu vizsgálat után azon meggyőzödését nyilvánítja, mi
kép minden nyelvek egy régen elenyészett nyelv .'!zóejtéseiül tekin
tendők. 

A nyelvészek szintezen osztályához számítandó még Merian ta
nácsos , ki ugyanezen következtetést fogadta el, ámbár nem határozot
tan megállapítva, T r i p a r t i t u m ában j me ll y főleg az orosz és né
met szavak összehasonlító jegyzékcit tartalmazza, minrlen egyéb nyel
vekből kivont rendezetlen anyaghalmazzal együtt. Mi a szavak össze
hasonlítását illeti, e részben a munka kétségkivül nagy becscsel bir
de nem tagadhatjuk, hogy igen sok lapokat kell átforgatnunk, mig 
csak valamire való hasonlatosságot fedezhetiink fui a küliin családok
hoz tartozó nyelvek közt. De bár miként legyen is a dolog, az első 
folytatásának bevégzése, vagyis a második kötet, eléggé földeríti né
zeteit kezeink közt létező állitásáról; mivel igy szól : "Azok, kik a 
nyelv egysége felől kételkednek, miután olvasták Whiter-t, olvassák 
még hozzá Gonlianoffot" 2). 

Ugyanez iskolához tartozik, de érdemben az eddig emlitett 
nyeh·észeket mind fölülhaladja Klaproth Gyula. Kevés iróknak tar
tozunk annyi hálával az érdekes ismeretckért , Ásia népei legnagyobb 
részének nyelvét és irodalmát, s a kevéssé ismeretes tartományok föld
rajzát illetőleg. Ó azonban kissé merész iró, kinek állitásait egész ova
tossággal szükség fogadnunk: s valóban bajos dolog lett volna rá nézve, 
tökéletes pontosságat kapcsoini össze lmtatásainak változatos termé
szetével. 

Annál nagyobb megnyugvással hozom fel Schlegel F1·idrik nézc
tcit, kinek a mi korunk jó,•al többet köszönhet, hogysem azt valaba 
késő unokáink is lefizethetnék. Ujabb és tisztább nézetek ezek a szép
müvészetekről, s azok legszentebb alkalmazásáról; törekvés, ha egyébre 
nem, a bölcsészet figyeimét az emberi lélek beljébe irányozni, s meg
egyeztetni szellemi l1atalmának legszentebb elemeit az emberi tudo
mány okfejeivel j s mindenek előtt szerenesés fölfedezése egy sokkal 

1
) A munk<ínak czime leendett: Étude ele l' homme dcms la mnni{l'stCIIion de 

ses {acllltés. 
2) 1'ripm·titum, seu de analogia lingTJm·um libellu.• ; coniintialio-l(kal. Bécs, 1822. 

585. l. \Vhiter müve, mellyrc itt hivatkozás történik ; Etymologicwn tmirersale. 



gazdagabb Indiának, mint aminőtVascode G-ama nyitott meg Euro
pa előtt : mellynek becse nem illatszere iben, gyöngyeiben, vagy barbár 
aranyábau keresendő; 1mnem az eddig ki nem bányászott tudományos 
értekezések ben, n nemzeti bölcseségnek sokáig érintetlenül hevert aknái
ban, a jelvényszerü.tannak mélyen eltemetett kincseiben, s az ös, és 
tiszteletre méltó hagyományoknak hosszu időn át elrejtett emlékeiben. 

Ama munkában, melly először forditá Europa szemeit e fontos 
tárgyakra (azon kis él'tekezésröl szólok, mellyet 1808-ban, a hinduk 
nyelve- és bölcseségéről adott ki) világosan kifejti nézetét minden 
nyelvek eredeti egysége iránt. Neheztelésset utasitjavissza azon eszmét, 
mintl1a a nyelv az ember találmánya volna egy vadon, és fegyelmetlen 
állapotban, me Ilyet a későbbi nemzedékek szargalma, s tapasztalása 
'·itt lassankint tökélyre: hanem ellenkezőleg azt egy egésznek tartja 
gyökszavaival és szerkezetével, kiejtésével és irásjegyeivel; mellyek 
nem volt..1.k bieroglyplwk, hanem az ősnyelvet alkotó hangokat szi.go
ruan kifejező jegyek. Ö nem ugy tekinti a nyelvet, mint melly felsöbb 
oktatás következtében jutott az ember birtokába i hanem ugy vélekedik, 
hogy az emberi ész olly sajátsággal van felruházva, mellynek erejénél 
fogva már első megjelenése alkalmával szükségkép előállithatta ezen 
gyönyörü, jól rendezett szerkczetet; miért is annak egységét és eloszt
hatlanságát föltételezi 1). 

A későbbi vizsgálódások nem .változta ták véleményét i mint kitü
nik ez legutolsó gyönyörü müvéből is, melly a haldokló hattyu végda
lának nevezhető : melly, miként egy valaki felületesen megjegyzé, 
bölcsészeti kutatásait a kétel y kifejezésével zárta be 2) i mivel a halál 
éji órákban lepte meg őt, midőn az erénynek legszentebb érdekei fölött 
őrködött, és hasonlóan Arcbimedes gyilkosához, nem engedett neki időt 
feladatán~k megoldására. A n y e l v p h i I os o p h i á j á r ó l akarunk 
itt szóini, mellyben ö a nyelvet az embernek adományozott egyéni, s 
különös sajátságnak, következőleg eredetében csak egynek tartja. Némi 
töredéket idézünk itt belöle : 

"Jelen érzékeink- és szcrveinkkcl szintollj Ichetetlen ránk nézvr, 

1
) })ie Sp1·nche und Weisiteit de1·.lndie1". [. Könyv, 5. fej. 64. l. V. ö. a 60-ik 

lappal. E 10eleg ékesszólással előadutt nézeteket, melly ez írónak minden böl~~~szi 
értekezésein átvonul, terjedelmesen megbiráita F. Müllner, illy czimü érdekes 
munkájiÜJan : 06er den Urspt·un!J omd Urbedeutlln!J der Sp.-achen{o1·men. Münster, 
1831. 27. l. E szerzö minden nyelvet az interjectiok formáiból származtat. 4. l. 

Z) l'hilosophische VorlcstW!Jcn, ins6esondei"O ü6et· die Phiwsop!.ie der Slll"aclte 

1lnd des· Wort es. Hér:!s , 1830. A tizedik felolvasás irás a közbim kimult a szerzö; 
kéziratának utolsó szava volt: nb er (de). 
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legtávolabbról is eszmét képezni azon nyelvdSl, melly az elsö ember 
tulajdona volt, mielőtt eredeti ártatlanságát, tökélyét, és méltóságát 
elvesztette : mint a milly lehetetlen, fogalmat szereznünk ama titoktel
jes nyelvről, mellynek segélyével a halhatatlan szellemek az egek tá
gas térein át, a világosság szárnyain közlik egymással gondolataikat; 
vagy pedig a teremtett lények által ki nem mondható szavakról, mellyek 
az lstenségnek kifürkészhetlen keblében mondattak ki: hol , miként a 
szent dalnok magát kifejezi, a mélység kiált a mélységhez, vagyis a 
végetlen szeretet telje hívja az örökkévaló fölséget. Midőn e meghág
llatlan magasságról ujra leszállunk magunkba, s az első emberhez, 
minő ez valóban volt: ama könyvnek, melly az emberiség őstörténe
tét foglalja magában, egyszerü, mesterkéletlen előadása, hogy tudnillik 
az lsten tanitá az embert a beszédre, -.még akkor is, ha ez egyszerü, 
nem módositott értelmen tul nem hajtunk, tiszhangzásban lesz a mi 
természetes érzelmeinkkel. Mint is lehetne máskép, és mikép gerjeszt
hetnénk magunkban más benyomást, midőn azt látjuk, hogy Isten itt 
egy atya szerepét viszi, ki ugy szólván gyermekét a nyelv első elemeire 
tanítja? De ezen egyszerü értelem alatt, mint átalában eme kettős 

értelmü könyvben, egy másik, és sokkal mélyebb értelem rejlik. l\1in
den dolognak, és minden sajátkép élő lényne), neve, miként az Isten
ben hivatik, és az örökkévalóságban rajzoltatik, magában foglalja 
benső lényének lényeges eszméjét, lételének ugy szólván kulcsát, azon 
erőt, melly létét vagy nem létét meghatározza j s ekkép használtatik a 
szent nyelvben, hol e mellett az ige eszméjével összekötött magasabb, 
és szentebb értelemben találtatik. E mélyebb értelem szerint, kitünik 
azon előadásból, mint már röviden érintém, hogy az Istentől közvetlen 
az embernek engedett, és vele közlött nyelv által, a természet urává s 
királyává tétetett j vagyis helyesebben : Istennek képviselője volt a 
földi teremtés fölött j és e hivatás volt valójában eredeti rendeltetése." 1) 

Az ujabbkori ethnographok kutatásaiból legelőször is azon követ
keztetést vonjuk tehát Ie, hogy az emberi nyelv eredetileg egy volt. 
Most jön a második következtetés, melly amazt jóformán megerősíti. 
Miképen oszlott meg e nyelv annyi, egymástól eltérő nyelvekre? 

Mindenek előtt Herder tekintélyére hivatkozom j és nehogy ö 
részrehajlás gyanujával vádoltassék, előre bocsátom, miként ugyan
azon lapo n, mellyet idézni fogok : ö teljes készséggel kijelenti , hogy a 
babeli történetet egy keleti rege költői töredékének tartja. Kezdetben 

1
) 70. l. Ez eszmét talán Herderből vette át: A történelem bölcsérzete. London, 

1800. 89. l. Jóllehet iH csak a beszédképességről, és nem a. nyelvről van szó. 
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tehát azt mondja : "Valamint az emberi-nem egy előhaladó egész, 
mellynek részei szaros kapcsolatban állanak egymással, szintugy a 
nyelvnek is egybeforrott és közös eredettől függö egészet kell képez
nie ... " Ennek megállapitá.~a után folytatja: "Igen nagy valószinüség
gel bir, l1ogy az emberi-nem, és vele együtt a nyelv is, egy közös 
törzsre vihető vissza, egy ebő emberre, nem pedig a világ különbözö 
részeiben elszórt több egyénekre." Ezen állítást tovább a nyelvek 
nyelvtani szerkezetének vizsgálata által világosítja fel. Egyébiránt még 
ezen következtetésekkel nem elégszik meg j sőt biztosan állítja, hogy a 
nyelvek vizsgálatából kitűnik, miszcrint az emberi-nem szétszóratása 
erőszakkal ment vPgbe: nem, mintha az emberek önkénytesen változ

tatták volna a nyelvet; hanem mert hirtelen választatott el egyik a 
másiktól 1). 

Ugyanezt bizonyitgatá Sharon Turner, a londoni kir. tudományos 
társaság előtt 1824-, és 1825-ben felolvasott több rendbeli értekezései
ben. A tudós szerző a nyelv ös elemeinek aprólékos elemzésébe bocsát
kozott, és innen azon következtetést vonta, hogy a nyelvek közti von
zás és visszalökés számtalan bizonyitványai szükségkép azon vélemény 
elfogadására vezetnek, miszerint a Genesisben följegyzett eseményhez 
hasonlónak kellett történnie. Azonban nem építek többet ez iró bizony
ságtételére: mint általam egyedül használtra e téren olly iró részéről, 

ki a szent-irás előadását határozottan védi 2). 

Több iz ben hivatkoztam már a tudós Abel Remnsat véleményére. 
Munkája a tatár nyelvekről, ámbár nincs befejezve, ritka ismeretek 
kincstára, igen sok, tulajdonképeni tárgyától idegen pontokra nézve j s 
mindenütt az egyszerüsités és elemzési megoldás ama könnyűsége ál
tal tünik ki, melly, ugy látszik, egyike volt kitünő sajátságainak. Az 
annak elébe bocsátott hosszu értekezésben, nézetei elég világosan 
megállapitvál(, a nyelvészeti Ethnographiának őszhangzása tekinteté
ben, a szent·irás előadásával. Miután elég terjedelmesen értekezett az 
eljárásról, melly szerint a nyelvészeti kutatások a történelem előmozdí
tására szalgálhatnak, igy végzi : "Ekkor pontossággal megítélhetjük 
valameily népnek nyelve szerint, minö volt annak eredete, minő né
pekkel állott érintkezésben, minő természetű volt ezen érintkezés, minő 
törzshez tartozik, vagy legalább minö korban hallgat róla a profán 
történel,em j és hol találjuk föl a nyelvek közt azon ZMTart, melly va-

1) Idézett helyen: A kir. academia emlékú·atai. Berlin, 114. 413. l. 
2) ·Ez értekezések a tudom. ltíJ·st<lat munkdlataiban vannak ki nyomva. I. Köt. 

I. Rész. London, 1827. 17. 106. l. 



Iamennyinek credetet adott, és mellynek megfejtésérc olly haszontalan 
kisérletek tétettek" 1). 

Dc ha megengedjlik a nyelvnek eredeti egységét, igen bajos lesz 
okát adni a következő megoszlásnak, bizonyos illy nembeli esemény 
nélkül. "E cmlódás (igy ir harmadik kiadásában) kikerülte a régiek fi
gyclmét, valószinüleg azért, mivel az emberi-nem több rendbeli ősfa

jában hittek. Kik ezt tagadják, és csak egy emberpárhoz folyamodnak, 
azoknak a különféle szerkezetii ~elvek létezésének megfejtése végett 

csudához kell folyamodniokj azon nyelvekre nézve pedig, mellyek a 
gyökök- és lényeges sajátságokban különböznck egymástól, a nyelvek 
összezavarodásának csudájához ragaszkodniok. Egy illy csuelának elfo
gadása nem ütközik az észbe j mert valamint a régi világ maradványai 
világosan mutatják, hogy a jelen világ előtt az életnek más rendje lé
tezett:. szintugy az is hihető, hogy ez kezdete óta fön tartotta magát, 
és idő multávallényeges változáson ment által" 2). Ezen megjegyzés
hez: még azt adhatjuk, hogy ha a nyelvek különféleségé nek megma
gyarázására mindannyi külön emberfajokhoz kelle ne folyamodnunk, 
ugy kénytelenek volnánk nem csupán néhány illy fajt fogadni el a vi
lág távolabbi részeiben, hanem ugyanannyit, a hány látszólag egy
mástól különböző nyelv létezik, vagyis több százat: melly következtc
tés elvben ellenkezik a józan észszel, mert vaktában fog egy állandó 
tünemény távoli magyarázatához; és még inkább cllcnk ezik alkalma
zásában, mivel az emberfajokat megfordított arányban kellene szapo
ritanunk azon mennyiséggel, mellyből állnak : minthogy a legkisebb 
törzsek, és a leginkább megoszlott vad népségek nyilvánocan tetemes 
eltéréseket mutatnak föl a nyelvben. Pedig Afrika belseje, s Australiá
nak még ismeretlen tartományai, több fajokat tartalmazhat nak, mint 
egész Ásia és Afrika. E tárgyról azonban majd másutt terjedelmeseb
ben szólanrlunk. 

Olly nyelvek, mellyek fokozatos csoportokba alakulnak, mellyek 
naponkint közelednek egymáshoz, és kölcsönös rokon s águl• ban feli~ mc
rik egymást, legjobb védvet szolgáltatnak az egy kiindulási, eredeti 
pontra nézve j s az emberi-nemet bizonyos jellemzctes nagy csaláJokra 
osztják, me ll y családoknak további megoszlása a történelem birtokához 
tartozik. Formáik aprólékos ponto~sága, sok részekben a hasonlatossá
gok nyomai, mcllyek az egyik é;; músik közt kimutathatók, azt bizo-

J) Uecherches 5111' les langnes tarilll';•s. Vol. I. p XXIX. 
2) Niebubr, Römi.~che Geuhidtte. 3 Kin ~;í.s. I. !tész Jól. esik látni ezen yáJ

tozásokat, daczára a szerr.ö Byibtkozat;ínak, X II. J. 
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nyitják 1 hogy egykor hpcsolatban voltak, és egy egészet képeztek j 
mig a merész, és meghatározott vonások az elválási pontokban azt mu
tatják, hogy nem fokozatos fejlődés és lassu müködés választá el őket, 
hanem valameily erőszakos esemén y által szakittattak szét. S épen ezen 
határozott következtetéseket vonták le a legjelesebb ethnographok. 

Az Amerika őslakói által beszélt nyelvek száma, igazat mondva, 
majdnem hihetetlen. V álaszszuk ki bármell y tartományát a régi világ
nak, hol a legtöbb nyelvek divatoznak; azután szemeljünk ki esetle
gesen ugyanolly kiterjedésü tartományt Amerikának a benszülött tör
zsek által lakott bármelly részében: bizonyára ez utóbbi a különféle 
nyelveknek nagyobb számát fogja feltüntetni 1). Már pedig azt nem 
tehetjük föl, hogy mindezen törzsek, mellyek mindegyike szomszéd
jainak egészen érthetetlPn nyelvet beszél, egyenes ágon származtak 
volna a megoszlás alkalmával képződött egyetlen törzstől j ha csak azon 
különös anomaliát is el nem akarjuk fogadni, hogy az akkor képződött 
emberi családokból, minrlezen sz{untalan és parányi törzsek egészen illy 
nagy távolságra mentek bolyongva. 

Most még csak azt kell vizsgálnunk, minö világot képes vetni 
az Ethnographia az igy föltett kérdésre; s az általa ajánlott megoldás 
mennyiben egyezik a világ többi részeiben nyert vigasztaló eredmé
nyekkeL Az első lépés, melly a két szárazföld lakói közti viszonyok 
megallapitását tűzte ki czélul, azok által tétetett, kik az általunk ugy 
nevezett szótári iskolához tartoztak; állott pedig az amerikai szóejté
sek szavainak összehasonlitásában, az éjszaki és keleti Ásia népeinél 
talált szavakkal. Smith Barton volt első, ki némi előmenetelt tőn c 
téren, s az ő munkálatait egész kiterjedésökben Vater vette föl egy 
értekezésébe 1 mellyet legelőször 1810-ben, később pedig M i th r i d a
t es ében adott ki. 

Maltebrun már egy lépéssei tovább ment, és megállapi tá azt, mit 
ö geogmphiai összeköttetésnek nevez az amerikai s ásiai nyelvek közt. 

l\iindazáltal nyiltlan bevallom, lwgy ez eredményeket igen ke
Yésre becsülöm; mert a ha!'lonlatok fölöttébb halványok, és nagyon is 
szabálytalanok arra nézve, hogy hasznot nyujtanának j és mert maguk 
a szerzők , kik azokkal előálltak , e vándorlásokat egyszerű adaléknak 
tekintik a már létezett népességhez, és pusztán csak olly tényezőknck, 
mellyek a belföldi nyelvek alakulását vagy változtatását mozditják elő 2). 

Ezek tehát még azon esetben is, ha kielégitők, csupán annyi becscsel 

1 J ·L. Humboldt, Essai politique sur· Irt i\ouDe!le Espaguc. Paris,1825. Il. 352.1. 
2) Vater, 338. l.; Maltcbrun, 212. I. 
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birnak, a mennyiben azon gyanitásra hatalmaznak fel minket, hogy az 
eredeti lakosság szintazon uton jutott el a nyugoti félgömbre, mcllyet 
a következő vándorlásole választának maguknak. 

Vannakazonban az Ethnog1·aphia tudománya által szintugy a hely
beli, mint általános tünemények tapasztalatából meritett ollyatén követ
keztetések, mellyek még inkább támogatják e pontot, és teljesen elhárí
tottak, az amerikai nyelvek sokféleségéből származható minden nehéz
~~éget. Mindenek előtt az amerikai nyelvek szcrkezetP.nek vizsgálata 
semmi kétséget sem hagyott föl az iránt, hogy valamennyien egy csa
ládot képeznek; mcllyet szorosan összcfiiz minden részeiben a leglé
nyegesebb minden kötelékek közt, tudnillik a nyelvtani hasonlatosság· 
E hasonlatosság nem valamell y határozatlan nemű, hanem rendkivül 
szövevényes, és a nyelvtan legszükségesebb é~ elemibb részeire vonat
kozik; ugyanis főleg abban áll, hogy a hajlitások utján az igék jelen
tései és viszonyai, szótagok közbetétele által módosittatnak. És e forma 
határozta el Humboldt Vilmost arra, hogy az amerikai nyelveknek 
családi nevet adjon, mint mellyek az igehajlitást az általa ugynevezett 
a d g l u t i n a t i o rendszere szerint képezile És e hasonlatosság nem. 
részletes, hanem az uj-világ mindkét rendbeli nagyobbszerü osztályaira 
kiterjed, és illy családi tekintetet ád szintugy a forró égalj, mint a 
naptéritök alatt beszélt nyelveknek, a legvadabb és legmiveletlenebb 
törzsek közt. Másodszor, minél többet elmélkediink az amerikai nyel
vek fölött , annál inkább alávetve találjuk azokat a többi családok tör
vényeinek: a mennyiben ezen egy és nagy család, naponkint nagyobb 
csoportokra oszlik el, mellyek szarosabb rokonságban vannak egymás 
közt, mint ama nagy osztálylyal, mellynek illetőleg részét teszik. Igy 
már jó korán észrevették a missionariusok, hogy bizonyos nyelvek más 
szóejtések kulcsaiul tekintettek; ugy hogy a ki azokat birta, igen 
könnyen sajátjává tehette a többieket is. E megjegyzést, ha jól emlék
szem 1 Hervas tevé egy helyiitt 1 s a későbbi vizsgálatok nagyszerűen 
igazolták azt. Ennélfogva Bal b i az Am e r ik a i n y e l v ek r a j z á b a n 
képes volt azokat bizonyos nagy tartományokra felosztani, mellyek 
számos Yidékeket foglalnak magukJ;>an. 

Ekképen tehát az amerikai népek egységére vonatkozó nehézség, 
melly az ö nyelvök sokféleségéből származott, épen azon tanulmányok 
által bárittatik el , mellyek keblében az támadt. Hátra van még, hogy 
okát adjuk a hasonlatosságnak azon népc:k, vagy törzsek nyelvei közt, 
mellyek egymásnak szomszédai 1 és csekély számu lakosokból állnak. 
Most már tudva van, hogy e tünemény nem csupán Amerika sajátsága, 
hanem közös minden mivelt népekkel. Már ha egyéb criterium nem 
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létezne az eredet egységének megítélésében a nyelvnél, ugy aligha 
bele nem fáradnánk e pont vitatásának nehézségeibe : de egy más tu
Jomány hathatósan megerősíti az általam vont következtetéseket, és 
jellegeket állapit meg, mellyek által könnyü meghatározni a ki.ilönféle 
törzsek összeköttetéscit a faj egységében. És mégis ugy találjuk, 
hogy a vad törzsek közt, mellyekről semmi kétség sincs, miszerint kez
detben egyesülve volta!•, olly annyira teljes, és véghetetlen nyelv
különbség támadt : miként csekély, vagy épen semmi rokonságat sem 
lehet köztök fölfedezni. Ekkép tehát egy törvényt fürkésztünk ki, s fo
gadhat unk cl: azt tudnillik, hogy a vadon állapot, a családok és tör
zsek elszigetelése, s miudcn egyesnek szomszédja elleni fölfegyverzése 
által, lényegesen ellenkező hatást gyakorol az egyesitésazon hatásával, 
mellyre a társadalmi miveltség törekszik j és szüks gkép féltékeny el
térést, és érthetetlen nyel vc ket idéz elő a zagyvalék-nyelvek azon ne
mében, mellyek a kiilönféle fajok függetlenségét védik. 

Sehol sem volt olly komoly vizsgálat tárgya eme szétágazó hatás, 
mint a polyne!'liai törzsek közt. "A papuanok, vagy keleti négerek (igy 
szól Loyden tanár) mindnyájan a legapróbb állarnokra látszanak oszol
va lenni; vagyis inkább társadalmakra, mellyek csekély összefüggés
ben állanak egymással. Ez oknál fogva nyelvtik is temérdek szóejté
sekre daraboltatik el j mellyck idő folytán elszakadás, esetlegesség, 
vagy megromlás által, majdnem minden hasonlatosságukat elveszték" 1). 
"A nyelvek (igy szól Crawfurd tanár) ugyanezen ,menetet követik : 
vadon állapotban igen nagy számmal találtatnak, a mivelt társadalom
ban pedig nagyon csekély számmal. A nyelvek állapota az amerikai 
szárazföldön meggyőzőleg igazolja ez állitás t J valamint az indiai szi
getek nyelvének állapota is . .A fekete fajok, mellyek a Maiacea fél
sziget hegyeit, a legaljasabb társadalmi állapotban lakják , jóllehet 
számra nézve kevesen vannak, mégis igen sok törzsekre oszolvák j 
mellyek mindannyi ki.ilönböző nyelveket beszéinde Timor sziget gyér, 
és szétszórt lakossága közt, nem kevesebb divatozik negyven nyelvnél. 
Ende- s Floresben szinte nagy számmal léteznek a nyelvek; s Bornco 
emberevő lakosságaközött valószinüleg több száz nyelvek beszéltet
nek" 2). Ugyanezt tapasztalhatjuk az australiai törzseknél, mellyek 
ugyanazon f1Ljhoz tartoznak. A kiilönféle törzsek szavainak jegyzékét 
tekintve, me Ilyeket King kapitány szedett össze 3), a legnagyobb el-

1) Asiai. Researches. X. 162. L 
2) A~ indiai m·chÍJlelagus tü•·fénete. Il. 79. l. 
3 ) Uta~IÍI a napté1·itök és Australia nyugoti pm·tjai hö~t. London·, 1826. Il. 

Függe!. 
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térés létezik köztök: némellyek, például a sz em-et kifejezö szavak, 
valamennyiben előfordulnak; n~ha pedig, mint például a h aj-at jelen
tő szavakban, a szomszéd törzsek lényegesen eltérnek egymástól, mig a 
távol szigetbeli lakosokkal egyeznek. Már ha ez okok hatást gyakorolnak 
másutt, sokkal nagyobb befolyással birnak Amerikában; minthogy itt, 
mint Humboldt megjegyzé: "a földnek alakulása, a tenyészet hathatós 
volta, a hegyi lakosok félelme, a naptéritök alatti rónaság égető he
vének tenni ki magukat , akadályul szalgálnak az egyesülésnek , s az 
amerikai szóejtések bámulandó kiHönfélesl~gét eredményezik." E kü
lönféleség nem tapasztalható annyira az ugynevezett sa v a n n ákon. 1) 

s az éjszaki crdőségekben, mellycket könnyen megjár a vadász, a nagy 
folyamok partjain, az Oceán partjainak hosszában , és mindazon tarto
mányokban, hol az Inkák fegy,·crcs erővel állapitották meg theocra
tiájokat. 2) 

(F) 182-ik laphoz. 

A z á s i a i n y e J v e k. 

Az ásiai nyelvek hét családra oszolnak : 
1-ső a sem i család; mellyhez tartoznak: a zsidó, syrus, pehlvi, 

arab, ghecz és amarik; 
2-ik a ka uk a z i; mellynek osztályai: az örmény, georgiai, cser

kesz~ abbassi, avar stb.; 
3-ik a p e rsa; id.e tartoznak: a zcml, pars, persa, km·d, af

g han stb.; 
4-ik a h i n d u; ennek osztályai: a sanscrit,cgy sereg szócjté.~sel, 

a hindostan, bengal, malaji és cingaJ stb.; 
5-ik a G a n g cs e n t u l i család: ugymint: a chinai, tibeti, cho

reai, jnpáni stb.; 
6-ik a t a t á r; főbb nyelvci: a mandsu, mongol, török stb.; 
7 -ik a si b c r i a i; melly éjszaknyugoti Ásiában divatozó, kevésb

bé ismeretes nyelveket foglal magában. 
A s e m i c s a l á d öt ágra oszlik : 
l. A zs i d ó nyelv; mellyet az izraeliták beszéltek, és irtak rajta 

1) Igy nevezik n spanyolok Amerikó.ban azon kopasz mezöségeket, mellyek 
a. barmoknak legelökül szolgálnak. 

'L) A Co!'dillerák vidéke. I. 17. l. XI. füzet. 
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a babyloni fogságig; késöbb a tudósok nyelve lett. E nyelven iratLak a 
szent könyvek Malachiás profétáig. 

Valószinü, lwgy azon alphnbetum, mellyet jelenleg a samaritá
nok használnak, volt a zsidóké e korszakban; jelenleg azonban a szol
gaságból hozott jegyeket használják, mellyekct chaidacai jegyeknek 
nevezhetnénk el. Jobbról balra Íratik, hasonlóan minden semi alphabe
tumokhoz. A samariai, s a rabbi nyelv, a zsidó szóejtéseinek tekinthe
tők. Az előbbi a chaldaeai- és syrussal rokon; ugy látszik, hogy a VIL 
században alakult K. c., az Izrael országát lakó zsidók összevegyülésé
ből assyriai gyarmatokkal, mellyek Judacába küldcttek a bnbyloni fog
ságba hurczolt zsidók pótlására. Samaritánok még most is léteznek 
Á 'lia különfélc városaiban; s Napl us, Palaestinában hazájok gyanánt 
tekintethetile Rendes nyelvök a közönségcs arab. A XJ. századbeli tu
dós zsidók alnpitúk a rabbi nyelvet, a chaidacai s régi zsidók vegyüle
tébőL Később temérdek idegen, spanyol, olasz, német, hollandi, lengyel 
és minden tartománybeli szavak vegyültek bele, hol csak a zsidók meg
fordultak. A rabbi nyelv a régi zsidónak jegyeivel iratik ; csak hogy 
cursiv irás lévén, formái nem birnak állandósággaL 

A p h o c n i c i a i nyelv egész Syriában divatozott , s a zsidótól 
keveset különbözött; a kereskedés és phoeniciai gyarmatok által a Kö
zép-tenger minden partjain és szigetein elterjedt: a pénzek, mellycken. 
némi irásjegyek és föliratok láthatók, arra látszanak mutatni, hogy al
phabctumja a sama1·itánok által megőrzött régi zsidó jegyekhez hason
litott. 

A cartbagoi nyelv, ha nem sajátkép phoeniciai, legalább ennek 
ki.'3sé módosito: t szóejtése volt, s a carthagoi hatalom fénykorában- di
vatozott Afrika-, Spanyolország-, Sicilia-, Sardinia-, Maitában stb. 
Némcll y feliratok, kevés pénzek, tizenhat vers Plautusnak P o c n u
l us ában, egyedüli maradványai, s most már kiveszett; ha csak némi 
nyomai nem találtatnak a berberek nyelvében, s talán a maltai nyelv
ben. Ugyanazon Vassalli Mihály Antal, ki 1791-bcn bocsátá közrc 
,Mylsen Phoenico-Punicum, sive Grammarica melitensis', megváltoztatá 
véleményét a, Grammalica della lingua maltese' czimü, 1827-ben kiadott 
müvében, hol e nyelvet az arab szóejtésének tartja. 

2. Sy r u s,vagy a r am nyelv. Két nyelvet foglal magában: a sy
rust, és a chaldaeait, mellyck ismét több szóejtésekre oszolnak. Aram
nak neveztetik a tartománytól, hol használtatott; minthogy Syria, Me
sopotamia, Chaldaea, Assyria stb. a bibliai iróktól Aramnak neveztetnek. 

A syrus nyelv egykor a Közép-tengeren és Judaeában volt elter-
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jedve, egész Mediáig. Susianáig, éii a persa tengeröhölig, s a Tigris és 
Euphrates mellett letelepült minden gyarmatokban. 

A syrus irodalom, időszámításunk V. és VI. századában virág
zott i de a nyelv, melly a könyvekben maradt fön, igen sok görög_ sza
vakat tartalmaz, mellyek N.-Sándor utódainak uralkodása alatt csusz
tak be. Néhány egyházatyák e nyelven irtak, melly egy-két történeti 
müvet is számlál. Mai napig is egyházi s irodalmi nyelve a jacobiták-, 
ncstoriánok- és maronitáknak i egykoron elterjedt egész Persiában, 
sőt még Tatárországig is, hol nestorianus ke1·cskcdők ismertették 
azt meg. 

A syrus alphabetum négyféle: l) Az es t r a n g h e l i, legrégibb, 
egyedül csak a régi emlékeken találtatik i 2) a n es t o r i á n, me ll y 
ugy látszik, az estranghelből vétetett j 3) a köz ö n ség es syrus, 
máskép ma r o n i t a, mcllyel Europában nyomatnak a syrus könyvek j 

4) a sz e n t- t am ás i k c r es z t é n y ck é, mivcl az e nevet viselő 

keresztények használják Indiában. 
A syriai nyelvnek főbb szócjtései: a p a lm y r a i, melly Palmyrá

ban divatozott j vannak feliratok, mellyeket Saint-Martin magyarázott 
meg i a n a b a t, a. wasiti köznép nyelve Bagdad és Bassora közt j a sa
b a e i, még most is szokásban van a szakadároknál, kiket az arabok e 
néven neveznek , és kik magukat mendaiták-, nazarenok- vagy chal
daeusoknak hivják , s egy másik, a sz. J á n os ke r es z t é n y einek 
nevezett felekezet közt, ruelly Bassora környékét és Persiának némelly 
nyugoti részeit lakja. 

A c h a l d a e a i nyelv egykor divatozott Chaldaeában, a ninivei 
s babyloni udvarolmál, mint megtanulták a zsidók is a fogságban : cb
ből eredt azon szóejtés, mellyen különféle értelmezések irattak a szent 
könyvek fölött, s Dániel és Esdras könyveinek némell y részei. A jelcn
kori zsidó jegyek cl1aldaeai irásjegyek voltak j e nyelv keveset kiilön
bözik a syrustóL 

3. A méd nyelv. Ez a pehlvi nyelv, melly egykor a régi Mediá
ban, és egész nyugoti Persiában divatozott. Megvan c nyelven Zoro
aster könyveinek fordítása, melly talánegykoru az eredetivel. Más, nem 
olly régi könyvek, mint például a B u n d d e h es h, a B am a n 
i es c h t stb., e nyelven irvák, melly sok persa szavakkal van keverve. 
A Sassanidák pénzei s felirataiszinte pehlvi nyelven készültek. E nyelv, 
melly a syrustól sok szavakat vett át, nyelvtani szerkezetét illetőleg 

egészen persa j sok részben a zendhez hasonlít. Irásjegyei a zendből 
vétettek, és nagy hasonlatosságot mutatnak föl a régi syrusjegyekkeL 
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4. A r a b nyelv. Felasztatik a régi, irodalmi és közönséges nyelvre. 
A Mohamed előtti arab nyelv, ugy látszik, két fő szóejtésre osz

lott, h am i a r és c o r e is h nevezet alatt. A hamiar, me ll y Arabiának 
keleti részében divatozott, ismeretlen előttünk; m u r n a d nevü , már 
elveszett alp]Iabetummal iratott: yalamint a nyelv is elenyészett. A co
reish nyelv a nyugoti részen beszéltetett, különösen Mecca környékén, 
a coreish törzs által, mellyhez Mohamed is tartozott. E szóejtés Mo
hamed és utódai által kimíveltetvén és tökéletesittet\'én, irodalmi, s az 
egész arab nemzet közönséges nyelvévé vált: és napjainkban is minden 
mozlem népek tudós nyelve; a ko r á n is ezen a nyelven van irva. A 
IX. századtól a XIV.-ig az arab irodalom nagy fényben állott keleten 
és nyugoton ; s nem csak hogy a persa s török irodalom kiképezését 
előmozditotta,hanem még a spanyolok latin, és nemzeti irodalmának is 
alapjává vált Catholicus-Ferdinand előtt. Az arab nyelv egyike a leg
gazdagabbak- és erőteljesbeknek Szótára több mint hatvan ezer szót 
foglal magában; alphabetumja. huszonnyolcz jegyböl áll, s három. pont 
pótolja. a magánhangzókat. Az irásnak három főneme van: a c u fi, 
ekképen neveztetve Cufa várostól Euphrates mellett; legrégibb, és ha
son lit az estrang helhez j a n esk i, mellyet Ebn-Mokla vezir talált fe~ 
vagy hozott divatba némi módositásokkal a X. század első felében j 
használják jeleilleg az arabok, és némi módositásokkal minden mozlem 
népek. Az arabok írásmódja Afrikában, me ll y a l ma g r e b i néven ne
veztetik, leginkább eltávozik attól. Sok persák és törökök még most is 
e nyelven Írnak. 

A közönséges arnb nem egyéb, mint a nyelvtani végzetektől meg
fosztott, és csekély számu gyökerekre szoritott tudós nyelv, némi cse
kélyebb eltérésekkel j jelenleg divatozik Arabiában, Syriában, Farsis
tanban, India, Egyptom, Nubia, s a berber államok, Tu nis, Tripolis, 
Algír, Marocco némelly részeiben, belső Afrika nagy részében, külön
féle államokban a Zanguebar partokon, Socotora szigeten, a madagascari 
partok hosszában, s ugy látszik, a lakedi v i szigettengeren, és az indiai 
tengeren. 

5. A b y ss i n nyelv. A tartomány-ok, hol az ezen ágbeli nyelvek :di
vatoznak, nem teszik részét a geographiai Asiának; azonban az arab és 
más semi-féle nyelvekkeli hasonlatosság által, azon népeknek, mellyek 
azt beszélik, közös eredetét, vagy legalább a semitákkali számos viszo
nyait tanusitják. 

E nyelv, az as um i t és am a r ik két fő-ágakra oszlik. Az as u
m i t magában foglalja a régi s ujabb gheezt. Az ellíbbi egykor Asum 
tartományban, és Y emen Laba tartományában divatozott. Az ujabb 

19 
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gheez, vagy tigre, melly Tigre országban, az abyssiniai birodalom haj
dani részében-divatozik, a régi gbeezre nézve ugyanaz, mi a közönsé
ges arab az irodalmi nyelv irányában. Az am a r ik Abyssiniának-leg
nagyobb részében divatozik, Amara, Ankofra s Arrgoto or.gzágokban 
stb.; s egy g a ll a nevü gyarmatnál, melly az izlamot elfogadta. · 

Térjünk most át a többi hat c.salád nyelveire, mellyek ezen vi
lágrész többi tartományait foglalják el. 

A kaukazi nyelvek ágában, vagyis a Kaspi-, Fekete-tenger és éj
szaki Persia közti tartományban, s az orosz birodalom déli tartomá
nyaiban, csupán az örmény és g e o r g i a i két nyelvet ernlitjük meg. 
Amaz a velenezei lazarista ntyák munkáiból ismeretes Europában. Az 
utóbbi némelly tudósok müködésének tárgya; s remény van hozzá, hogy 
irodalmukban az ó-kor sok becses emlékeinek forditása feltaláltatik. 
Egyik is, másik is régi, s ujabb nyelvre oszlik. 

Az uj a b b p e rsa, azon nyelvek közé számittathatik, mellyek a 
persa családot képezik. T ény leg a z e n d blH származik, és még közvet
lenebbül a p a r z i ból,mellyek két holt nyelvül tekinthetök,mig más rész
ről ak u r d, mellyet sok bolygó törzsek, a p u c t, mellyet az afghanok 
végtelen törzsei beszélnek, ugy szálván persa szóejtések. A persa 
ugyanazon jegyekkel ira tik, mint az arab. Divatban van egész Persiá
ban, s India nagy részében; és egész keleten, hasonlóan az arabhoz, mi
veltetik a tudósok által. India nyelvei közt meg kell különböztetnünk 
a holt, és élő nyelveket. 

Az előbbiek köz t a sa n sc r i t, és a p a l i testvérek; mellyek ugy 
látszik, együtt uralkodtak e tágas tartományokban, egyik innen, másik 
tul a Gangesen. 

A sanserit igen sok nyelvek törzsének látszik lenni; igen sok ha
sonlatosság létezik közte, s a szláv, zend, persa, görög, latin, és min
den német nyelvek közt. A sanserit Indiának tudós és vallásos nyelve 
maradt; balról jobbra ira tik, d e w a n a g a r i nev ü irásjegyekkeL 

A pali,szertartási nyelv maradt Ceylon és Java szigetén stb.,s egész 
Indo-Chinában, kivéve Maiacea félszigetet; számos szóejtésekre oszlik. 

Indiának élő nyelvei közül, mellyek néha praerit nyelveknek is 
neveztetnek, és igen nagy számmal vannak , az ismeretesbeket itt ki
jeleljük, ezek : 

l) A hindostaní, melly ugy szólván egész Indiának közös élő 

nyelve, a sanscrit-, arab- és persából keverve : majd a dewanagari, 
majd az arab jegyeket használja; 

2) a malabari, Maiabar nagyobb részének nyelve; 
3) a cingali, Ceylon nyelve; 
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4) a tamuli, Coromandel partjain divatozik ; 
5) a telingi, Decan-, és Nisarnban stb.; 
6) a carnati, Misori nyelve j 
7) a bengali, Bengal nyelve j 
8) a maratt, az e nevet viselő katonai köztársaság nyelve. 
Mindezen nyeh·ek, és több egyebek, mellyeket itt előadni sok 

lenne, különös alphabetummal birnak. Némellyek, és különösen a te. 
lingi, hindostani, bengali, tamuli , gazdag irodalmat mutathatnak föl. 
Az angolok számos munkákat fordittattak bengal és hindostaní nyel
~ekre; s majd minden nyelvekre át van fordítva a. szent-irás. 

A Gangesen tuli tágas tartományban igen különböző nyelvtani 
rendszert találunk, mellynek ninc.~ hasonlatossága a más nyelvekévet 

A chinai nyelv,mellyhez többé vagy kevésbbé az ezen csoportbeli 
irott nyelvek tartoznak, egytagu szavakban bővelkedik; bizonyos ese
tekben a természetessel meröben ellenkező szerkezettel bir: a szavak 
formáikban változhatlanok; az összefüggés viszonyai, valamint az idő, 
személymódositások stb., a szavak helyzetétől f'úggnek, és különös sza
Yakkal fejeztetnek ki, a név,va.gy az ige tétele előtt, vagy után. A chinai
aknak nincsenek sajátképi betüik, hanem eszméket kifejező jegyeik; 214 
gyökjegyeik, vagyis fő kulcsaik vannak, mellyek alapján rajzolják a 
40,000 szót, vagy ezek jegyeit. A vonalak függőlegesek , és jobbról 
balra kapcsoltatnak össze. 

E nyelv régi (k u -w e n), és ujabb (k u a n-k o a). Az ellSbbi a 
ki n g-ek, vagy classicus könyvek nyelve, s régóta kiveszett; a máso. 
dik a jelen korban is divatozik beszéd- és irás ban. 

A tibeti nyelv a. három főpap, D a l a i- L am a, B o g d o -L am a 
és D a r ma- L am a által igazgatott államok nyelve, a d e w a n a g a r i 
után képzett irásjegyekkeL 

A japáni s coreai nyelvek azótagos jegyeket használnak, chinai 
jegyek n;~aradványaival vegyítve. 

A japáni nyelv különbözik a chinaitól, de sok szavakat fogadott 
el ettől. 

Egyéb, e családbeli nyelvek a.z indo-chinai nyelvek, mellyek mi
velt irott, és miveletlcn nem-irott nyelvekre oszlanak. Az előbbi osz
tályba tartoznak a birman, a siami, az anamit, mellyek neveik által 
eléggé meghatározvák. E nyelvek igen sokat kölcsönözhettek a pali· 
tól, ,melly kihalt nyelve azon vidékeknek, hol jelenleg ezek virágza· 
nak ; majdnem valamennyinek küWnös irásjegyei vannak . 

. Azon terület , mellyen a tatár nevezet alá foglalt nyelvek diva
toznak, azon rónaságok által jelöltetik , mellyek az Amur torkolatától 

19. 
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a tatár öbölnél keletre, Ncrym várostól az Obi mellett éjszakra, a 
Kaspi-tengertől nyugotra, s Tibet közepéböl délre nyulnak cl. Három 
fő ágra oszlanak, ezek: a tunguz, vagy mandsu, tatár vagy mongol, és 
török. Mindegyik ezen ágak közül számos szóejtésekre oszlik, mellyek 
közt van némi rokonság; de mellyek eltérései az azokat beszélő törzsek 
bolygó állapotából erednek. Igy például a török nyelvnél látjuk, hogy 
az ozmanli,vagyis nyugoti török, temérdek szavakat vett át a török- és 
persából; mig az ásiai Oroszország kopár pusztáin bolygó törzsek, a 
finn eredetü gyarmatok közelségénél fogva, a nyelvek ezen családjá
hoz tartozó számos szavakat fogadtak el. 

A mandsu nyelv fontossággal bir ama számos fordításoknál fog
va, mellyeket chinai, sanscrit, és mongol könyvekből tett; a chinai bi
rodalomban a tunguz törzsek beszélik, mcllyek ott alapitották meg 
uralmukat, és Ásia keleti bb részében , melly Mandsuria név alatt is
meretes. 

A mongol nyelvet, a Mongoliát lakó tl:irzsek beszélik ; irodalma 
igen gazdag: és reményleni lehet, hogy nyomokat találhatunk mind
ezen törzsek homályos történetére vonatkozólag, mellyeknek olly nagy 
részök volt az europai államok felforgatásában , egymásra következő 
betöréseik által. 

A mongolok alphabetuma majdnem egy a mancisukéval; függő

leges oszlopokban irnak balról jobbra. 
A kalmuk, mongol családhoz tartozó nyelv, különös alphabetum

mal bir, a syriainak utánzásávaL 
A török család temérdek szóejtésekre oszlik, mellyek eltérései, az 

azokat beszélő törzsek vándorlásaitól és viszonylagos helyzetétől füg
genek. A nevezetesebb szóejtések : 

Az u j g u r, a legrégib b török szóejtés, irás által megállapitva; 
beszélik keleti Turkestanban. 

Az o z ma n l i, vagy sajátképeni t ö rök, azottoman birodalom köz, 
és egész nyugoti Ásiának politikai és kereskedelmi nyelve. 

A d s a g a t a i, beszélik a törökök Karisimben és Ma warannahar
ban (régi ·Transoxiana), s némi eltéréssel az uzbekek. 

A többi eltérések megemlitése végett el kellene számlálnunk 
mindazon véghetlen négyszögben elszórt törzseket , · mellyről a tatár 
nyelveknél szólottunk, hozzá adva még Persiát és Kisásiát is. E népek 
közül azok, mellyek az irást használják, jelenleg az arab alphabetumot 
fogadták el, némi csekély hozzáadások- és módositásokkal. 

A török irodalom ismeretes nálunk ; eredeti könyvei : földrajzi s 
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történeti müvek i sok ntánzást bir az arab- és persából. A szent-irás 
fordításai, a tatár nyelvek legtöbb szóejtésein megjelentek. 

A siberiai vidék nyelveit nyomorult népek beszélik a jeges égalj 
alatt, mellyek nyugotra a Dwinával, éjszakra az éjszaki tengerrel, 
keletre Behring és Ochoczk csatornákkal, délre a már ernlitettük sík
sággal határosak, melly Nerym városán vonul keresztül az Obi mellett. 

E szóejtések egyike sincs még megállapítva irás által i csupán 
némi közös eredet fedeztetett föl azokban közép és nyugoti Ásia egyéb 
nyelveivel Némelly samojed törzsek az irás bizonyos nemével birnak, 
melly fa darabokba vésett jegyekből áll. 

Mindezen nyelvek öt fő ágra oszlanak, és ezek: a samojed csa
lád, jenisei család, korják család, karncsadali család, és kurili család. 

Klaproth, Halbi és mások után. 

(G) 186-ik laphoz. 

E u r o p a E t h n o g r a p h i á j a. 

Jóllehet az europai nyelvek a legtudományosabbak és mivelteb
bek , azért az ethnographiai eredmények még igen távol állnak a ha
tározottságtól, akár a szóejtések és elágazások részleteit, akár azon 
nyelveket illetőleg, mellyek már elenyésztek, vagy minden miveltséget 
nélkülöző népek tulajdonát teszik. Itt csak azon rajzot fogjuk röviden elő
adni, mellyben llalbi Adorján (Atlas éthnographique du globe, ou classifica
lion des peuples anciens et modernes d' npl'és leurs langues. Paris, 1826., 
ivrét.) bámulandó türelemmel gyűjté egybe azok véleményeit, kik őt 
megelőzték e téren, s azokat összehasonlítá. Ezután szerző a legjele
sebb tudósokkal közölvén nézeteit, miive az akkor Párisban létező tu
dósok közös munkájaul tekintethetik, melly város tudnillik a legna
gyobb tudósok gyülhelye szokott lenni. 

Később látott napvilágot Maltebrun ethnographiai rajza, melly 
sok részben különbözik, de legtöbbnyire még inkább eldarabolja Balbi 
rajzát, miután azt már kéziratban láthatta, és saját hasznára fordithatta. 

Ő utána minden nyelv- és szóejtésnek részletességeit is előadjulti 
mi az ethnographiai fontosságon kivül még a történelmi érdeket is 
előmozaitja: minthogy keresztülvezet minket azon népek család jain, 
mellyek időközönkint előadásunkban megjelenendnek. 

A t a kihalt nyelveket jelöli; a ? jel azokat, mellyek osztályozása 
bizonytalan; a oo olly nyelveket, mellyek másokkal vegyül vék. 
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1. s. 
Europa ethnograpbiai felosztAsa. 

Az olly szük physikai határok közé szaritott Europa. átkarolja az 
egész földgömböt; mert régi s ujabb népei nagyszerü gyarmatokat ata
pitottak a világ minden más részeiben: ugy hogy Amerikát egyik vé
gétől a másikig europai fajok bírják, mellyek sokkal nagyobb számmal 
vannak a benszülötteknéL Mi az idegen népeket illeti, Eurapának ke
leti részében már jókor telepedtek meg ásiai népek ; és jelenleg is az. 
o t t om a n ok azon pompás téreken uralkodnalt, mellyekböl europa i 
Törökország áll; a zs i d ó k nagy számmal vannak elszórva mindenütt; 
a c z i g á n y ok és örmény ek, bár nem olly nagy számmal, szinte el 
vannak terjedve; éjszakon \"tmnak a ka Im uk ok és sam o j e d ek. 
Az Ethnographia nem találja nyomait az afrikai népek régi betörései
nek Europa földjére; ámbár a történetírás említést tesz rólok. 

I. Az IBER nyelv-család; felosztva: 
Régi nyelvekre t: a turdetánok, 

karpetánok, lusitánok stb. nyel
vére. 

Régi élő nyelvekre: escuar, vagy 
bask. 

A CEL TA nyelv-család; felosztva: 
Régi nyelvekre t: biturigok, edu-

Romeik, aplo-hellcn, ntgy uj 
görög. 

Olasz, az aborigincsek, lucanok, 
picenusok nyelvei stb. 
Latin t. 
Roma i. 
Olasz. 
Franczia. 
Spanyol. ok, senonok, gaiaták nyelvére. 

R . . • l ő l k ll Portugal. 
eg1 e -~ye .v~ re: ga , g~el, Oláh. 
vagy S&Jatkepl celta, stb., c1m- III. A NÉMET 
ber, kumber, vagy celto-belga. 

nyeh·ek családja; 
négy ágra oszolva : 

II. A THRÁK-PELASG, vagy gö
rög-latin nyelvek családja; négy 
ágra oszolva: 

Thrák-illyr, a phrygiaiak, trojai
ak, lydiaiak, thrákok, macedok, 
régi illyrek nyelvei. 
Albaniai, skipp. 

Hetrusk t. 
Pelasg-hellen, a pelasgok, kreta

\ak, oenotriusok, arkadin,iak 
nyelvei stb. 
Hellen, vagy régi görög. 

Teuton, a quadok, marcomanok, 
hermandurok, kattok nyelvei. 
Régi magas-német t. 
Uj magas-német. 

Szász, a cimberek, angolok, szá
szok nyelvei stb. 
Régi köz-némct, vagy rég 

szász. 
Uj köz-német, vagy uj szász. 
Friz. 
Alföldi, vagy uj bata v (hol

landi s flamm). 
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Goth-scandinav, vagy norman. 
A jotok, gothok, ostrogothok, 

vandalok? herulok? bur
gundiai{? nyelvei. 

Közép goth t. 
Norman t. 
Norveg. 
Svéd. 
Dán. 

Anglo-britt. Angolszá'lz. Angol. 
IV. SZLÁVnyelvek családja; három 

ágra oszolva : 
Orosz-ill yr,sclavon,szloven, sze r b, 

szervián, illyr, vagy ruthen. 
Orosz, ruszk, ~·agy uj-orosz. 
Horvát. 
Vind. 

Cseh-lengyel: cseh. 
Lengyel. 
Szerb, vagy szorb. 

Wendo-lithván: wend. 
Prucz, vagy régi porosz. 

Lith,•án. 
Lett, vagy lcttwa. 

V. Az URALI nyelvek családja, 
máskép finn, vagy csud névvel; 
öt ágra oszolva: 
Németesitett finn: sajátképi finn. 

Esthon. 
Lapp. 
Li v. 

Volgai;: csermi sz. 
Morduin. 

Permián : permián. 
Votyák. 

Magyar, vagy ugri: ungar, vagy 
magyar. 
Vogul. 
Ostyák, ~agy obiostyák. 

Bizonytalan : hunn? t 
Avar? t 
Bolgár? t 
Kazar? t 

2. s. 
l PELASG család. 011 Maidok Thraciában ? (A me-

A) THRACIAI ág CAdelung, Vater, dusok ága. Maltebrun.) 
Gatterer). • Pelagonok Macedoniában,Peh-
1. Phry_qiaiak Á'liában; brizek Eu- la wan ? (Maltebrun.) 

ropában t. B) ILL YR ág. 
2. Lydiaial•. egy gyarmatuk Het~ 1. Mysiaiak, vagy moesiaiak, ve-

ruriában ? gyes nép. 
• Lydia, macedoniai kerület. 2. Ddkok, vagy getdk ? oo (1. olá-
• Tyrrhtmek Macedoniáoan. hok). 

3. Trojaiak és vándorlásaik t. 3. Dm·danok ? oo . 
4. Bithynek, ezek utódai a tinek. 4. Régi macedok, legalább ~gy 

oo cMannert). részben oo . 
5. Crttiaiak , laconiai gyarmatok 5. Régi illyrek oo (1. afbanok). 

stb. t (Raoul Rochette). u) Phartinok (albaniai nyelven 
6. Sajátkép ugynevezett th1·ákuk fehérek), 

·r (lásd szldvok stb.). f.) Taulantiak. 
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y) Jiolossok. E három ág régi nyelvei: 
J) Ardaeok ( eordaeok Macedo- A) THRÁK nyelvek t vagy oo ? 

niában). 1. Sajátképeni thrák, hasonlit a 
E) Dalmaták. persához, stb. a tulajdon, ne-

6. Pm1jonok,vagy paeonok t (Illan- vekben. 
nert). 2. Phrygiai, szinte j egyik ösnyel-

7. Venetek, illyr gyarmat Olasz- ve a görög- és illyr-, vagy al-
országban oo (Freret). baninak 

8. Siculok (ugyanaz) oo . 3. Lydiai, talán phrygiai ág. 
9. Japygok (ugyanaz) oo . 4. Cariai, talán phocnicivel vc-

C) PELASG-HELLEN ág. gyes pelasg. 
1. Pelasgok,vagy pelat·gok, Görög- *Sz. Pállycaoniainyelve. 

és Olaszország őslakói oo (a B) ILL YR nyclYck oo ? 
Pela, szikla szótól j kik sziklák- l. Sajátképi illyr, az aibaninak 
ból építettek. lllaltebrnn). egyik ösnyelve. 

2. Lelegek , Görögországba jött 
ásiai gyarmat t (Raoul Ro
chette). 

3. Curetek (ugyanaz) ? t. 
4. Perrhehek, thessaliai pelasgokt. 
5. Theaprotok (ugyanaz, Epirus

ban t. 
6. Aetolok (talán illyrek). 
7. Hellenek, előbb Epirusban gö

rögök- , és Thraciában grajok
nak neveztetve. 
et) Achaeusok , vagy achivok, 

vagyis a folyampartok lakói. 
~) Jánok, vagy jaonok, íjászok. 
r) Dárok, vagyis lándsások. 
~) Ajolok, vagy aeolok, vagyis 

bolyongók, tévelygők. 

8. Arkadok , peloponnesi pelas
gak oo. 

9. Oenotriusok,Olaszországba ván
doroltak oo. 

10. 'fyrrhenek, Olaszországba ván
doroltak oo (Raoul Rochet
te). 

2. Geta, a lSZláv népek uralkodása 
elötti. 
* A siginnek, méd vagy hindo

,;tani lakosság j a czigányok 
veszik tőlök eredetöket : kik 
valószinüleg ásiai nyelvet 
beszélnek. 

C) HELLEN nyelvek , régi görög 
cThiersch és Maltebrnn). 
l. Öslleflen, hasonló a pelasghoz t. 

a) Arl•adiai t. 
b) Thessali ai,· a régi macedoni 

göröggel ? oo . 

c) Oenotriai, Olaszországba vi
tetett át, és a latinnal ve
gyült össze oo. 

2. Hellen nyelv a történeti időkből. 
a) Régi aeol, hasonlit az oeno

trihoz (az istenek nyelve Ho
mernál) oo. 

b) Régi dór; az aeolból szár
mazik (Sappho, Pindar nyel
ve stb.). 
n):Laconiai, különös nyelv. 
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(3) Dóri, syracusai ujabb 
(Theocritus nyelve). 

c) Régi joniai, vagyis a keres
kedő népek által finomított 
hellen (Horner nyelvc,a hős
költeményekre classicus ma
rad). 

c•) Asiai j o nia;, még lágyabb 
(Herodot nyelve). 

fJ) Eurapai jonitti , erőtelje

sebb; az atticai nyelv eb
ből származik (a szónokok 
és szinpad classicai nyel
ve). 

d) Közönséges irott gü1·ög, vagy· 
is az alexandriai nyelvészek
től megtisztitott, és szabá
lyoknak alávetett atticai 
nyelv; közös nyelve egész 
Görögországnak, keletnek, a 
rarnai miveltebb állásu egyé
neknek, sőt a __ barbaroknak 
JS. 

e) Kevésbbé ismeretes helybeli 

nyelvek. 

a) Küzönséges alexandriai. 
{J) Syro-görC"g (az uj-testa-

mentom nyelve). 

Il. HETRUSK vagy OLASZ csa
lád. 1) 

l. Aboriginesek , vagy opicusok 
(opis, a földnek fiai), átalános 
nevek (Maltebrun). 
a) Euganok, a venetek előtt t. 

1
) Ig-en sok indokoknál fogva a he· 

trusk csaiádot a. pela.sg nép negyedik el
ágazásána.k lehet tartani; de szinte van
nak okok ~arra. is, hogy a celták egyik 
ágát teszik. 

b) Ligurok, több törzsekre oszt
va. 

c) Hetruskok, az egész hetrusk 
nép összesége (lllaltebrun). 

* A hetrusk n~p, ugy látszik, 
castok- és törzsekből állott. 

u) Az urak castja, Larthes 

hetrusk nyelven; tyranok, 

vagy tyrrhenek, görög ae
oliai,vagy pelasg nyelven. 

{J) Papok castja, tuskok, vagy
is áldozók. 

y) Harczosok castja, r·ase

nák ? Lásd alább. 

~) N ép-cast. 

d) Picenek, a sabinokkal. 
e) Jllarsok stb. 
f) Umberek cBalicarnass. Dénes). 
g) Sarnnitek, talán samonok, 

felföld (Samos) lakói ; ezek 
ismét: 

l. Hirpinek,(farkasvadászok). 
2. Caudinok , (fatörzsekkel 

fegyverzettek). 
3. Pentrek (a pennus, csúcs 

szótól). 
4. Caracenek, (caracába öl

tözve). 
5. Trentanok, (parittyások) 

cMaltebrnn). 
h) Latinok stb. oo. 
i) Ausonok oo. 
k)~Siculok, Dénes szerint. 
l) Lucanak és bruttiusok, vagy 

brettek. 

2. Történetileg valószinü gyar
matok: 
a) Keleten: 
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a) Pelasgok Arkadiából(1400 2. Os/wk. 00 
1) 

Kr. e.) t. 3. Tulajdonképen ugy -nc-
(3) Régi görögök, és thessa- vezett corsok. 

liai pelasgok t. 4. Iliaiak , Sardiniában 
i') Oenotrok, ezek ismét: (Humboldt). 

l. Sajátképeni oenotrok, 5. Balaroli stb. 
(szőllőmivelők). R é g i n y e l v e k e cs a l á d b ó l: 

2. Cltoniok (földmivelök). A. OLASZ nyelvek. (Merula és 
(í) Daunok, japygek stb. Maltebrun). 
E) Tyl'rhenel,, maceJoniai Ly- l. Hetrusk nyelv oo j valósúniileg 

diából (1100-1200. Kr. szent és népszerü nyelvre oszt-
e.) t. va, n szóejtéseken kivül j pél-

n Trojanok, kik talán a régi dá ul : 
aeol nyehret beszélték. a) Rhaetiai. 

(900. é. Kr. e.) (Malte- b) Falisci. 

brun). c) Umber (Merula). 
lJ) Achaei, 1fóri, s chalcidi- 2. Központi,vagyopsh olasz nyelv 

kei gyarmatok Siciliában oo. 
és Nagy - Görögország- a) Sabell, vagy samnit. 

ban oo. h) Sabin stb. 
b) Éjszakon: c) Latin. 

a) Siculok, az ujabbak véle- 3. Auson, a sicul és lucan nyelv-
ménye szerint oo ? vel, stb. 

{J) Yenetek, szintugy illyrek, B) Az OLASZTÓL IDEGEN nyel-
mint szlávok oo. vek: 

r) Rasenák, (Rhaetes) He- l. Celta s illyr szóejtések: 

trur.iát meghódító törzs ? a) Ligur oo. 
r~) Pelignek ? (Pe/a, szikla, h) Havasokon inneni gall co . 

macedoniai nyelven). c) Yenet. 

c) Nyugaton: d) Volskus ? 

o) Celta gyarmatok oo (Fre- e) Japygek nyelve ? 
ret). 2. Jber, vagy baBk szóejtések 

l. Umberek ? Lásd fl:inebb. (Humboldt W.) : 
2. Senonok. 

3. Ligurok ? Lásd fönebb. 1) Meg kell különböztetni az o p i-
4. lnsubrok (isombrok). c us okat. vagy o ps h o kat, Olaszország 
5. Volseusok ( t•olcák ?) t. bens~ülött lakóit, kik az olasz nyelvet be

P.) lb b k szél ték , a spanyol V escitaniá.t lakó os
l' er, vagy as gyarma- koktól. E két név a régiekuél Í.i összeza-

tok (lllaltebrUD). vartatik; miből sok nehézségek keletkez-
L Sicanoh. tek. 



299 

n) Oscus, (eusk, vagy hask). b) Vegyes alhán. 
b) ·Sican stb. a) Epirusi, görögösitett al-

3. Hellen 1zóejtések: bán nyelv. 
a.) Ddri (Merula). (/) Calabriai olasz-albán. 

l. Syr11cusai, vagy siciliai. y) Siciliai albán. 
2. Tarenti (laconiai). :i. Oláhok, vagy romá11ok, daciai s 

b) Achaei - joniai cMalte- thraciai parasztok vegyüléke, 
brun). romni katonai, szláv és egyéb 
l. Sybarit. gyarmatokkat 
2. Krotoni. O l á h, vagy sz l á v-l a t i n, vagy 

c)Aeol-dót·i. daco-román nyelv. 
l. Locrii. 1t) Román, vagy sajátképi oláh. 

Ujabb nemzetek és nyel- b)Moldvai. 

,. ek, me ll y ek a p e l as g- l1 e l-1 c) Magyar- és erdélyországi 
l e n ·h e t r us k á g ak t ó 1 e r e d- oláh. 

n ek: ! d) Kutzo-olúh, vagy thraciai, s 
l. Uj-görögö~·, vagy •·omeik, a ro- görögországi oltíh. 

maiak-, szlávok-, ásiaiakkal stb. 4. Olaszok. f Lásd fönebb a 
kevert régi görögök maradé- 5. Francziák. celta-romai 
kai, stb. 6. Spanyolok. népeket. 

U j - g ö r ö g n y e l v (romeik, C e l t a-la t i n n y e l v ek. 
aplo-hellen). a) Olasz, ~ 
l. Megujitott aeol-dóri. b) Romanic.a, vagy 

Lásd 2. Cz.akomt, a dór maradványa. proven~ei, \ 
fönebb. 3. Hretai, vagy kandiai. c) Franczia, 

4. Görög-epirota, s aiban. d) Spanyol. 
5. Oláh- és bolgárországi g ö- III. SZLÁ V, vagy WIND családok. 

rög stb. (!delung). A g ö r ö g ö k és r om a i ak á l-
2. Albanok, vagy akipet árok, régi t a l ism e r t r é g i á g ak: 

illyrek, görögök és celták ve- A) Szláv tartományokon uralkodó 
gyülete cMasei és Malte- népek. 
brun). l. Scythák, castok- és törzsekre 

Sk i p p, vagy a l b á n n y e l v. osztva (JIIaltebrnn). 
a) A skipp, vagy sajátképi al- a) Kirdfyi 1cythák, uralkodó 

bán. cast, melly a zend, és Felső-
a) A gheghek j Ásiának egyéb nyelvét be-
73) Mirditek; szél te. 
r) Toskok; >~< Tizennégy medo-scytha szó 
~) Chamurok j Herodotnál. 
E) Japyk nyelve. b) Földmive/ö •cythák, vazall 
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törzsek,talánszlávok,kik rab- c) Budinak, goth, vagy szláv 
szolgák gyanánt adattak el. nép t. 

• Szittya nyelv Aristophanes- d) Bastarnáli, a peucinekkel. 

nél; némelly szavak Plini- e) [Jákok, vagy valamelly más 
usnál. nép, melly Dacia városainak 

Az olbiai feliratok. ava szótaggal végződő szláv 
c) Pásztor szittyák, vazall tör- nevcit adá oo . 

zsek, talán finnek vagy csu- f) Olbiopoliták, a második szá-
dok (Bayer szcrint). zadból,görögökkel vegyülve. 

2. Sarmaták, mongol-tatár tekin- g) Pannanak (pan ur) ? 
tet ü, hódi tó csorda tDialtebrun). h) Carpok, Biecziad (Bezdéd?) 
a) Sajátképi sannaták. hegyekben. 
b) Jaxamaták, (talán .ugyana- i) Sabogok stb. 

zok a jazygokkal). k) Lydiusok oo , késöbb ly ae-
c) Hexomaták. chek, stb. 
d) Thisumaták (protagorasi fel- 1) Jllougilonok. és mások Stra-

irat). bonál. 
3. Ostro-gothok, a sarmaták le- m) Venedek, vagy venetek, ké-

gyözői stb. Lásd fönebb. sőbb wendeka Vistula tor ko-
B) Régi szláv népek, átaJános neve- latánáL 

zet nélkül. n) Semnonok, az Odera s Eibe 
l. Déli szláv népek: közt ? t. 

a) Eneták Paphlagoniában ? t o) Vinditek PliniusnáL 
(Sestrencewicz). p) Osok Tacitusnál (otschok 

b) Kappadociaiak ? atyák). 
c) Crobisyk (Chrowitzy), Th ra- A t t i l a u t á n ism e re tes sz lá v 

uciábaoo (Malte brun). n é p ek é s n y e l v ek: 
d) Bessek oo . I. Sajátkép ugy nevezett szlávok. 

e) Triballok ( Drewal y) ? t A) Ke l e t i 11 d é l i á g. (Dob-
f) Dardanok, a dárda, lándsa rowsky Vater). 

szótól (Maltebrun). ' 
l. Oroszok, roxolanok-, szlávok-

g) Görögország hegyeinek kü
lönféle törzsei. 

h) Carnak és isterek. 

i) V enetek, némellyek szerint. 
2. Éjszaki szláv népek: 

a) Szr~rbek, és valok a Rha 
(Volga) mellett t. 
b) Roxolanok oo , késöbb ros 

név alatt ismeretesek. 

gothokkal kevert nép stb. 

a) Nagy- oroszok, Nowgorod-, 
Moszkva- és Susdalban. 

b) líis-oros<.ok, Kiew- és Ukra
niában. 

c) Rusznyákok, vagy oroszok, 

Gallicziában és felsőMagyar
ország ban. 
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d) Hozákok, tatároHal vegyül
ve stb. 
Orosz nyelv. 
a) Nagy-Oroszország szoeJ

tései (irott nyelv). 
{J) Susdali nyelv,melly legin

kább eltér mindenektől. 

Czizs, Poyk szóejtésekkel 
stb. 

{J) Stayerországi s karinthiai 
wind. 

d) A podlusakok, s talán a char·

vatok nyelve Morvaország
ban. 

r) Ukraniai- s kis-oroszor- B) Köz é p és n y u goti ág. eDo
szági szóejtés. 

J) Rusznyák szóejtés, legré
gibb. 

E) Orosz-lithván, a H,·iwitz 

maradványa? Lásd:wend. 
0 Orosz-kozák. 

2. Szerviánok , vagy dunai szlá
vok. 

Szervián, vagy szerb nyelv. 
a) Sajátképi szervián szóejtés 

(irott és mivelt nyelv). 
* Régi szláv, az orosz egyház 

nyelve, hasonló a szervián
hoz. 

b) Bosnyák szóejtés. 
c) Ragusai s dalmát, olaszszal 

kevert szóejtés. 
d) Montenegroi. 
e) Uskok, törökkel vegyes. 
f) Szláv szóejtés, legtisztább. 
g) Bolgár-sztáv stb. 

3. Horvátok, vagy chrohátok, vagy 
noricumi szlávok. 

Horvát nyelv. 
a) Horvát, vagy chrohát, vagy

is hegyi szóejtés. 
b) Szloven sz., alsó Magyaror

szág nyugoti részén (irott 
nyelv). 

c) Wind sz., a déli windeknél; ke
vert nép. 
a) Carnioliai wind, Kar.t, 

browsky). 
l. Polákok, vagy liaich. 

Polák,irott és irodalmi nyelv. 
a) Nagy-~ Lengyelország szó-
b) Kis- ~ ejté!'le. 
c) Mazurok,Mazoviában ésPod

lachiában; a mazur szóej
tés legtisztátalanabb. 

d) Goralok, Karpát hegyeiben. 
e) Cassubok, Pomeraniában? 
:í) Sileziai polákok, a. medzibori, 

polákkal vegyes régi szóej
téssel. 

2. Bohemek, vagy csehek. 
a) Sajátképi csehek. 
b) Morvaországi csehek. 
* A cseh irott és mivelt nyelv, 

csaknem szóejtések nélkül. 
3. Szlovákok,vagy szlávok, éjszaki 

Magyarországban. 
a) Szlovák szóejtések, 

a hegyekben. 
b) Szlovák szóejtés, a 

Duna partjain. 
c) Hanák sz., Morva

országban. 
d) Sztraniák sz., mor

va szóejtés. 
e) Selagcshak sz.,Mor

vaországban. 
*A cseh szóejtés irott nyelv 

gyanánt használtatik. 
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Il Wendek, vagy Balti-tengel' mellékil IV. FINN , vagy CSOD családok. 
szlávok. R é g i n é p c k. m c ll y c k a fi n n 

A) Sajátképi wendek (windilek ? [ v i d ék ek e t l ak t á k: 
winidák). ! l. Europai scythák. Lásd fönebb; 
a) JVagrok (Keleti-Holstein) t. t 200. Kr. u. 
b) Obott'itok, vagy afredok (Meck- 2. Sarmatók? t 400. Kr. u. 

lenburg). 3. Jazygok (a lengyel történetben 
c) Ranok t. jatwittgek), t J 268. 
d) Rugianok, scandinavokkal ve- 4. Fennek Tacitusnál. Zoumik, 

gyitve w . (Soume) Strabonál (!alte-
c) Lutitzek, ~ brun). 
f) Wilzek, Branden- 5. Aestiek,vagy Esth? Lásd fönebb. 
g) JVelatabok, burgban ct:>. 6. Scyt•ek, herulok, stb. ? (Lele-
h) liavellek stb. wel). 
i) Milzienek, és l Szászor- 7. Europai hunnok, vagy unnok 
k) Serbek, vagy sorabok~ szágban. és clturtok, a régi classicai Geo-
1) Altenburgi wendek ct:>. graphiában. Török-mongol faj. 

m) Regio Slavonum, Franconiá.· 8. A hunnaknak alávetett ismeret-
ban ct:> • len fajok. 

n) Lusinkek, ~ L 't b Jelenkori népek és nyel-
) Z . k aus1 z an. v ek.· o prtawno 

p) Polabok, vagy linonok ct:>. A) TISZTA FINN törzs (Adelang, 
B) Wend-lithvánok (venedek, aestiu- Portban, Pallas). 

sok). l. Firmlandi, vagy suom6. 
l. Pruczok, vagy wend-gothok a) Finnlandi szóejtés, mh'elt, a 

(gudai). déli tartományokban (irott 
Prucz nyelv t 1683. nyelv). 

2. Lihvánok, vagy lituanok. b) Tawastian szóejtés. 
a) Mtewka nyelv, irott. <C) Tawastian. 

l. Vilnai szóejtés. ~) Satacundia11. 
2. Schamait, vagy samogicziai 7) Ostrobotni. 

szóejtés. c) Carelian, vagy kiriala szóej-
3. Prussián szóejtés. tés. 

b) Kriwitz nyelv, Fehér-Orosz- ct) Savolusi. 
országban ct:> • ~) Ingriai. 

c) Letort, vagy lettwa. r) Rautalambi. 
I. Leton, Livoniában. !)) Careli, s oloneczi. 
2. Semgall, Semgalliában. E) Cayani, vagy quönei sz. 
-3. A r·hedek, ll'amnekek szóej- 2. Esthek, hihetőleg az aestiek ma-

tései stb. radványa.i. 
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a) Sajátképi esth. llojowarok. Vegyescelta-boji sz. 
cc) Reval- ?s llat'riai szóejtés. Istevonok, késöbb j 
f.) Dorpat1, v. unganniai sz. frankok. , 
i'). Ocseli szóej~és. Hermondurok, v.~ Franczia CGley). 

b) L1wek, vagy hvonok. hermionok. 

a) Régi li w sz. Gatt ok. 

{J) Kreiwinani sz. Alemanok. Aleman ny. (Kebel). 
B) VEGYES FINN népek. Jelenkori törzsek és léte-

l. Pennia;, vagy biarmj; nem igen z ő n y e l v ek : 
ismeretes törzs, finnek- és scan- l. Schweizerek (a celto-helveták 
dinavokból vegyülve? helyébe jött svevek). 

A permián nyelvn~k két szó- a) Berni, s argaui sz. 
ejtései: b) Hasli-völgyi sz. 

a) Permián. c) Ft'eyhurgi sz. 
b) Sirien. a) Mistenlachi welsh nyelv. 

2 . .blagynrok. A törökök által le- d) Appenzelli sz. 
győzött finnek, és egy ismeret- e) Graubündteni sz. 
len faj az Ural hegyekből. 2. Rajnaiak: 

cGyarmathi. Sajnovits.) JJiagyar a) Elsussi sz. 
nyelv, irott. b) Sveviai, sváb sz. 
a) Györi, vagy nyugoti szóejtés a) Fekete-erdei, vagy felsö-

CAdel ung). svev1a1. 
b) Debreczeni, vagy keleti szó- f.) Baal'i sz. 

ejtés. y) Neck!lr-völgyi, vagy wür-
c) Székely szóejtés , erdélyi tembergi sz. 

törzs. J) Vindcliciai (Augsburg, 
3. Lappok, hunn törzszsel vegyes Ulm stb.) sz. 

finn ág (Graberg scandinaviai c) P{alzi sz. 
hunnjai)? et) Wasgaui német. 

V. NÉMET család. ~) Westerwnldi sz. 
A) Teuton ág a Rajna és Duna 3. Dunaiak, vagy marcomao ág. 

mellett. a) Bajor. 

Régi törzsek és nyelvele 
Bastarnák t ? ? Ismeretlen nyelv 

(lásd: szlávok). 
Svevek, vagy nomádok t. Svev~ré-

gi, ismeretlen. 

Marcomanok. ! 
Qua dok, t Régi teuton nyelv. 
Tauriskok. 

a) Müncheni sz. 
~) Hohenschwangeni sz. 
y) Salzburgi sz. 

b) Tyro/i. 
et) Zill völgyi sz. 
~) Inn völgyi sz. 
i') Linzi sz. 
J) Ugynevezett veronai s v i-
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cenczai eimberek sz. (Bor-l An~olok oo., régi_ an g~ l _nyelv oo . 
mayr). Szaszok (a roma1aknal rngael,onok). 

c) Ausztriai. Herulok? -I-
a) Alsó-ausztriai, négyféle. Longobardok, vagy eimber vinulok 
{J) Fel/JÖ ausztriai. oo j vinul nyelv. 
/') Styriai hatféle, ezek közt Semnonok? t? (inkább szláv win-

az Ens és Mura völgyi. dek). 
~) Carinthiai. Cheruskok, frankokkal vegyülve oo . 
F) Cm·nioliai. Bructerek és kauczok, szinte oo . 
n Gottschewet·i sz. Frízek. 

d) Cseh-sileziai. Batavok, a romaiak szerint cattok 
a) Sileziai sokféle. gyarmata. 
{J) Cseh-német. Menapok stb. oo . 
r) Morva-német, négyféle. Tungrok. 
~) Magyarhoni-német , többi J e l e n k o r i n é p e k : 

közt a szepesi szójárás. t. Szászok, alsó Németország la-
4. Frank-szász , vagy közép-rté- kói. 

me t. 
a) Divatozó szóejtések : 

a) Hesseni. 
{J) Franeonfai (Nürnberg, 

Anspac]J, stb.). 
r) Rhön-hegyi stb. 
J) Eichsfeldi stb. 
E) Thüringeni stb. 
~) Érzhegységi. 
lJ) MeiBBeni, vagy a jelenkori 

magas-szász. 
{J) Livoniai s esthoniai, a ma

gasabb osztályok nyelve. 
c) Erdélyi szászok ny. 

b) ÁtaJános irott nyelv. 
A magas-német, vagyis a sza

bályokra vont meisseni 
szóejtés. 

B) CIMBER-SZÁSZ ág, a Balti-, s 
Éjszaki-tenger melletti sikon. . 

Régi népek: 
Cimb~rekef:l, (mások szerintjot scan

dinavok). 

a) Sajátképen nevezett szász, 
vagy Alsó-Szászország nyel
ve. 

a) Hamburgi, ~ 
{J) Holsteini, 
r) Schle81oigi, a 

aSill és Ey· 
der közt. 

~) Marschlandi, 
vagy német
alföldi, 

mivelt szó
ejtés. 

mivelt szó-

t) Hannoveri, ejtés. 
~) A har·zi bá

nyászoké j 
lJ) A priegnitzi Itatárgrófság 

mivelt szóejtése (a longo
bard-eim ber nyelv marad
ványa). 

b) Keleti szász. 
c<) Brandenburgi szóejtés. 
{J) Ujabb porosz, 1400-tól 

fogva. 
r) Ujabb pomeraniai. 
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t}") Rügen szigeti. 
E) Mccklenburgi szóejtés. 

c) Westphali, vagy nyugoti szász .. 
tr) Bremai sz. 
~) Közép-westphali. 
y) A régi Engern herczegség 

szóejtése, talán az angri
vari t (W eddigen). 

r~) Kölni sz. 
E) Clevesi stb. 

2. Friz. 
• Régi friz. 

Ujkori szóejtések: 
a) Sajátképi friz. 

a) Éjszaki, vagy eimber {ri
zek. Brestedti, husumi, 
eyderstedti t, sa súgetek
beli szóejtésekre osztva. 

~) Westpl1ali frízek: l) Rus
tringeni; 2) Wursteni; 3) 

Satertandi szóejtések- és 
népségekre osztva. 

i') Bataviai {rizek: l) Közön
séges fríz ; 2) MolckrNJr 
friz (angol-fríz); és 3) 

Jlindelopeni fríz. 
b) Alföldi, vagy ttj-batav. 

a) Hollandi, ( irott és mt· 
{J) Fiamandi S velt nyeh•. 
y) Geldriai szóejtés. 
8) Hollandi _zeelandi, s {lan

dr·iai sz. 
E) Kemperl andi sz. , magas 

némettel keverve. 
n Bois-le-Duc területi szó

ejtés. 

C) SCANDINAV, vagy NORMAN-GOTH ág. 
Régi népek és nyelvek : 

.J otok, 
Go th ok, 
1\Iannok, 
Vannok, 

Alanak? 

l 
Scandinaviában 
régente megte
lepült népessé
gek (Alvismal). 

Rhos, vagy Roxolanok. 
Gothonok (Godai a lith-

vánoknál). 
Herulok? (de Suhm). 
Segrek. 

tongabardok, vagy ki-
vándorlott vinulok. 

l"andaluk. 
Juthungok. 
Rurgundiak. 

Régi jot, alsó scandinavi. 
Régi goth , magas scandinavi. 
Mannheimi, közép szóejtés, az uj-

kor\ nyelvek eredete. 
Vandal? 

Alán, hasonló a gothhoz t. 
a) Rhos-alán ( oo az oroszban). 

Vaternél régi goth. 
b) Ostrogoth ( oo Ukraniában és 

Olaszországban.) 
c) Visigoth ( oo Lengyel- és Spa

nyolországban). 
d) Mesogoth (Ulphilas nyelve). 

1
Heruli, bizonytalan, kc,·erék,némely

lyek szerint a lithvánból. 
Longobardi, hihetőleg a jot- , vagy 

eimberből ered. 
Burg1mdi, talán norman, nnddel 

keverve. 

20 
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U j a b b fe l os z t ás. rosok-és völgyekben(irott 
A norman, közönséges nyelve nyelv). 

a VIII és IX. századnak (a scal- b) JüllanJi, vagy jelenkori jot. 
dok és az Edda nyelve, alt-nordisclt <() Not·man-jot, éjszakon és 
Grimm-nél). nyugoton. 

l. A nor-veg (norren) X. és XI. ~) Dán-jot, a kis Belt h osz· 
században. szában. 
a) Js/andi, a Sagák nyelve, irott. y) Angol-jot, Anglen kerü-
b) Norveg, a közép völgyekben. letben. 
c) Dalecarli(vagydalscka) nyu· D) ANGOL-BRITT ág. 

goton. R é g i n é p e k és n y e l v e k : 

d) Jemtelandi, S· elsing hi. Be/gál,. ~ L. d l l· d 1 t as a ce ta csa a o \a . 
. e) Feroe súgetek szóejtése. Cumberek. 
f) A nors, Shetland szigetek- Gallo-romaiak. Romai köznép ny. 

ben. Régi .germanok , vagy scandinávok. 
2. A svéd (swensk), 1400 óta. Régi goth, vagy scandináv szó-

a) Svéd irott nyelv. ejtés (Tacitus). 100 Kr. e. "'· 
cx) Uplandi szóejtés, a ros- Angolok. ~ Angolszász nyelv 449 

lagi eltéréssel. -900 oo. 
~) Nordlandi sz. a) Angol, éjszakra a 
r) Keleti dalecarli sz. (legré- Szászok. Tl1emsétöl. 

gibb nyelv). ~ b) Szász, délre a 
J) Finnlandi svéd, némell y Themsétől. 

eltérésekkel. Jütlandiak. c) Jol Kent grófság-
b) Ujabb goth. ban. 

a) Westrogoth. Dánok. Dán-szász nyeh·, 800-
~) Ostrogoth. l 040 oo. 
r) Wet·merlandi, s clali sz. Normanok. Frank-neustriai nyelv. 

(vanoké ?) 1066 után oo. 
J) Smoelandi sz. J e l e n k o r i s z ó e j t é s e k : 
~) Runáe sziget szóejtése a) Sajátképi angol (irott nyelv). 

Livoniában. ") Londoni sz., az~ ugyneve-
3. A dán (dansk), 1400 óta. zett Cityben (cockney). 

a) Dán. ~) Oxfordi, központi sz. 
a) A dán szigetek szóejtést y) Sommerseti sz. 

(irott nyelv). J) Wales tartományi sz. 
~) Scaniai sz. 1660. ~) Iriandi angolok sz. (Hy-
r) Bof'nholm sziget sz. (régi b3rniai accentus.) 

nyelv 1200-ból). ') Wex[ordskirei angolok sz. 
J) Uj-norveg (norck), a vá- 11) Jowrit~g sz. Berkshireben. 
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{}) Paraszt nyelv, Suffolk- és' (Lásd fönebb: olaszországi pelasgok.) 

Norfolkban. 3. Galliai celták CYJ.A romai törté-
b) Northumberlandi angol (dán

angol). 
a) Yorkshirei sz. 
{J) Laneashírei sz. 
r) Cumberland- és westmore

landi sz. 
c) Skot (angol scandináv). 

a) Sajátképi skot, Lawland 
scoth (irott nyelv). 

{J J The border -language , a 
határvidékek keverék

nyelve.) 
y) Ulsteri sk otok nyelve Ir

land ban. 
~) Az orkadi szigetek nyelve. 

d) Angol-amer·ikai, melly las
sankint eltér az angoltól stb. 

VI. CELTA család. 
Régi népek és nyelvek: 

c lllalte brun.) 
l. Dunamelléki celtákismeretlen 

nyelvek. 
a) Helveták. 
b) Bojok CYJ. 

c) Scordiskok. 
d) lllyriai albánok? Celta sza

vak az albaniaiban. 
e) Cotinok, Sarmatiában sth. 

(Tacitus). 
2. Olaszol·szági celták CYJ. Kevés

sé ismeretes nyelvek. 
a) Ugurok, vagy ligyek a Rhó

neig. 
b) ,Insubrok , cenomanok, stb. 
c) Rhasenák, vagy hetr~skok? 

Szavak a hetrusk nyelv
ben oo. 

d) Umberell stb. 

netirók celta, v. gall nyelve. 
a) Salyak. 

b) Allobrogok, stb.(Havasokon). 
c) Vo/cák, talán belgák. 
d) Aroernek (ausi Latio se di-

cerc fratres). 
e) Aeduok, sequanok, heloeták. 
f) Biturigok, stb. 
g) Pictonok, sanionok stb. 
h) Venetek, stb. 
i) Carnutok, cenomanok, turo

nok stb. (a druidák cclta 
nyelve). 

k) Britt súgetekre küldölt 
gyarmatok? 

• Pictek, a pictonoktól ? 
l) Spanyolországi gyarmatok. 

Celtiber nyelv. 
a) Celtiberek , hat törzsre 

osztva: 
Beronok. 

Pelendonok. 
Lusonok. 

Beliek. 
Arevakok. Dilthek. 

{J) Celták. 
4. Hyberniai celtálc. 

a) Jernek (i vernek, hybernek) 
Iriand ban. 

Régi ers nyelv? 
b) Skotok, kik Scotiába mtn

tek át. 
c) Si/urok, déli Wales tarto

mányban oo. 
d) Damnonok, Comwallisban oo. 
e) Cellák, Galiciában. 

a) Artabrok, vagy Arotiebek. 

{J) Neriek. 

r) Praesamarkák. 
cl) Tamarikok. 

20• 
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f) Oystrimneli. 
5. Celta.-germanok, vagy belgrik. 

Belga, v. celta-german ny. oo. 

a) Száraz(vllli belgák (X). 

et) Sajátképi belgák. 

~) Treveriek, leucia!t stb. 
y) Nerviek. 
r)) Morinok. 

E) Menapiak. (Lásd fönebb.) 
Tungrok, stb. 

h) Tengerentuti belgák, vagy 
cella- bt·ittek, eimberek oc. 

Celta-brítt, c umber, v. cam
briai nyelv. 
a) Wiltshirei belgák, atre-

batc,k, stb. 
~) Cantiak. 
y) Brigantok; paril:liak, stb. 
~) JJ.enapiak, cauczok, stb. Ir-

landban. 
c) Gaiaták, vagy ásiai gallok 

(sz. Jerommos) t. 
Létező népek és nyelvek. 

l. Sajátképi celták: 

a) lrlandiak, l > a) Ers v. eri-

vagy irek., ~ nach. 

h) Gatedonoki J:: b) Caldonach 
v.hig!tlan- ~ szóejtés. 
derek. 

a) A Highland-ben. 
{J) mster-ben. 
y) Manck nyelv, 

Man szigeten. 
r~) W a ld cn sz., Es

sex grófságban. 
2. Cumberelr, v. 

celto-belgák. 

a) Walesiak, ~ Welsh nyelv. 
v.welshek. «) Walesi szóejtés. 

~) Cornwalli sz. C7J 

b) Bretonok, ~Al , b so- reton ll).'elv. 
Y. breyzadok. 

a) A treconicumi, 
{J) Leonard, 
y) Cornwallisi oo. 
r~) V annesi szóej tés. 

VII. IBER családok. 

!Ismeretlen nyelv, 
l. TurdPtanok. 6000 év előtt mi

veltetett cstrabo). 
2· Honiak, (ey-~ Finn és szláv 

netek,cyne-
szavak? 

siek). 
• Soncanok, stb. 

3. Lusitanok. Ismeretlen nyelv -I-. 
4. Calaikok, vagy gallaeciak; talán 

ismeretlen eredetű celták oo. 

5. Asturoli, szinte t. 
6. Vaccaeok, szinte. 
7. Vettonok, szinte. 
8. Carpetanoko 

9. Oretanok. 
· 10. Editanoh. 
ll. Bastetanok. 

12. Contestanok. 

13. llergetek. 

l Az ibe~· nyelv
nek ismeretlen 
szóe jtései (X). 

Osk nyelv, a 
basknak szóejt. 
t. (Maltebrun.) 

• Vescitaniai, oo az oskkal. 

14. llercaonok. ~ I tl "b 
~ smcre .1 er 

la. Laletanok. , "t' k 
16. Cerretanok. szoeJ esc-· 

17. Aquitanok. Bask szóejtés. 
18. Cantahel"eh. Szinte. 
19. Vasconok. Bask, vagyiber nyelv 

cHwnboldt). 
a) Lumpurdani szó

ejtés. 
b) Guipuscoai sz. 
c) Biscayai sz. 
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VIII. CELTA-LATIN nyelvek. 
A) OLASZ. 

• A romai lingva rustica, mint 
ktlzös törzs (1000. körül). 

l. Éjszalíi olas'(,. 

a) Olctsz-franc:zia szóejtéólek. 
c·) Piemonti sz 
~) Friauli sz., a fassai, livi

nalungoi eltérésekkel, stb. 
b) Ligur-olasz szóejtések : 

a) Genuai. 

~) Monacoi. 
/) Nizzai. 
r~) Estragnollesi sz. stb. 

c) Lombard szóejtések : 
a) Milanoi, némelly eltéré-

sekkel. 
~) Bergamoi. 

;")Bresciai. 
r)) JJ!odenai. 

f) Bolognai. 

0 Parluai. 
Olaszország majdnem mindcn szé

ejtései írott nyelvek. 
2. Déli, s keleti olasz. 

a) relenezei szóejtések : 
a) A sajátképi !Jelene zei, irott 

és mivelt nyelv. 
f-) Dalmát-olasz. 

r) Corfui. 

r)) Z ar1tei. 

F) Olasz nyelv az Archipela
gus némelly szigetein. 

b) Toscana(szóejtések: 
c•) Tiszta toscanai (az iroda

lom és mivelt világ nyel
ve). 

f-) Közönséges florenczi. 

y) Sienai. 

o) Pisai. 

F) Luccai. 

t) Pistojai. 

11) Aretini, több eltérésekkel. 
• Umbria, s a Markok szóej

tései? 
c) Auson szóejtések : 

a) A polgári romai. 

"" Tiberisen tuli, zagyvalék ny. 
~) Saldn, az Abruzzokban. 
;')Nápolyi. 
r)) Calabriai. 

f.) Apuliai. 

0 Tm·enti, vagy apuliai-gö
rög. 

1:) Bitontoi szóejtés. 
3. Szigetekbeli olasz. 

a) Siciliai. 

a) Siciliai a Xll. szdzadbrit 

(költői Írott nyelv) oo. 

(>) Ujabb siciliai (irott nyel v). 

*Kevéssé ismeretes szóejtések. 
b) Sm·d. 

r·) Sarcl, kétféle: 
l. Campida ni irott nyelv. 
2. Al Capo di sopra. 

~) Sassarii toscanai , stb. 
l') Catalani, vagy algheri. 

c) Cors. 
B) Roman ik (provent;lei, occitani). 

a) Romanik a Havasokon. 

b) Rhfletiai, vagy graubündteni 
s tyrali romanik. 

c1) A graubündteni {t!lső tar

tomány szóejtése, vagyis: 
l) Schams; 2) Hcinzen
berg; 3) Dorniesch; 4) 

Oberhalbstein; 5) Thusis 
vidéki. 

") H.umon, a rónaságon és a 
hegyek közt. 
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;-) Ladin, Churban: l) felső 4. Majorcai. 

cngadini; 2) alsó enga- • Frqnk nyelv, vegyes szóejtés, 
dini szóejtéssel. mellynek nagyobb részét a 

J) Gardenai, vagy Groden catalani, limausini , siciliai s 
Yölgyi szóejtés. arab képezi. 

l. Valesani, régi celta-romai szó- C) SPANYOL, két ágra osztva. 
ejtés (alsó-wallisi). a) Castiliai (irott és mivelt nyelv, 

2. Hclvet, vagy freyhu•·gi romanik. a tartományokban el romanze 
a) Gruverini, a felvidéken. néven hivatik). 
{J) Quetzo, a közép-vidéke- 1. Toledoi szóejtés (a legtisz-

ken. tább). 
r) Bt·oyar, az alvidéken. 

c) Prooencei. 
l. Sajátképi provencei (irott 

nyelv). 

a)Ai.x-i, l ''t' 
{J) B erry-i Í szoeJ es. 

2. Sajátképi languedoci. 
a) Toulousi vagy moundi szó-

ejtés (irott nyelv). 
{J) Nimesi. 
r) Nizza környéki 
J) Rovelgat. 
f) Valayen. 

3. A dauphinei,celtávaljobban ke
vert (irott nyelv). 

") Bressei,( , 't, 
{J) Bugeyi ~ szoej es. 

4. Gascon. 
a) Gascognei gascon. 
{J) Népszerű toulousi, külön

bözö a motmdi· tól. 
y) Bearnei, Francziaország

ban. 
J) Jelenlegi limousini, a peri

gordi szóejtéssel. 
d) Roman;k-iber. 

l. Régi limousini. 
2. Catalani. 

3. Valenciai (irott nyelv). 

2. Leon és Asturia szóejtése. 
3. Aragoni. 
4. Andalusiai. 
5. Murciai sz. 

b) Galiciai, vagy galego. 
l. Sajátképi galego. 
2. Pot·tugali (irott és irodalmi 

nyelv), alentejoi, beirai, és 
rninhoi eltérésekkel. 

3. Algat•vai szóejtés. 

D) FRANCZIA. 
Középka ri nyelv. 

a) Éjszaki román , vagy frank
fomán (a troubadourok nyel
ve) oo. 

b) Celto-román nyugoton, és a kö
zép vidékeken oo. 

c) A vasco-román Gasconiában oo. 
d) A tiszta román, vagy régi pro

ven~ei (a trauhadaurok nyel
ve) oo. 

Ujkori nyelv. 

l. A franczia-academiai (irott, 
Eurapának társadalmi s diplo
matikai nyelve. 

2. Divatozó szóejtések: 

a) Éjszaki franczia szóejtések. 
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rouchii, N amur- A ,. k" 
l. A vallon , vagy~ 

L"' b z eJsza 1 
tege en.. (rank-nor-

2. A franczia {la- l 
mand. \ma~ n!e v 

, aga1. 
3. A. ~i card es ar-

totst. 
b) Éjszaki ujabb szóejtések: 

l. Norman. 
2. /{özönséges franczia (a fran

czia szigeten és Champagne
ban). 

3. A lorrainei s voghesi. 
4-. A hourguignon. 
5. Orleansi s bloisi. 
6. Anjoui és mansi. 
7. A berlini , fridericziai fran

czia, stb. 
8. A canadai franczia, a Loire 

partjairól. 
c) /(özép és nyugoti szóejtések: 

3. s. 

l. Auvet·gnei, 
2. Poitoui, 
3. Vendéei, 
4. Al-hretag

neifranczia, 
5. Be1·ryi. 

6. Bordeauxi, s 
egyéb gas
con szóej
tések. 

Kiejtésben 
a celtához 

közelednek 

d) Keleti szóejtések. 
l. Franche-comiéi szóejtés, a 

baseli, s neufchateli eltéré
sekkel. 

2. Waadli, vagy reman (roman) 
szóejtés. 

3. Savoyi sz., a genfivel mivelt 
nyelv. 

4. Lyoni sz. 
5. A dauphinéi városoh szóej-

tése. 

A bask és celta nyelvek családjai. 
Ezen ősnyelvek,mellyek egykor Eurapának nyugoti s déli részei

ben igen nagyon el voltak terjedve, két családot képeznek j ugymint a 
b as k o t, és c e I t á t : egyik a spanyol félszigeten , s a Pyreneken in
nen divatozott, másik pedig az átaJános celta, vagy gall nevezetü né
pek közt j mellyek Galliának nagy részét, Belgiumot, a britt súgete
k et, Németország egy részét, Schweizot, Olasz-, Spanyolország és Kis
Ásia részeit bírták. . A történelem és a latin musák felmagasztalták a 
nyugoti népek vitézségét, mellyek a Tajo s Ebro, Yagy a Szajna, Loire, 
és Theruse partjain hallaták a bask és celta nyelvek komoly torok
hangjait. Az évkönyvek és romai költészet följegyzék az utókor szá
mára a hősi ellentállást, mellyet a celtiberek és cantaberek, s Viriatus 
harczosai a népkirály fegyvereinek ellenébe állitottak Barátjai, vagy 
ellenségei voltak bár Romának a régi Hesperia lakói, a világ ezen 
királynéjától megnyerték a dicséreteket, mellyeket az a harczi eré
nyektől soha meg nem tagadott. Saguntum, Numantia, Mandonius 
és Indibilis nevei följegyezvék történetiróinak és költőinek lap-
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jain, Hauuibal é<~ a Scipiok nevei mellett. Lusitaniában, maroknyi ro
mai számüzöttek élén, kiket Viriatusnak hős utódai támogatának, a 
nagylelkü Sertorius éveken át daczolt Sulla zsarnoksága-, s Pompejtn 
emelkedő szellemével. Baskok és celták képezték a carthagoi sereg n~gy 
részét, melly Hannibal vezérlete alatt Romát az örvény szélére taszitá. 
Késöbb a romai miveltség által megvilágitott Spanyolország, az anya
ország felé verte vissza irodulmi dicsöségének sugarait, mellyel adó'! 
volt iránta: a két Seneca, Lucanm, Quintilianus, Martialis, mindany
nyi spanyolok, visszaadák a latin musáknak, részét azon fénynek, mellyel 
Augustus alatt ragyogtak: s Trajánban a legnagyobb harczost ajándé
kozta Caesar után Romának, sa legjobb császárt Marcus Aurelius előtt. 

Nem kevésbbé hires a régi cel ták, vagy gallok vitézsége, bátor
sága, és harczi szelleme. A celta törzsek, bojok, tauriskok, scordiskok, 
rhaetiaiak, helveták, ausonok, és talán a hetruskok is, a Havasok lán
czolatait foglalták el, Németország és Pannania egy részét egészen a 
Balaton taváig, az alsó Szávát, a J ura hegység és constanzi tó köz l i 
térséget, a Középtenger partjait keletre Galliától, és Olaszország e
gyéb tartományait. A celták először telepedtek meg Na~y-Britan
niában és Iriandban j csakhamar déli Olaszországba és Kis-Asiába vit
ték fegyvereiket: hol gaiaták neve alatt telepedtek meg. A gallok egy csa
patja elpusztítván Allia mellett a legiokat, tűzzel-vassal ment Roma 
ellen j és bölcsőjökben fojtotta volna meg a világ hóditói t, ha a capi
tolium i Jupiter (?),és Manlius bátorsága nem őrködik Roma sorsa fölött. 
A gallusok puszta neve olly rémületet gerjesztett Romában, hogy an
nak hallatára felfüggeszték a polgárok foglalkozásaikat, és dictator 
választatott, ki a köztársaság java fölött őrködjék. Delphi, Görögor
szág szentélye, nem maradt menten a gallusok vitézségétéSJ, kik annak 
szent kincseit elrablák.*) Először Hannibalnak borzasztó segédtársai 
lévén, később makacs ellentállást tanusitottak Caesar legioi ellen j s ő 
maga megvallja, hogy ha az általa élesztett egyenetlenségek nem ad
ták volna kezébe az elgyengitett és megosztott Galliát, aligha sikerült 
volna azt leigáznia. Három századmulva, a gallusok élén Julián és Probus 

•) Nem állhatjult meg, hogy ne mosolyogjunk azon lelkesült hangulaton, 
mellyel egy celtaivadék őseinek vitézségét rajzolja, s az ellentéten, mellyel például 
a magyaroké festetik ugyanez, és máshonbeli irók által! Ttrmészetesen ami egyben 
vitézség, az másban barbár kincs- és vérszomjjá válik, mihelyt a történetiró 
tollát egy, vag·y más nép iránti. előszeretet vezerli. Ennek ugyan nem kellene 
igy lennie; de ki tehet róla, ha ugy van? Azért a világ szinpa.dján minden nem
zetnek magri.nak kell tettei mellett szót emelni , ha. nem akarja, hogy mások az ő 
rovásár.\ irják meg historiáját. S. 
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visszaverék Consto.ncz legióit, és a németországi barbarokat. Galliában a. 
Romából száműzött ékedenszólás és irodalom dicső menedéket találtak. 

Azon népek, me!lyek ott egymást felválták, fensőbb dicsöséggel 
ragyogtak, és ragyognak mai napig is. Szinte egészen fölcserélve az 
ősök nyelvét a hódítók nyelvével, e nemzetek azok tudományát és 
szellemét elsajátítván, uj nyelveket alkottak, a tudományok, ismerc
tek és mesterségek csodáival ékeskedőket. A svevek, gothok, frankok, 
pictek, Jusitanak fiai, a polgárisodott világ élére állván, francziák, 
angolok , spanyolok , portugalok, olaszok neve alatt , az ó-kor legjele
sebb népeivel vetélkedtek a fegyverek forgatásábanj és még magasabb 
fokra emelék a tudományok, ipar, kereskedés, miveltség szellemét. 

A visigothok országai Spanyolországban, a frankoké Galliában, 
a longobardoké s ostrogothoké Olaszországban, hosszas ideig virágoz
tak egy vallás szerenesés befolyása alatt, mellynek szelleme gyakran 
jó sikerrel küzdött a barbaries ellen. Galliában Martell-Károly és Nagy
Károly, Nagy-Britanniában Alfred, nyomták vissza az eurapai mivelt
ség ellenségeit; s törekvéseikkel a tudományok és törvényekjótétemé
nyeit idézték elő. A szellem, és a szokások durvasága, ezen vas-száza
dokban sokáig áthághatlan akadályt gördített elejbe minden nemesebb 
igyekezetnek. Mohamed borzasztó követőinek betörése, leverte Spa
nyolországban a gothok l1ataJmát; de ugyane küzdelem keltett föl hő
söket, a nemzeti lelkesedés élesztése által : és Cid ~ Ferdinand , Bölcs
Alfonz nevei az utókorra is eljutnak. Maguk a mórok is, egy perezre 
lerázván a korán igáját, szargalmasan hódolnak a müvészetek- és tu
dományoknak. A delejtü megnyitván a merész kormányosnak a tág 
tengerek ösvényét, a hajózás uj mesterségét teremti j Colurubus szel
leme egy uj világ kincseit tár ja fel a bámuló emberiségnek j a portugal 
Gama szelleme megnyitja a hajósoknak az Indiába, a legbecsesebb ter
mékek hazájába vezető utat; Amerika s Ásia kincsei Europa iparát 
keltik föl; az Oceán többé nem képez korlátot: s a világ minden népei 
szabadon közlekednek egymással. A spanyolok és portuga!ok vitézsége 
kiüzi a félszigetből a mórokat. Megszünvén az Afrika és izlam elleni 
harczok, e nagylelkü népek a szellemnek reptét fölszabadítják : Colum
bus földén a Cortezek, Pizarrok, Cabralok, maroknyi vitézek élén, le
rontván Montezuma s az Inkák birodalmát, és Braziliáét, nagy terjedel
mű országokkal gazdagiták hazájokat, és tágas, nagyszerű gyarmato
kat alapitának Az A!buquerquek, Almeidák, a portugal lobogót India 
partjain tüzvén föl, ott gazdag és hatalmas birodalmat alapitának A Ca
tholicus-Ferdinand és V. Károly alatt,aspanyol fegyverek és politika ural
kodnak Europában, megreszkettetik Afrikát, és fékezik a nagy Solimant. 
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Azonban Erzsébet szelleme elnyomja II. Fülöp-, Spanyolország zsar
nokának szellemét , megalázza a castiliai gőgöt , és a britt ten
gerészet és kereskedés diadalait előkészíti, mellyeknek Cromwell 
biztosabb irányt adott. Negyven éves polgárháboru késlelteti a fran
czia hatalom kifejlését j de nagy szellemek növekednek a balsors isko
Iájában: I'Hopital, Condé, Montmorency, Coligny, Marnay, la Noue 
és annyi hősök, nem kevésbbé jelesek a harczmezőn, mint a tanácsban j 
kiknek fölébe emelkedik a nagy és jólelkü IV. Henrik: ki méltó barátja, 
a szigoru Sully által támogattatván, az egyenetlen Francziaországot 
atyai kormánya alatt egyesíti, s annak a közjóllét minden forrásit 
megnyitja. A rettentő Richelieu, Gusztáv-Adolf svédjeitől gyámolitva, 
leveri Spanyolország és Ausztria hatalmát, előkészíti a jövő franczia 
nagyság elemeit, és Németországnak Europávali kibékűlését. A hires 
westphali békekötés, melly sok ideig szabályozandja annak sorsát, és a 
pyrenei béke, szerenesés előjele a Spanyol- és Francziaország közti 
szövetségnek , dicsőítik az ügyes Mazarin ministeriumát. Ekkor a Tu
rennek és Condék előbbre viszik a harának borzasztó mesterségét j és 
nagy férfiak keletkeznek, kik minden tekintetben magasra emelik Fran
cziaország és XIV. Lajos fényes uralkodásának dicsőségét; azon hatal
mas monarcháét, ki, miként Sándor és Augustus, saját nevét adand ja 
flzázadának. Turenne és Condé méltó vetélytársai, a Luxembourgok, 
Ca tinatok, Vendómeok, Villarsok, Berwickek hősi k üzdelmet állanak 
ki a szövetkezett Europa ellenében, s fentartják a franczia fegyverek 
dicsőségét. A tanácsban Colbert és Louvois mPgmutatják, mit képes 
tenni az ügyes igazgatás a tartomány hatalma- s jólléteért j Colbert 
tehetsége felvirágoztatja az ipart és kereskedést, s elvitázza a tenge
rek uralmát Nagy-Britanniától j pompás és hasznos emlékművek, a két 
tengernek csatorna általi összekapcsolása, tanusitja a fejedelem- és mi
nistereinek éberségét és tanait. Egy nagyszerű forradalom Nagy-Bri
tanniában minden elmét a hajózás, gyáripar, kereskedés növekedésére 
irányoz: máris jelentkeznek a jövő századnak csudái. III. Vilmosnak 
türelmes és lelkes szelleme, egy Marlborough és Bolingbroke lángesze, 
fölkeltik a tevékeny és szorgalmas nép buzgalmát. Mennyi csudákat 
látott a XVIII. század teljesülni e két vetélkedő nemzet által ! A tudo
mányok, ismeretek, művészetek, fokról-fokra haladnak az emberi érte
lem és tevékenység eme kettős honában. Franczia- s Angolország bá
mulandó kisérietei e században, örökké fognak élni a világ évkönyvei
ben j és mindenek fölött a csudák legnagyobbika, a Iegbámulandóbb és 
leghasznosabb minden haladás közt, az ipar hatalmának mindinkább 
növekedő fejlődése, a társadalmi tudomány és gazdás?:at tökéletesbülése. 
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BASK , vagy IBER család. 
A) R é g ó t a e l e n y és z e t t n y e l v ek. Humboldt Vilmos és 

Maltebrun szerint, ugy látszik, be van bizonyitva, hogy ezen egy
mástól kevéssé különböző nyelvek közé kell helyezni azokat, mellyeket 
az iberek beszéltek a spanyol félsziget nagyobb részében, déli Galliá
ban, Olaszország némell y részeiben, és némell y nagy szigetein. Az e 
családbeli főbb népek, mellyek egyen kivül mind kivesztek, követ
kezők: 

a) A t u r d e t a n ok, kik Baeticát lakták, és ugy látszik, min
den iberek közt legmiveltebbek voltak. 

b) A l us i t a n ok, a Tajo s Duero közt laktak; ügyesek voltak 
a futásban, és vitézek a harczban. 

c) A c a n t a b e r ek, a félsziget éjszaki részén: vadak, hősies 
elszántsággal védték függetlenségöket a megmászhatlan hegyek közt. 

d) A c a r p e t a n ok; székvárosuk Toledo volt, aczél gyártmá
nyairól hires. 

e) A c e l t i b e r ek, a félsziget beljében: tiszta i berek vegyü
léke celtákkal; miveltek: és igen számosak, kereskedés- és iparral 
foglalkozók. 

f) A v as c o n ok, a mostani baskok ose1. 
g) As t u r ok, t u r d u l ok, i l e r g e t ck, és mások, a mai 

Spanyolországban. 
h) A q u i t a n ok , Gallia délnyugoti tartományaiban. 
i) Os ko k? Olaszországban telepedtek meg. Maltebrun az iler

getek családjához számítja őket. 
Ugy látszik, hogy a turdetanak, celtiberek, és más e törzsbeli 

népek eléggé miveltek voltak, a költészet és történelem régi emlékeit 
birták, s külön alphabetumot; mellynck mindeddig nem ismeretesek 
nlinden elemei : bármennyire igyekeztek is némelly tudó~ok fejtegetni 
a köveken , érczlapokon, cserepeken, pénzeken talált feliratokat, mely
lyek a bask nyelvvel együtt, egyedül fenmaradt emlékek e jeles né
pektől 1). 

B) MOST IS ÉLŐ RÉGI NYELVEK. Egyetlen az escuara 
vagy bask; melly régente Spanyolország nagy részében, s deli Gal
liában divatozott, jelenleg pedig csupán az es c u a l d u n a c-, vagyis 
ba'!congados-, avagy baskoknál, Biscaya s Navarra térein 
Spanyólországban, Francziaországban, franczia alsó Navarrában, La-

l) Hogy ezt állitlmssuk, le kell innen számitanunk az or.kokat, kiknek 
nyelvéből maradványokat fogunk közleni a III. ki:inyvben. 
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bour és Soule tartományban (az alsó-pyrenei kerületben). A baskok a 
régi guasconoktól származnak. Az escuar, melly Europa egyéb nyel
veihez nem hasonlit, jóllehet sok latin és német szavakat fogadott el, 
ugy látszik, rokonságban van a semi-féle nyelvekkel, sa hajtogatásban 
az amerikaiakhoz hasonlit 1). Humboldt szerint az europai nyelvek 
közt legkevésbbé változott, és nyelvtani alakjai mindenek fölött ős 
nyelvre mutatMk. Igen gazdag és zengzetes, a mássalhangzók kelle
metlen összecsoportozása nélkül, főleg a szavak kezdetén és végén; 
nemi különböztetést nem ismer, s az articulust a szavak végére teszi, 
például : e g u n, nap ; e g u n a, a nap ; e g u n a e, a napok. Az escuar 
bizonyos ragok segélyével a nevet igéYé , igehatározóvá , s a beszéd 
egyéb részeivé változtathatja, s a nevekhez ragasztott t as u n a és 
q u e r i a végzetek által azoknak jó, vagy rossz tulajdonait fejezi ki. 

Az igehajli tá.'! s:dntolly nehéz, mint változatos: nem csak a cse
lekvő és szenvedő értelmet fejezi ki, de még fokozatokat is állithat elő, 
mellyeket más nyelvek egyedül sok igék összeállítása, vagy egész mon
datok által adhatnak vissza. A bask nyelvtanokban tizenegy módja szá
mittatik az igéknek : i n d i c a t i v us, c o n s v e t u d i n a r i us , p o
t e n t i a l i s, v o l u n t a r i us, a d a o t i v us , n e c ess a r i us, im
p e r a t i v u s , s u b j u n c t i v u s , o p t a t i v u s , p l e n i t u d i n a
r i us, i n fi n i t i v us. Az első hatnak egyenkint hat ideje van : két 
jelen, két mult, két jövő; a többi ötnek kevesebb. 

A bask irodalom istenes könyveket, nyelvtanokat, szótárakat, és 
némi költeményeket mutathat fel, leginkább kéziratban. A legérdeke
sebb bask munka, a közmondatok gyüjteménye, mellyet franczia és 
bask nyelven Orienbart adott ki: s ezek közt vannak népdalok töredé
kei is. A L e l o i l L e l o legrégibb dalnak tartatik e nyelven, s ré
gibbnek minden spanyol, vagy portugal daloknáL A baskok latin irás
jegyekkel élnek, s a helyesirás nem különbözik a kiejtéstőL llidassouet 
áldozár egy ujabb munkája szerint, a bask nyelv ejtegetheti s i g é
s i t h e t i ( szabadjon e szükséges kifejezéssel élnem,) az irásjegyeket; 
igésitheti a hajlitható, sőt ige-névmásokat is; átváltoztathatja a része
sülőt nevezövé (nominativussá), és hajlithatja mint rendes nevet: 
ezek mindegyikének tizenhat különféle esete van, mindig uj végzetekkel; 

1) Humboldt Vilmos ( Prü{ung der Untea·.wchungen ühe1· die Urbewohnea· His
paniens vermittelst der waskischen Sprache) többi köztelismerte, hogy a különféle 
régi népek szóejtései , mellyek a spanyol félszigetet , déli Galliát, Olaszország 
némell y részeit, és a Közép-tenger három nagyobb szigetét lakták, az iber nyelv
törzshez tartoztak, mellynek maradványa a i.Htsk. Klaproth a bask nyelvben igen 
sok, Ásia. éjszaki, s nyugoti részeihez tartozó formákat talált. 
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haj lithatja mindazt, a mi hajlithatlan az ujabb nyelvekben, u gymint 
az előragokat, igehatározókat, közbevetéseket, sőt ezeket igésitheti is.; 
minden gyökigét huszonhatszor is hajlithat, mindig uj végzetekkel, a 
nélkül, hogy az eloszthatlan egységet szaporitaná , vagy módositaná ; 
núnden határozatlant és részesülőt nevezövé változtathat, és rendes 
nevek gyanánt ejtegetheti azokat tizenegy eseten keresztül; végre, 
sem hiányos, scm visszaható igéi nincsenek. Négy különféle nyelvet 
mutat föl ugyanazon hajlitás eloszthatatlan egységében, tudnillik : 
g y e r me ki k i cs i n y i t ő nyelvet; é r e t t, vagy e g y e n l ős é g i, 
t ek i n t é l y- vagy t is z t e l e t-, és n ö i nyelvet ; minden főnévnek 

tizenkét különböző esete van, s a nevezőnek hat foka; minden mellék
névnek pedig husz különböző esete. Egy példája a nevező hat fokának: 
l)Aitatya, 2) aitaren, atyáé, 3) aitarenarena,az atyáéé, 
4) a i t a r e n a r e.n g a n i c a c o a r e n a, mi az atyáénak tulajdonáé, 
5) aitarenarenganicacoarenarena, mi az atyáénak tulaj
donáéé; 6) a i t a r e n a r e n a r e n g a n i c a c o a r e n a r e n a; mi az 
atyáéi-nak tulajdonáéé; az ablativusban a i t a r e n a r e n a r e n g a n i
c a c o a r e n a r e n a r e n a r e q u i n : negyvenkét bet ü l Bidassouet 
megjegyzi, miként a bask elnevezések topograpbiai helyzettől vétettek. 
Például egy háznak neve b i d a r t i a, mert két ut közt vagyon; b i d e
g a i n a, mert ut mellett épült; b i d ek h u r u c h i a, mert kereszt
ut mellett fekszik; h e g u as i a, me rt délnek fekszik; i p h a r r a g u e r
ri a, mert éjszakra néz; haitzheotchenia, mert hideg szélnek 
van kitéve j b i d e g o r ri e t a, mert vereslő ut mellett épült. Ugyan
ezen nyelvész közelitö számítás szerint ugy találja, hogy mig a 
franczia nyelv 2,119,000 szótaggal bir, a basknak nincs kevesebb 
1,592, 448,000 szótagjánál. E rémitö különbség nagy részben onnan 
ered, hogy minden bask ige huszonhatféle módon hajlittathatik j és 
n~inthogy minden név igévé válhatik, ugyanannyi szótagokat állithat 
elő, mennyit az ige, midőn a huszonhatféle hajlitás valamennyi módo
sitásain átmegy. 

E nyelv három főbb szóejtésre oszlik; ezek : 
a) A bis c a y a i: melly legtisztábbnak tartatik, és legjobb 

nyelvtanokkal bir j divatozik a sajátképi Biscayában. 
b) A g u i p us c o a i, Guipuscoa s Alava tartományokban di-

Yatozik, és legjobb szótárral bir. . 
c) A b as k vagy l am p u r d am, spanyol és franczia Navarrá

ban , s Labour és Soule tartományokban. 
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CEL T A CSALÁD. 
A) MÁR ELENYÉSZETT, RÉGI NYELVEK. 

Ugy látszik, ide sorozandók azon nyelvek, mellyeket a celták be
széltek Galliában, Belgiumban, a britt szigeteken, Német-, Olasz-, 
Spanyolország és Kis-Ásia egy részében. Legnevezetesebbek e népek 
közt: Galliában a b i t ur i g ok, kik az egész cclta Galliában uralkod
tak, és kiknek főnöke Bellovesus 1 Roma 164-ik évében 1 Olaszország 
nagy részét meghódította; az e d u ok, minden gallok közt hiresek: 
fővárosuk volt Augustodunum (A u t u n); a se n o n ok, kik meghó
diták Olaszországot, és bevették Rom át; a p a r is i ak, fövárosuk vala 
Lutetia, azon helyen 1 melly jelenleg Paris szigetének neveztetik; a 
v e n e t ek Morbihan partjain 1 és a veneti szigeteken: a druidák val
lásának egyik fő központja ; az a ll o b r o g o k , s e q u a n o k stb. A 
régi Belgiumban a sajátképeni b e l g á k; a t r e v i r ek, kiknek fővá

rosában gyakran székeltek a ro mai császárok; a n e r v ik, me n a p i u
s ok stb. A britt súgeteken a s i l u r ok 1 j e r n e k 1 j o e r n ek , h y
b e r n e k ; s k o t ok vagy g a e l o k 1 c a n t i us o k , kiknek területén 
volt London városa stb. Déli Németországban a h e l v e t á k 1 b o jok, 
scordiskok stb. Olaszországban a ligurok, ligyusok, in
su b r o k, c e n om a n ok stb. Spanyolországban a c e l t á k, és a kik 
Galícia egy részét lakták. Kis-Ásiában a g a l a t á k, Galatiában. Töb
ben e népségek közül némi miveltséggel birni látszanak. A gallok drui
dái görög alphabetummal éltek; és azt mondják, hogy az iriandiaknak 
különö; irá~jegyei~ voltale 
B) MEG ELO REGI NYELVEK. 

a) Gall, gael, vagy sajátképeni cella nyelv; mclly a valódi 
celták utódai közt divatozik különféle szóejtésekben, Iriand na
gyobb részében, majdnem az egész skotiai fölvidéken (Highland), a 
Western, vagyis hebridi szigeteken, és Man szigeten. A celta hajli tás, 
melly a latinnak hat esetével bir, nagy részben hajlitás, részben elő
ragok által történik. Az ige1Jajlitás gazdag módokban , de szegény 
időkben: mert tagadó módja is van , melly a tagadás után ni, cha és 
egyebeket használ; s mert a hi ige kivételével, csak két ideje van, a 
határozatlan mult (aoristus), és a jövő: a többi egyszerű, vagy össze
tett igéket körűlirás által képezvén, a hi segéd-igével, megelőzve ag 
vagy iar előraggal. Például: ta mi ag b u a l a d a h, én ü tök, vagy be
tű szerint véve : én készen vagyok ütni; t a t u a g b u a l a d a h, te 
ütsz, vagy: te készülöben vagy ütni. 

Valamint a cumbernek, ugy e nyelvnek is három segéd-igéje van: 
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b i, melly az igehajlitás nagy részét teszi j d e a n, tenni; r a c h, menni, 
melly valamint a segéd-ige o b e r, a cum ber, és d o, az angol nyelvben, 
a mondat kifejezésének öregbítésére szolgál. Például: d e a n su i d h e, 
ülj, betüszerint, németül értelmezve: t h u e si t z e n; r i n n e se a
s am h, lábain állt, betü szerint: ugy tett, hogy lábain állt. Ugyan
ezen két ige, másokhoz kapcsolva, számtalan különös mondatokat ké
pez. A gall a szenvedö igéket, hasonJón a latinhoz, segéd-igék nélkül 
képezi j ki,·éve az ohajtó és foglaló módokban. Ahwart szerint csupán 
a foglaló és parancsoló mód idei birnak külön végzettel személyerrkint : 
hasonJón a görög, latin, franczia s egyéb nyelvekhez. A jelentő mód
ban a végzet egyforma, mind az egyesben, mind a többesben, valamen
nyi személyeken át j s a személyes névmás az igének elébe tétetik. A 
parancsoló mód egyes számának második személye , gyök e az igének, 
épen ugy, mint a német, persa, török és más nyelvekben. Valamint a 
latin és olasz, cselekvő igéit személyes névmások nélkül hajlithatja; 
sok ragocskái s tagjai vannak, mellyeket fél-előragoknak lehetne ne· 
vezni, ugymint: d i, a o, e a, e u, eas, m i, n e o, a n stb.; mellyek 
mellék-, vagy főnévhez, vagy igéhez adatván, ezek értelmét módosit
ják és változtatják. A névelő (articulus), ugyszinte minden igék és bir
tokos névmások , elébe tétetnek a főnévnek j de a nevező eset , vagyis 
inkább a tárgy, legtöbbnyire az ige után jő : az előragok mindig meg
előzik azt; mi az értelemnek teljet ád. Temérdek kicsinyítő s összetett 
szavai vannak , és mint a görög, német, persa és más nyelvek, határo
zatlan mennyiségben készitheti azokat; például o g l a c h szolga, b e a n 
hölgy, b a n o g l a c h szolgáló, u is g e viz, fi o r igaz, fi o r u is g e, 
forrásviz stb. A gall a latin irásjegyeket használja, de csak tizennyolcz 
betüt; mivel ak, q, v, w, x, y, z, soha sem fordul elő benne. Régenten 
a szerzetesek által feltalált különféle jegyekkel írtak: mellyekre nézve 
a tudósok a legképtelenebb véleményeket nyiivániták; később az angol
szász al ph abetum hozatott be helyébe. Az m, mh , n, nn által megelő
zött, vagy követett a, o, u, betük orrhangot adnak; az r kimondása e 
három betü előtt a legnehezebb. Néma magánhangzókat nem tesz a 
szavak végére; és sok hehezett betüi vannak A kiejtés nagyon külön
bözik a helyes-irástól j mert olvasás közben sok kiirt másc;alhangzók 
nem mondatnak ki , vagy pedig lágyabbakká válnak. 

A gall jelenleg három fő szóejtésekben divatozik , sokféle eltéré
sekkel ; 'ezek : 

a) Az e r s , i r i s h , e r i n a c h, Ir land nagy részében. 
b) A c a l d o n a c h fe:sö Skotia völgyeiben (Highland), s a heh 

ridi szigeteken (Western). 
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c) A ma n ck, Man szigeten. 
Az ers jókor miveltetett, és legmiveltebb; s ugy látszik, a IX 

századig mennek föl legrégibb kéziratai : a VII. és VIII. század az ers 
irodalom legfényesebb korszaka volt, melly nagy részben keresztény 
tudósoknak köszönhető; kik menedéket keresvén Ir honban, fel virágoz
taták ott a déli Europa miveltebb tartományaiban divatozó tudományo
kat és mesterségeket. A normanok betörése után, az ers mindiukább 
elhanyagoltatott Legszegényebb jelenkori irodalma, melly erkölcsi s 
nyelvtani könyveknél egyebet nem ismer. A c a l d o n a c h szóejtés 
nem olly mivelt, de tisztább; nem régiben nagy hirre vergődött azon 
költészeti töredékek által, mellyekre Macpherson épité Ossian czimü 
költeményeit. A ma n ck szóejtés le gmi veletlenebb és keverte bb. A 
szent-irás mindegyikre átfordittatott. 

C) CIMBER, vagy CELTO-BELGA nyelv; régenten a kymrek, 
vagy belgák közt divatozott Belgium- és Britanniában, jelenleg Angol
és Francziaország egy részére van szoritva. A eimber nyelv franczia 
mód szerint ejteget, a névelő módositásával; csupán két nem-különbsé
get ismer, s az átaJános elnevezésekben a nőnemet használja, mint a 
zsidó. Például ; d i v e z a d e o a n e s h i, késő van ; szóról szóra : t a r
d um e s t p r o i ll a. A főnév többes száma nagyon különbözik az 
egyestől; de a melléknevek végzete minden nemben és számban ugyan
az. Sok kicsinyítllket képez: ik, vagy i g szótagot ragasztván a gyök
hez; az igehajlitás igen nehéz, de időkben gazdag, és hajlitás által 
történik, mint a latinban. Két módja van hajlitani minden igét: a sze
mélyes módnál elhagyja a névmást, és minden személynek külön vég
zetet ád; a személytelen módban egyik segéd-igét használja a fő-ige 
személyes határozatlan módjával: sőt minden közép és cselekvő igék 
jelen idejére, négy különbözö hajlitása vagyon. A eimber, valamint a 
gael nyelvnek, három segéd-igéje van: b e z a lenni, mellyel a szen
vedö igék képeztetnek ; ka o u t, ich habe, me ll y az összetett mult idők 
képezésére szolgál, és o b e r, tenni, mi a cselekvés teljét, vagy meg
erősítését jeleli. 

E nyelvnek három fő szóejtése van: 
a) A w e ls h, vagy w a l es, irott nyelve a kymrek- és wale

siaknak, kik a Caesar által leigázott bretonok utódai, s Anglia W a
les herczegségében , a Galloway hegyekben ('?) és Wigton vidékén 
laknak Skotiában. 

b) A c o r n is h, még most is divatozik (?) a Scilly súgettenge
ren; és egy időben Comwallisban a kymrek közt élt, de a mult század 
közepe táján kive9zett. 
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c) A b r e y z a d, vagy a ls ó-b r e t o n, vagy c e l t a-b r e t o n, 
Francziaországban divatozott az alsó bretagniaknál, az angliai bretonok 
utódainál, kik az V. században menedéket keresvén Armoricában, ott 
megteleped tek. A breyzadban négy eltérés van, ugymint a l e o n a r d, 
vagyis Leonnak sz. Pál megyéjében divatozó: ez a legszabályosabb; 
miért is Legonidec jeles nyelvtant irt róla ; a t r e c o r i a n d, vagyis 
bretagnei-breton, Tréguier megyében divatozik: kevésbbé romlott a 
többinél; a o o r n w a ll is i, Quimper-Cotentin megyében; a v a n
u e s i, V ann es megyében : ez a legromlottabb. 

A eimber nyelv a latin alphabetum huszonkét jegyeit használja; 
s ezek elegendők minden hang kifejezésére, bizonyos összeillesztések 
által. Megkülönböztetik abban az n orrhang, a j , a francziák ch-ja, s 
l á g y l-je, a németek c h-ja. A kimondás keveset különbözik az irás tól, 
midőn változó mássalhangzók iratnak (b, k, d, g, m, p, t); különben 
pedig eléggé különbözik: mert bizonyos szabályok szerint változtatn i 
kell azokat, lágyitva a kimondást ; mi a legnagyobb nehézséget képezi 
e nyelvben. A eimber vegyes nyelv: kezdetben talán a köz-németnek a 
tiszta celtávali keverékéből származott; a welsh nyelvben fele a sza
vaknak latin és franczia, másik fele német és gael eredetü. A welsh 
és a breyzad, a XVI. századig nyomtatott nyelvtanokat és szókönyve
ket mutathatna:k föl; irodalmuk azonban csekély számu, többé vagy 
kevésbbé régi költemények- , és szent tárgyu könyvekre szoritkozik A 
welsh előbb miveltetett, mint a breyzad; s ugy látszik, egészen a XI. 
századig vihetők fel némell y régi darabjai : a C y t r e i t h i e u H y v e l 
D d a a c E r a i ll, vagyis gall codex pedig a X. század közepéig. A 
welsh sok költeményt bir a XIV. század elötti időkből. Owen szerint 
csupán Wales herczegségben nem kevesebb, mint két ezer darab kéz

. irat található; s a költemén y-töredékek száma legalább tizenháromezer. 
A walesi csordák számos nevezetes tettei közül leghiresebbek azok, 
mellyek a hires Arthur király- és hösrc vonatkoznak: ki, ugy látszik, 
egyike volt a legvitézebb főnököknek a szászok elleni hosszu harczok
ban. Néhány évek óta tudományos lap, és hirlap jelenik meg c nyelven, 
melly máris kétszáz darab nyomtatott müvet számlál. 

Az e családbeli nyelveket, különösen a gael szóejtéseket, ezer 
meg ezer angol gyarmatosok beszélik éjszaki Amerikában, főleg Perth, 
Glengary, s egyéb, a skotok és irlandiak által felső Canada-, Uj-Braun
schweig- és Uj-Skotiában, a legujabb időkben alapitott helyeken; s az 
angol-amerikai szövetségnek számos lakói 1 főleg Pensylvania- 7 Mary
land-, Uj-York-, Uj-Hampshire-, Uj-Jersey-, Kentucky-, Virginia-, sa 

21 
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két Carolinában: azonban mindazok, kik e nyelvekkel élnek, többé 
vagy kevesbbé beszélik , s legalább értik az angol nyelvet. 

A celta és bask nyelvek némelly tüzes bálványozói igen messze 
hajtottúk a követeléseket, mellyekre Humboldt, T ö r t é n e t i é r. t e-
k e z é s é n e k III. köt. igy felel : · 

"Az á talánosabb történeti nézpontokra emelkedés, a különféle 
népek nyelveinek és lwponya-alkatának pontos vizsgálata , s az Alleg
hanak és nyugoti Oceán partjai közti véghetetlen tartomány kikuta
tás:~. által, lassankint egy talány fejlik fel előttünk, melly méltó arra, 
hogy a történetirók figyeimét magára vonja." 

"Mindezen kutatásokban nem lehet felhozni Amerika öslakóit : 
mert ennyire nem is megy föl a való történet; sem hivatkozni olly mi
veltségre, melly a tatár-mongol faj miveltségét Közép-Ásiában meg
haladná: sem végre némell y l111ngo k és szótagok esetleges hasonlatos
ságára,mell yek jelentése egészen különbözik a sind,indopelasg, i ber vagy 
bask, és gael, vagy cel ta nyelvekben. Bizonytalan, és kevéssé logikai ta
pasztalatok nyomán véltek némellyek feltalálhatni id8nkint az Egyesült
államok területén indiánokat, kik iriandi alsó-breton, vagy skotiai celta 
nyelvet beszélnek. E mcse az i n d i á n-g a II ok ról, kik a celta nyel
vet megőrizték volna, nem tegnapi dolog. Raleigh lovag koráig azon 
kúsza hir járta be Angolországot, hogy Virginia partjain a walesi h a o, 
h o n i , i a c h köszöntés hallatszott. Owen Chapelain beszéli , miként 
1669-ben néhány celta szó kiejtése által ruenekült meg a tuscororai 
indiánok kezeiből. Azt mondják, ugyanez történt Beatty Benjaminnal, 
midőn Virginiából CaroJinába ment át; sőt ez azt állit ja, hogy egy 
egész gall népességet talált, mellynél Madoc-ap-Owen, 1170 körüli 
utazásának emléke fönmaradt! John Filson, Kentucky történetében, a 
régi utazók ezen mcséit föléleszté. Szerinte Chapelain Ábrahám kapi
tány Kaskaskyban indiánokat látott, kik gall nyelven beszéltek néhány 
\V ales tartományból származó katonákkal; még azt is állítja, hogy 
távol nyugoton, a Missuri partjain egy nép létezik, melly a celta nyel
ven kivül a keresztény vallásnak némelly szertartásait is megőrizte. A 
natchitotchok Veres-folyója mellett, 700 mérföldnyi távolságra Missis
sipi torkolatától, Post folyó összefolyásánál, Stewart Izsák nevü ka
pitány fehér bőrü és vereshaju indiánokra vélt találhatni, kik gall 
nyelven beszéltek, sőt eredetök okmányaival is birtak A keleti par
tokra történt állítólagos érkezésök bizonyságául, vidrabőrbe szorgosan 
betakart pergamen tekercseket mutattak elő, mellyeken kék szinnel nagy 
betük valának irva: mellyeket azonban sem Stewart, sem társa Davey, 
ki V'{ 11lefl tartományból eredett, nem birtak megfejteni. Ezek leszrJek 
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talán a gall könyvek, mellyekről nem régiben a franczia s amerikai 
lapok szóltak." 

"E jelentései;: nagyon is bizonytalanok a helyek meghatározásá
ban. Owennek utolsó levele, me1lyct az curopai hirlapok 1819-ik évi 
február 11-én közöltek, a gall eredetü indiánok telepeit a Madwaga 
partjaira helyezi; s két Wrzsre, brydonok- és chadogokra osztja őket: 
tisztább gall nyelvet beszélnek, mint \V a les tartományban; mivel az 
anglicismusoktól mentek (!)és druidismussal vegyes keresztény vallást 
követnek." 

"Az illy állítások olvasásánál önkényt eszünkbe jut, hogy mind
Pzen történetecskék időszakonkint uj alakban tünnek föl. Az Egyesült
államok tudós földirója, W l:u·den, méltán teszi azon kérd<~st: miért tün
tek el ezen gall gyarmatok és cclta nyelv nyomai, mióta kevésbbé hi
M;ékeny utazák járták be az Ohio és Sziklás-hegyek közti tartományo
kat? Mackenzie , Barto n, Clark és Lewis, Pi ke, Drake, Mitchill, és 
az uj am e r i ka i A r c h a e o l o g i a kiadói, még csak ámyékát sem 
találják az europai gyarmatoknak a XII. századból. Továbbá 1\Iadoc-ap
Owcn utazása sokkal bizonytalanabb, mint a scandinávok hadjárata (az 
isiandi Randa, Biorn, Leif stb). Ha valameily europai nyelv marad
ványai feltalálhatók volnának Ejszak-Amerikában, ez inkább a teuton 
(scandináv, german vagy goth) lenne, mint sem a celta, vagy gall: 
melly a német nyelvektől lényegesen különbözik. Minthogy az ameri
kai nyelvek szerkezete felti.inő különbségeket mutat azon népek irá
nyában, mellyek az ujabb nyugoti nyelveket beszélik: a theolognsok a 
zsidó (semi, vagy aram), a spanyol gyarmatosok a bask (iber), az an
gol és franczia gyarmatosok pedig a gall, irlandi, s alsó-bretagnei nyel
,·ekből véltek valamit azokban feltalálhatni. A baskok-, és Wales tarto
mány egyéb lakóinak követelései, a mennyiben nyelvöket nem csak 
anyanyelveknek, hanem egyszersmind minden egyéb nyelvek törzsé
nek is tekintik, messzire terjednek Amerikán tul, egészen a Déli-tenger 
szigeteiig. Peru partjain a spanyol, és angol tengerészet két tisztjével 
találkozám, kiknek egyike azt állitá, hogy bask nyelven hallott be
szélni Tabitiban, a másik pedig gall-ir nyelven a Sandwich szigeteken." 

4. §. 

A thrák-pelasg, és gflrfig-latin nyelvek családja. 

Görögország és Roma állnak a régi miveltség élén. Romának 
minden hódításai közül, a törvények, és nyelve, mai napig is életben 
'·annak a latin Europána.k nevezett déli tartományokban. Olaszország 
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megörzé nemzeti hagyományait; Görögország, alapjában forgattatván 
föl Roma hatalma által, elveszté a magáét. Spanyolország, melly 
nemzeti hagyományait számos törzsektől nyerte, a folytonos betörések 
következtében elenyészni látta azokat; de főleg Cataloniában állottak 
ellen a romai benyomások az afrikai mórok szablyájának. Uj irodal
makból uj nyelvek keletkeztek : az olasz, romancz, portugal, és spa
nyol, egy közös nyelvévé olvadva azon népeknek, mellyek azt jelenleg 
beszélik, az uj államokkal együtt növekedtek. A költészet szelleme 
fensőbb helyet jelelt ki számukra azon nyelvek közt, mellyek logikája, 
hasonlata, és gazdagsága, az izlés és képzelődés minden ihleményeinek, 
a bölcsészet, erkölcstan és politika minden szükségeinek megfelelnek. 
Olaszország nyuj tá az első mintákat; a portugalnak megvolt Camoense, 
Spanyolországnak Calderonja, s a trovadorok majd szerelmi, majd 
gunydalokkal viditák föl az udvarok tétlen népét, és a kastélyok magá
nyát. Ekképen egy uj korszaka nyilt meg az emberi észnek, me Ilynek 
hatalma minden nyomással daczolt : véres forradalmak , a legkegyetle
nebb barbaries tettei érezték azt, a nélkül, hogy leverhették volna; 
az uj társadalmak végre az idő és köznyomor által megszentelt törvé
nyeken alakulának meg: ennyi tapasztalatnak gyümölcse, a tudomány
és igazság-, minden erény és jóllét eme valódi forrásainak országába 
vezet bennünket. 

E családnak négy ága különböztethető meg : 
A) THRÁK-ILLYR; onnan neveztetve, mivel benne foglaltat

nak a Kis-Ásiában, Halys folyótól nyugotra, s Europának egész keleti 
részében lakó thrák és illyr népek által régente beszélt nyelvek. Euro
pában a celta népektől elfoglalt N oricumtól kezdve, egészen a Duna 
és Dnieper torkolatáig, s azon tul is divatozott e nyelv. Már igen ré
gen elenyésztek, vagy összevegyültek c nyelvek. Nevezetesebb népek 
valának e családban : 

a) A p h r y g i a i ak Kis-Ásia középpontj án, melly fölött ők, és 
Thraciában lakó rokonaik, a b r i g ek uralkodtak. Ugy mondatik, hogy 
a phrygiaiaktól tanulták a görögök vallásuk egy részét, a zenét, és 
tánczot. 

b) A t r o j a i ak; halhatatlanitva Horner által. 
c) A b i t h y n ek, Bithyniában. 
d) A l y d u sok; ezek találták föl a pénz verést, a testgyakorlati 

játékokat, és számos mesterségeket. A VI. században Kr. e. Kis-Ásia 
fölött uralkodtak; s királyuk Crocsus, szembe mert szállani Cyrussal 
Ásia uralma végett. 

e) A c a r i a i ak, hires tengerészek; miért is a szomszéd tenge-
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reken ök uralkodtak; nyelvök a phrygiai s lydiai volt: és mindenek fö
lött elterjedt Kis-Ásiában, mielött a görög gyarmatok saját nyelvöket 
ott elterjesztették. 

{) A l y c i u sok Lyciában; kiknek alphabetumát Saint-Martin 
tárgyalta. 

g) A c imme r i ek, a legéjszakibb és keletibb thrákok; éjszaha 
a Fekete-tengertől és Moeotis tavától , ama tartományokban, mellyek 
jelenleg a chcrsoni Taurisnak, Jekaterinoslaw kormánykerületnek, 
és a doni kozák terület egy részének felelnek meg; később a bospo
rusi országot alapiták ott: me ll y nyolcz századon át tartott Nagy
Constantin koráig, és mellynck nevezetesebb emlékeit Raoul-Rochette 
és Köhler bocsáták közre. 

h) A t a u r i a i ak, kik Krimnek adtak nevet (Chersonnesus tau
rica); hiresek kegyetlenségökrőL 

i) A sajátképeni t h r á ko k; kik a sok törzsre oszlott mysiekkel 
Thraciát lakták. 

l) Számos törzsek , d á ko k vagy g e t á k nevezete alatt, a mai 
Bessarabiát, Erdélyt, Moldvát, Oláhországot és Magyarország egy 
részét a Tiszáig lakták. 

m) A ma c e d ok j kik Fülöp alatt elsők lettek Görögországban, 
és Sándor alatt a legnagyobb birodalom fölött uralkodtak. 

n) A régi i ll y r ek, az adriai partok hosszában, sok népekre 
osztva ; kik köz t a d a l m a t á k és i s t e r e k. 

o) Pannonok, vagy paeonok, Pannoniában. 
p) A v e n e t ek j ugy látszik illyr gyarmat éjszaki Olaszországban, 

az adriai partok hosszában. 
q) A si c u l ok; kik miután az olasz félsziget nagyobb részét bir

ták, Siciliában foglaliak állomást : mellynek nevet is adtak. 
Hihetőleg e családhoz számítandó az albaniai , vagy skipp, 

avagy scipa nyelv, mellyet Albaniában és más tartományokban az 
arveneshi sk i p c t a r ok, a törökök által ugy nevezett a r n a u t á k 
beszéltek; kik most átalában a l b a n i a i ak nak hivatnak. Aibaniának 
fő lakosságát teszik, és elterjedvék egész europai Törökországban, 
leginkább Rumelia-, Bulgaría.- s Macedoniában. Egyéb, c l em e n t i
n ek nek nevezett albánok , Herkovcze és Niknicze falvakban laknak, 
az ausztriai birodalom sz lá v katonai végvidékein, hol 1737 -ben tele
pedtek-Ie; mások ismét, kik görögöknek tartatnak, Celso, Reggio, 
Lecce vidékén, és Nápoly egyéb tartományaiban laknak, s Messina 
körül Siciliában, hol1461-, 1532-, s 1744-ik években vonták meg ma
gukat. Az albaniai főtörzsek, ugy látszik, a g u e g u ek Felső-Albaniá-
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ban, a m i r d i t e k és t os ko k (Pouqueville-nél t o x i d á k) Közép-, a 
shiumok (choumok Leaknál) és a liapok (j ap ok) Alsó.Al
baniában. Annyi bizonytalanság közepette,talán három fő szóejtést lehet
ne megkülönböztetni: a felső-alhalliait, melly legtisztább; az alsó-a).ba
niait, melly görög szavakkal vegyes; és az olaszországit, melly sok ola!'<z 
kifejezést foglal magában. Daczára a hasonlatosságnak a latin, görög é~ 
szláv nyelvekkel, az albaniai szegényebb a formákban a két utóbbináL 
s ezek nem olly szabályszerüen származtathatók. Sem a görög nyelv 
összetett szavaival, sem a latinnak merész szerkezetével nem bir; te
mérdek segéd9zavakat használ; u melléknévnek előragja van; a név
mások hajlitása tökéletes és szabályos, és némi hasonlatossága van a 
latinnal az első és második személyben. Az aligmult, mult, föltételes 
jövő, parancsoló, lmtározatlan, részesülö, hajlitás által képeztetnek; a 
többi idők a h a b e r e é'l ess e segéd-igékkel. Ez képezi a szenvedöt, 
a cselekvő határozatlan móddal. A határozatlan módot mindig megelőzi 
a m e névelő, midön az értelem cselekvő, s m e o n, midön az szenvedő. 
vagy visszaható. 

Három különféle alphabetumot használnak az albánok, ugymint: 
az a l b á n i. t, vagy e g y h á z i t, mellyet Maltebrun a keresztény pa
pok által vélt feltaláltnak a III. és IX. század közt: ez harmincz jegy
ből áll, mellyek igen hasonlitanak a phoeniciai, zsidó, örmény 1 pal
myrai, de nem a bolgár és mesogoth jegyekhez; darab idő óta kiment a 
divatból. A g ö r ö g alphabetumot az irodalomban használják, csak
hogy kiilönös értéket adnak némell y, egymáshoz illesztett jegyeknek. 
Az u j a b b alphabetumban 1 me ll y a P r o p a g a n d a által kiadott 
könyvekben használtatik, négy külön jegy járult a mi jegyt>inkhez, az 
angol kemény és lágy th, a franczia u , a spanyol ll, és egy bizonyos 
nagyon sziszegö hang jelelésére Az albán irodalom nagyon szegény, 
vagy legalább kevéssé ismeretes; de nemzeti dalokkal bir: mellyek kö
ziil némellyek Scanderheg korát megelőzik. Azt mondják, Felsö-Alba
niában sok felirat létezik; mellyek igen nagy fontosságnak lehetnek 
a történelem- és néprajzra nézve. 

B) HETRUSK. Bármilly bizonytalan is a hetruskok eredete, hihe
tőleg inkább e családba számitandók, mint sem Frerettel a cel ták, vagy 
Ciampival a szlavok közé. A hetrusk nyelvet oo a hetruskok; vagy rha
senák beszélték; egyike az ó-kor legjelesebb népeinek, vallás és tör
vények tekintetében: mellyek a romaialmak szaigáltak mintául; továbbá 
bölcsészet-, csillagászati, pbysikai s orvosi ismeretek-, mesterségek- és 
tengerészetre nézve. Egy nagy szövetséget képeztek , melly az ö leg
szebb korában, :Hetrurián kivül az umberek, ligurok, oskok és campa-
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niak tartományait is magában foglalta, s a szomszéd tengerek- és szi
getekre kiterjedt. A gallok éjszakon, és a romaiak dél felől megdöntöt
ték e hatalmat. Némelly, Varroból vett töredékek, az eugubini táblák, 
a Vermiglioli által értelmezett negyvenöt soros hosszu felirat, és né
mel! y vésett emlékek, mühelyck romjai, sirboltok, edények, szobrok, 
érmek, mindaz, a mi számunkra e dicső nép irodalmából és emlékeiből 
fönmaradt. Nem mondhatjuk ugyan, mikor szünt meg a hetrusk nyelv; 
de Augustus és Claudius korában még divatban volt. Irásjegyei 
ugyanazok voltak, mellyek a görögökéi kezdetben, vagyis tizenhatjegy 
jobbról balra irva. 

C) PELASG-HELLEN; igy neveztetve, mivel magában foglalja 
a régente pelasgok és hellenek által beszélt nyelveket: melly bizony
talan népek, valamint minden ez ágbeli néptörzsek, már régóta el
enyésztek, vagy összekeveredtek. Hihetőleg ide sorozhaták : 

a) A p e l as g ok, Müller Ottfried szerint Görög- és Olaszország 
ös lakói. 

b) A l e l e g ek, Raoul-Rochette szerint Görögországba jött ásia 
gyarmat. 

c) A p c r r h e b ek, kik Theasalia egy részét lakták. 
d) A t h e s p r o t o k és m o l o s s o k, Ep i rus fő népei ; Pyrrhus 

alatt lettek híresekké. 
e) A k r e t a i ak, kik hatalmukat Minosnak köszönék. 
{) Az o e n o t r i ak, kik Olaszországba költöztek. 
g) Az a r ka d ok, Arkadia lakói. 
h) A t y r r h e n ek, kik Olaszország egy részét birtálc 
i) A h e ll e n ek; előbb görögöknek hivatva, thessaliai csekély 

nép, melly később az egész nemzetnek nevét adá, melly a : 
Hellen, vagy régi görög nyelvet beszélte oo; divatban volt ez 

a tőle függö tartományokban, Sicilia és Alsó-Olaszország nagy ré
szében, továbbá Kis-Asia, Syria, Egyptom és tartományaik külön
bözö vidékein, narbonnei Galliának egy részében stb. A macedo ni uralom 
korában a hellen nyelv az Alexandridák minden udvaraiban, s az alá
vetett tartományokban minden miveltebbek ajkairól hangzott: késöbb 
a romaiak mivelt.ék azt, s a keleti birodalom bukásáig uralkodó nyelv 
volt; midlln ismét nyugoton kezdett uj hévvel miveltetni. Irodalma 
egyike a leggazdagabbaknak, és legjelesebb a világon; sőt egyetlen 
látvány a maga nemében, az iróknak egész sorozata, Hornertől kezdve 
egészen a XV. század közepéig. Aleghajlékonyabb, gazdagabb, és zeng
zetesbek közii.l való a világon : nyelvtani formái szinte hasonlók a latin 
forrnákhoz, s ennek kiképzését és tökéletesbitését nem csekély mérték-
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ben mozditá elő: kettős (dualis) száma i és névelője is van: mi a latin
ban hiányzik i igehajlítása gazdagabb és rendesebb, szerkezete jobban 
megfelelő a nyelvtani logika szabályainak, és határtalan képességgel 
bir 'a szavak összetételében. 

Maltebrun a régi görögben két különféle szóejtést különböztet 
meg, tekintettel azon idöszakra , mellyben divatoztak : 

a) Ős h e ll e n t, közel álló t a pelasghoz. Ezt ö három fő szóejtésre 
osztja: az a r ka d i a i, t h ess a l i a i (ide tartoznék a régi g ö r ö g 
ma c e d o?), s az o e n o t r i szóejtésekre i melly utóbbi Olaszországban 
a latinnal vegyült össze. 

b) Hellent a történeti idéíkbenj melly ismétnégyfö 
szóejtésre oszlik, szá.mos eltérésekkel j ezek : 

a) A r é g i a e o l, rokon az ocnotrival, mellyet Horner az iste
nek nyelvének nevez. 

~) Az aeolból származott r é g i d ó r , Sappho, Pinclar stb. nyel
ve : magában foglalja a Sparta területén élő l a c o n i a i nyelvet, és 
a syracusai n é ps z e r ü d ó r t, vagyis Theaeritus nyelvét. 

y) A kereskedő IJ.épek által lágyított r é g i d ó r, vagy hellen j 
Horner nyelve: az epicus költészet classicus nyelve maradt, és magá
ban foglalja a még lágyabb ás i a i j o n i a i t, mellyen Herodot irt , s 
az e u r o p a i j o n i a i t, melly erőteljesebb maradt, s me Ilynek fő ágát 
teszi az atticai nyelv, a szónokok és színi előadások elasaicai nyelve. 

J) A k ö z ö n ség e s i r o d a lm i g ö r ö g, vagy atticai nyelv, 
megtisztítva, s megállapítva az alexandriai nyelvészek által j egész 
Görögország, kelet, és a mivelt romaiak közös nyelve, egészen a bar
barok betöréseig. A görögök eredeti alphabetuma csak tizenhat, a het
ruskok- és latinokéhoz hasonló jegyekből állott j ezekhez járult még 
nyolcz j és igy lett összesen huszonnégy: köztük nyolcz magánhangzó. 
Ugyanez alphabetummal iratik a romeik nyelv; és a szláv, orosz és 
más alphabetumok képezésére szolgál. A régi görög irodalom hanyat
lása bekövetkezvén, a nép ajkain élő nyelv, a romaÍ birodalom görög 
tartományaiban lassankint az Írott nyelv méltóságára emelkedék, vala
mint a latina rustica a nyugoti tartományokban. Jelenleg e nyelv : 

Romeik , aplo-hellen vagy uj-görög nevezet alatt ismeretes. Ezt 
a mai görögök beszélik Morea, Livadia, Thessalia tartományokban, 
Candiában , és az Archipelagus egyéb szigetein, Albania, Macedonia, 
Rumelia, Kis-Ásia egyes részeiben, Cyprus szigetén j ugy a Mold
. va- s Oláhországban, Syria- s Egyptomban elszórt némell y görö
gök. Szintezen nyelvet beszélik sok ezer görögök az orosz és ausztriai 
.birodalomban, s néhány száz majnotálc Corsicában Ajaccio körül. A 
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szóejtések körül elágaznak a vélemények : Maltebrun kettőt különböztét 
meg, ruellyek ismét többekre oszlanak. A romeik szóejtésben megkülön
böztethető a konstantinápolyi, vagy a fanariaták szóejtése, a salonichii, 
janinai, athenei, hydrai, me ll y albánnal van keverve 11tb. A colodori
ban foglaltatik a czakonit, a Zarek hegyeken keletre Spartától; a maj
nota, a skafiot Candia szigetén; a kimari ot, albánnal és szlá.vval ke
vert; a zagoriarr és cypriota stb. Határozottan nem mondhatjuk meg, 
milly időtájban vált el a romeik nyelv a hellentől, s öltötte magára uj 
és független nyelv formáját: annyi bizonyos; hogy mindazok, kik kü
lönösen a néphez szólottak, mindinkább eltértek az írott nyelvtől, és a 
divatozó nyelvet használták: melly épen a mai nyelv, némi módositá
sok kivételével. A legrégibb müvek e nyelven: népszerü homiliák, kö
zépkori lovagregények fordításai, vagy utánzásai, s ábrándos müvek, 
minők valának a Si n d b a d, Eidpay meséi, a hét bölcsek stb.; rímes 
krónikák , minőt Buchon bocsátott közre, a frankok megtelepedéséről 

Moreában; s az uj társadalom szakásaira vonatkozó dalole Századunk
ban a görögök leforditák a legjobb franczia, angol, ·olasz és német 
müveket. 

D) OLASZ, me ll y magában foglalja az olaszországi a b o r i g i n e
s ek , és o p i c us ok által beszélt nyelveket, kik az ujabb olasz népek 
törzsét teszik. Illy riépek az e u g a n ok: kik ott laktak, hol később a 
venetek; az a us o n ok, Latium egy részében; a l u c a n ok és b r u t
t i us ok, Lucaniában és Bruttiumban; a p ic e n ek Picenumban; a 
m a r sok a mai Abruzzo egy részében; a I a t i n ok, sa b i n o k, s am
n i t ek , kik Latiumot, Sabiniát, Samniumot lakták : hires népek, mi
elött Roma hatalomra vergődött volna. Maltebrun azt gyanítja 1 hogy 
e három utóbbi nyelv vegyületéből, először> az eredeti hellenne1, főleg 
az oenotri val, később pedig a régi aeol- és dórral, képződött azon nyelv, 

· mellyet a romaiak beszéltek, s l a t i n r.evezet alatt ismeretes. 
Az Ethnographia szerinte nyelvek : 
a) A l a t i n oo; írott nyelv, Olaszország és a. tágas romai biroela

lom mivelt egyéneivel köz ös : eMggé különbözik a p l e b e a-, vagy r us
t i c a-tól, melly a félsziget rónaságain, és Spanyolország, Gallia, s 
egyéb tartományok alsóbb osztályainál divatozik. Nyelvtani formái gö
rögök, bár nem olly tökéletesek. Az ejtegetés névelő nélkül, hajlitás 
által történik; az igehajlitás gazdag módok- és időkben, és személyes 
névmások nélkül megy végbe ; a cselekvő igériek egyik idejében sincs 
szükség segéd-igékre, s a szenvedö ige némelly ideire is csak egy se
géd-ige használtatik, melly, miként a görögben, hajlitásorr megy át. 
Nem olly zengzetes és gazdag a részesülökbe~, mint a görög, szegény 
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az összetett szavakban, s néha homályos: de szabatosabb, és szabadabb 
a szerkezetben. A romai birodalom felforgatása az V. században, a rom
lott, és barbar szavaltkal vegyes latin nyelv egy nemét eredményezte, 
melly a ls ó l a t i n s á g nak neveztetik, s a XIV. századig a nyt~.got

nak majdnem egyedül írott nyelve volt. A XIV. és XV. században a 
latin irodalom ismét föléledt, főleg Olaszországban : de csak azért,hogy 
az ujabb nyelvek tökéletesbülését eredményezze; mellyek hévvel és 
sikerrel miveltetvén a nemzeti irók által, a latin nyelvet a tudományos 
munkákra szoriták. Jelenleg, Magyar- és Lengyelot·szág kivételével, 
hol sokan elég tisztán beszélik a latin nyelvet a közéletben, holt nyel
vül tekinthető ; s most már csak a kath. egyház szertartásaiban , az 
on·osi tudományokban, a romai udvar némi ügyeiben, s minden eu
ropai mivelt nemzetek irodalmában használtatik. A latin alphabetum
nak huszonhárom jegye van, mellyeket az europaiak (a görögök, oro
szok és más kevesek kivételével) elfogadtak; goth formában, mellyet 
a középkori irók tolla alatt nyert, használják a németek, dánok, csehek 
és más szláv népek. Némellyek szerint a fába- és márványba-vésés meg
könnyebbitése végett megcsonkitott és négyszögesitett nagyobb betűi, 
a runi alphabetumot képez ték, me ll y egykor egész éjszaki Europában 
használtatott. 

b) A romancz, vagy romaiparaszt nyelvet, Romának 
fénykorában a társadalom alsó osztályai beszélték a romai Europa déli 
részeiben : kivéve Görögországot, és némi más tartományokat. Többé
kevésbbé jelentékeny módositásokon menvén keresztül, ugy látszik, 
hogy a romancz azon közönséges szóejtésekben maradt fön, mellyek 
Spanyol-, és Francziaország nagy részében, Schweizban, és Olaszország 
némell y helyein divatoznak Champollion-Figeac után, a négy tájak 
szerint osztályozott fö szóejtések a következök: 

I. Spanyolországban a c a t a l a n nyelvet beszélik Cataloniában, 
és Al g heriben Sardiniában; a X. és XIII. században e· nyelven iratott a 
régi tengeri codex. A v a l e n c i a i divatozik Valencia tartományban, 
melly lágysága és Zengzetessége által tűnik ki. A maj o r c a i a Ba
leari-szigeteken divatozik. 

ll. Francziaországban divatozik a l a n g v e d o c i nyelv Gard, 
Herault kerUletekben, a keleti Pyrenek egy részében, Aude, Arriege, 
Felső-Garonne, Lot és Garonne, Tarn, Aveyron, Lot, Tarn és Gtt
ronne kerületekben: bájos és kellemes. A p r o v e n Q i Drome , Vauc
luse, Rohne torkolati, Felső- és Alsó-Havasok, Var kerületekben, 
Olaszország Nizza grófságában: éles és durva. A d a u p h i n é i lsere 
kerületben: e szóejtés, ·mint szinte a lyoni, egyhangu és vontatott; 
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ebben a savoyi- s proven~ival egyez. A l y o n i, a Rhöne s Ain kerü
letekben, valamint a Seine és Loire kerület egy részében. Az a u v e r
g n a t e i Allier, Loire, Felső-Loire, Ardéche, Lozére, Puy-de-Dome 
és Cantal kerületekben: némelly változásai e nyelv hangjait kellemet
lenek- és durvákká teszik. A l i m o us i n i Correze,Felső-Vienne, Creuse, 
Indrc, Cher, Vienne, Dordogne, Charen te, Alsó-Charen te kerületekben 
stb. ; nem o ll y zengzetes, mint a langvedoci. A g as c o g n e i, a Gi
ronde, Felső- és Alsó-Pyrenek, és Gers kerületekben: vontatott és 
recsegő nyelv. 

III. Schweizban divatozik a r om á n , vagy c e l t a-r om a n i k 
(romanisch, churwalsch, rhaetisch), mellyben megkell 
különböztetni a r h a e t i a i t, mellyet a graubündteni cantonnak több 
mint fele részében, és egy tyro li szomszéd völgy ben beszélnek ; több 
ágakra oszlik: ezek közt nevezetesbek a Sc h ams, H e i n z e n b e r g, 
D om l es ch, O b e r h a l bs t e i n, és T h n sis vidékiek a felső tar
tományban; a rumon, a rónaságokon és a hegyek ben: ez a legtisztább 
romanik , s a Rajna forrásai körül divatozik; a l a d i n, Ch ur- és En
gadinban: inkább hasonlit az olaszhoz; a g a r d e n i, Groden völgyé
ben, Tyroinak Botzen kerületében; a h e l v e t, Freyburg canton egy 
részében, a G r u v e r i n, Q u a t z o, és B r o y a r három rendbeli elté
résekkel, a fel-, közép-, és alvidéken; a w a ll i si W aliis egy részében. 

IV. A szárd államokban divatozik a sa v o y a r d, Savoyban, szá
mos eltérésekkel; a v a l d o i , Luzerna, Perosa, Clusone és San-Mar
ti no völgyekben, Pinerolo tartományban. Ehhez lehetne még adni az 
ugy nevezett fr a nk n y e l v e t, melly főleg catalani, limousini, siciliai 
s arab szóejtések keveréke: mellyet a nagy kereskedö-városokban be
szélnek a Közép-tenger partjainak hosszában, az ottoman birodalomban, 
és a barbaresk államokban, a kereskedéssei foglalkozó europaisk és 
benszülöttek. 

A romancz irodalom, melly költőinek nevéről a t r o u b a d o u r ok 
irodalmának is neveztethetik, nem kevés befolyással volt az olasz, 
franczia, spanyol, portugal és régi magas-német nyelv kiképzésére is. 
A községek iratai, s némell y ajtatos könyvek fordításai, teszik legré
gibb prozáját; versek, a troubadourok szerzeményei, már a X. szá
zadban is léteztek e nyelven. A langvedoci, proven.;i, limausini, cata
lani, valenciai szóejtések igen gazdag irodalommal bírnak. A XII. és 
XIII. 'Században hágott tetőpontjára a románcz nyelv 1 melly többé 
vagy kevésbbé miveltetett Europa legnagyobb részében, minden osz
tálybeli szép elmetehetségek által, a. szerzetestöl kezdve egészen a ka
landorokig és fejedelmekig; de mindenek föltitt a proven.;ei, toulousi, s 



332 

barcellenai grófok udvaraiban éltek legjelesebb költői. E nyelv vegyü
letéből különféle német, szláv és más szóejtésekkel, képződött a X. szá
zad után a következő öt nyelv: 

c) Az o l as z; divatozik az olaszok közt, majdnem egész Olaszor
szágban, és a szigeteken, Tessin cantonban, Graubündten és W aliis 
egy részében Schweizban, s déli Tyrol egy részében; olasz és illyr 
nyelvet beszélnek Istria s Dalmatia városaiban; olaszt és romeiket a 
joniai szigeteken. Divatozik még az olasz Konstantinápolyban, és az ot
toman birodalom egyéb kereskedő városaiban is. Az olasz nyelvtan több 
különösségeket mutat föl bármellyik testvérénél: egy szót képezhet 
kettő-, három-, négyből, együve olvasztván igét, névmás t, névelőt, elől
járót, tagadást, igehatározót; nagyító s kicsinyítő szócskákkal, a ha
tározatlan módnak főnév gyanánt használásával, a személyes névmások 
különféle elhelyezésével, és a formák változatosságával, mellyeket a 
részesülő jelen idejének ád, a gondolat különös szinezeteit fejezheti ki: 
mit más nyelven bajos volna előadni. A superlativust az első fok ismét
lése, vagy igehatározó által fejezheti ki. A szerkezetben legszabadabb 
lévén, hasonlóan a latin, német és más nyelvekhez, a szavakat azon 
érzelemhez viszonyitott rendben helyezi el, melly a beszélőnek lelké
ben uralkodik. A divatozó nyelvek közt talán a legkimértebb, és ríme
sebb; szótagjainak mértéke annyira kifejezett, hogy a latinok hexame
tereit és pentameterjeit a hosszu és rövid szótagok ugyanazon egy
másra következésével állíthatná elő. Hogy nagyobb zengzetességet ad
jon a mondatoknak , főleg a költészetben, a szavak alakját és hangját 
sokfélekép módositja: változtatva, hozzáadva, vagy elvéve bizonyos 
betüket; jóllehet néha igen bosszak némelly szavai, például az igeha
tároz:ók, és a föltételes időnek többes számu harmadik személye. Gaz
dag a képletes kifejezésekben, s a költői nyelv tetemesen különbözik a 
prozától. 

Az olasz nyelv több szóejtésekre oszlik , mellyek közt nevezetes
bek: a p i e m o n t i, s g e n u a i, számos franczia szavakkal vegyülve; 
s ez utóbbi rokon a proven<;ei nyelvvel; a m i l a n o i, vagy lom b ard, 
mellyben megvannak a francziák eu, u és n orrhangjai; az a ls ó-lom
b a r d i, Brescia, Cremona , Mantua , Parma , Modena , Ferrara vidé
kein : mellyben hiányoznak a milanoi franczia hangok , jóllehet a töb
biben ahhoz hasonló ; a b o l o g n a i, s b e r g a m o i, mindenek közt a 
legkeményebb; a v e l e n c z e i, jóval lágyabb, mellyben megkülön
böztethető a sa j á tk é p e n i velenezei, s környékebe li, a sz á r a z
föl d i, egész a Mincioig, és a t e n g e r i , Istria városaiban, a magyar 
tengerparton , Dalrnatiában , a joniai szigeteken, és az Archipelagus 



333 

némell y szigetein; a fu r l a n, számos romancz, franczia és szláv sza
vakkal keverve ; a t y r o l i , Fassa és Evaes , Livinalo, vagy Buch en· 
stein, Henneberg, és Badiamagas völgyeiben: sokban különbözö a Tyro l 
többi részeiben divatozó olasztól , és ez talán a legromlottabb minden 
olasz szóejtések közt; a köz ö n ség es t os c a n a i, mellyet sok elté
résekkel beszélnek a toscanai nagy herczegségben, Lucca herczegség
ben, Peruginoban, és Sardinia némelly részében is. E szóejtés kimivel
tetvén és tökéletesíttetvén, az irodalom és társas körök nyelve lett 
Olaszországban; a florenczi kiejtésben azonban különösen kitünnek a 
ha , he, hi erős torokhangok A r om a i, Romában divatozik , és szá
mos eltérésekkel az egyházi állam déli részében: a toscanai után a leg
tisztább , és ennél lágyabb a kiejtésben; a s a b i n és a b r u z z o i, a 
c a l a b r i a i s a p u l i a i : miveletlen kemény nyelvek ; a t a r e n t i, 
görög kifejezésekkel vegyes; a n á p o l y i; számos eltérésekkel Nápoly
ban, és a szomszéd tartományokban: igen gazdag irodalmat mutathat 
föl; a si c i l i a i, temérdek arab, görög és proven<;ei szavakat tartal
maz; as a r d, majdnem egész Sardiniában, görög, franczia, -német és 
spanyol szavakkal vegyes. Majdnem valamennyi szóejtés mutathat föl 
nyomtatott könyveket, némell y szótárakat, nyelvtanokat, vigjátéko
kat és költeményeket; Tasso lefordíttatott bellunoi , bergamoi , bolog
nai, calabriai, genuai, milanoi , nápolyi , perugiai, velenezei szóejté
sekre. 

d) Fr a n c z i a; beszélik a francziák , majdnem egész éjszaki 
Francziaország ban, a v a ll o n ok és fl a n d r us ok a keleti Flandria, 
Hainault, N amur tartományokban, Luxemburg, Limburg, Liége és 
Brabant tartományok egy részében, Belgiumban; a schweiúak Genf, 
Waadt, Neufchatel cantonokban, és majdnem egész Freyburgban; 
ezenkivül a Jersey és Guernsey, Arrgliától függö szigetek; az orosz, 
és ausztriai birodalom, és a porosz királyság némell y részeiben franczia 
gyarmatosok ; Ásia-, Afrika- sAmerikában francziák; Seichelles, Fran
czia-, 8.-Lucia, Tabago szigeteken, alsó Canadában, Afrika- s Ameriká
ban angolok ; Haiti köztársaság nyugoti részében, az Egyesült-államok 
némelly tartományaiban, főleg Louisiana, Illinois, Mississipi statusok
ban. A francziák hatalmas politikai befolyása, főleg korunkban, s az ö 
gazdag irodalm uk, az írott és academiai franczia nyelvet Europa, s ez 
által az egész világ társadalmi s politikai nyelvévé emelték. 

Ugy látszik, a XI. században keresendők e nyelvnek legelső ter
mékei; melly, azt lehet mondani, NormandiasPicardia, Artois, Flan
dria, Champagne s Bretagne egy részének troubadourjai által alakítta
tott. A XI. századtól egész a XVI-ig ugyanezen nyelv, akkoriban r o-



334 

mán-franczia, vagy régi franczia, troubadourok nyel
v e név alatt, Anglia-, Skotiában, Olaszország egy részében, Spanyol
és Görögországban divatozott. Legrégibb müvek e nyelven: a szen
tek életrajzai, versekbe foglalva Thibaut kanonok által a XI. század
ban j könyörgések és zsoltárok, a hódi tó Vilmos rendeletére fordítva j a 
l' Amadis; Horn vagy Hunlafregénye, angolszászból fordítva a XII. szá
zad közepe felé j az Alexandriade, ugyanez időből. A champagnei s flan
driai grófok, Normandia herczegei, továbbá I. Ferencz, ki a törvény
Irezéabe a francziát hozta be a latin helyett, nagyon előmozditák e 
nyelv haladását j melly XIV. Lajos alatt érte el a tökély tetőpontját. 

Szavainak egy ötöd része, ugy látszik, a köz-németből eredt, s az élő 
nyelvek közt talán ez az egyedüli, melly meg van állapitva. Rhytmusa 
igen finom, de szegény a melléknevek- és részesülökben, hiányoznak 
benne a kicsinyítök, nagyitók, superlativusolr , mellyek olly bőségben 
alálhatók a testvérnyelvekben, igen gazdag az idők módositásaiban, 
és mindannyit felülhaladja szabatosságban j s a mondatokat mindig lo
gikai nyelvtani szabály szerint rendezi el Számos többértelmü szavai, 
mellyek a helyesírás- és kiejtésben egymáshoz hasonlitanak, vagy tö
kéletesen hasonlók , szintugy mint az angol nyelvet, igen alkalmassá 
teszik az elménczkedésre s epigrammokra. A franczia végzetek, egyikét 
teszik főbb elemeinek; még azok is, mellyek kevesebb kivételeknek 
vannak alávetve. Az irott nyelv nagyon különbözik a régi francziától, 
és a közönséges szóejtésektől, mellyeket a tartományo!, ban beszélnek; 
jóllehet ezek tetemesen javulnak a városokban a nevelés , szinpad és 
hirlapok által: a divatozó nyelv mindinkább közeledik az iroÜ nyelv
hez, melly majdnem ugyanaz, mint a minőt a mivelt egyének be
szélnek. 

Champollion-Figeac szerint a franczia nyelvnek nevezetesebb 
szóejtései : a p i c a r d, flamand i , n o r ma n , és a R o u c h i v ö l
g y i, mellyek Picardia, franczia és belgiumi Flandria-, Normandia-, s 
N amur, és Liége német-alföldi tartományokban divatoznak j melly szó
ejtések e nyelvnek törzsét teszik :és ezeket használták a legelső irók j a 
k ö z ö n ség es fr a n c z i a, a fr a n c z i a-b r e t o n, a c h am p a g n e i 
a lorraine-i, a bourgogne-i, a franche-com té-i, orleans-i, 
a nj o u-i, ma n s-i, a Franczia-szigeten, Bretagne egy részében, Cham
pagneban, Lothringban stb. Mindezen szóejtések több rendbeli mun
kákat tüntetnek föl folyó beszéd- és versekben, sőt szótárakat is. Ide 
számíthatjuk még a franczia szigetek fekete rabszolgáinak zagyvalék 
nyelvét, melly annyi idegen szavakat fogadott el, a francziát egészen 
megváltoztatá, s a nyelvtani ezerkezetnek tt!kéletes hiányával van. A 



335 

franczia irodalom példánymüveket hozott létre az irotialom minden 
ágában. 

e) Sp a n y o l, vagy c as t i l i a i; divatozik a spanyoloknál Spa
nyolország nagy részében, s némell y kiejtési eltéréssel és idegen sza
vakkal vegyítve, utódaik közt Oceania-, Afrika-, spanyol Amerikában; 
ezenkivül a spanyol zsidók közt az ottoman birodalomban, s Europa 
egyéb államaiban, Afrika éjszaki partjain, s a spanyol eredetü lakók 
köz t a Sz.-Háromság szigetén angol Amerikában, a két Floridában, 
Louisiana némell y helyein, az Egyesült-államokban, és San-Domingo 
nyugoti részében, Haiti köztársa<>ágban. Ez rendes nyelve a spanyol 
városok minden lakóinak , hol a bask és romancz nyelvek divatoznak. 
Az írott nyelv az ű nyelvtani formáiban majdnem ugyanaz a romancz 
és portugal nyelvekkel; az olasztól keveset különbözik; gazdag és 
zengzetes, ámbár torok- és hehezett hangjai vannak, az arab nyelv 
természetéhez képest, mellytől sok szavakat kölcsönzött. 

U gy látszik, e nyelv eredete a XI. századig me gy föl j mert a 
mint állitják, e nyelven irattak a beszélyek, mellyek összevéve képe
zik a C i d-et : e költemény, tovább a S.-Domenico d i Silo tiszteletére 
a XIII. század kezdetén Berceus által írott, és Don Juan Manuel feje
delem költeményei, a legrégibb Rzerzemények e nyelven; melly a XIII. 
században érte el tökélyét, III. Ferdinand és X. Alfonz uralkodása alatt: 
az első hozta be azt először a közügyekbe, s hirdette ki azon törvény
könyvét j az utóbbi pedig szerzeményeinek egy részében használta. A 
spanyol irodalom gazdag és változatos. V. Károly és II. FüWp ural
kodása képezi annak aranykorát , midön számos idegenek mivelték az 
irodalom- és politikában uralkodó nyelvet. Ezután hanyatlani kezdett; 
V. Fülöp és III. Károly alatt ujra emelkedett: midön a szépmüvésze
tek- és tudományokban számos müveket termett. A zengzetes rim a 
spanyol költészetnek kitünő jelleme. 

A castiliai nyelv szóejtései kevéssé különböznek egymástól. A 
nevezetesbek, mellyek nem igen térnek el az írott nyelvtől: a t o l e
d o i , a legtisztább, s V. Károly után az udvar és felsöbb körök nyelve 
lett; a l e o n i, s as t u r i a i , a spanyol nyelvnek atyja; az a r a g o n i, 
legközelebb áll a catalani s valenciai romancz szóejtésekhez, különös 
hajlitásai vannak, és irodalma nagy virágzásban állott V. Károly előtt i 
az a n d a l us i a i, sok arab szavakat tartott meg; a m u r c i a i, melly 
a castilib.i- s romanezezal vegyes i a g a l i c i a i, vagy g a l e g o, melly a 
portugal nyelv forrásani tekintetik: és valóban több hasonlatossága is 
van ezzel , mint a castiliaival i az O c e á n o n t u l i, melly a tengeren
tuli minden birtokokban divatozik, sok idegen szavakat fogadott el, és 
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nevezetes különbségeket tüntet föl a kiejtésben. A spanyol egyike a 
legelterjedtebb nyelveknek a világon: Amerikában az angol után Jeg
többen beszélik, s az europaiak közül egyedül divatozik az Uj-világ 
minden felrónáin. 

f) P o r t u g a l, a portugalok közt Portugaliában s az Azor szi
geteken, és némi kiejtési különbséggel, és idegen szavak elfogadása ál
tal, a portugal zsidók közt, kik Hamburg-, Amsterdam-, Tyroiban, s 
Ásia, Afrika s Europa egyéb részeiben telepedtek meg; ezenkivül a 
portugalok utódai közt Ásia-, Afrika-, s Oceaniában, és portugal Ame
rikában. E nyelv gazdag, és szabatos, mint bármellyik testvérei közül; 
némell y szavakat az arab- és francziából vett át: ennek köszönheti a 
g o t á t, és orrhangokat is; zengzetes, lágy, és ment a spanyol heheze
tektől és torokhangoktól; de a magánhangzók gyakor összecsoportu
lsisa, és az a o orrhang ártalmára vannak a jóhangzásnak. 

E nyelv eredete is a XI. századig vihető föl ; legrégibb müvei : 
egy költemény töredékei, Spanyolországnak arabok általi elfoglalásáról, 
melly Roderich királynak tulajdonittatik; Gonzalo Hermigues egy 
dala, ugyanezen század kezdetén irva; egy másik, névtelen szerzőtől 
készitett dal, Henrik gróf idejéből; Egaz Moniz Coelho dala, I. Al
fonz uralkodásából; sok régi törvények és szerzemények, Dénes ki
rály előtti időkből; végre a C a n c i o n e i r o töredékei. E nyelv nagy
szerü előmenetelt tett Bölcs-Dénes uralkodása alatt, ki igen ékesen irt 
rajta; de csak kevéssel Eduard uralkodása után állapiitatott meg: a 
XVI. században aranykorát élte. A portugal irodalom, melly Carnoeus
nek köszöni egyikét a legszebb epopoeiáknak, szintolly változatos és 
gazdag, mint a spanyol, ámbár kevésbbé ismeretes. Hosszu szunnya
dás után, a portugal nyelv és irodalom uj életre ébredett az emlékezetre 
méltó József király alatt. 

Azt lehet mondani, hogy a portugal nyelvnek nincsenek külön
féle szóejtései, csupán eltérései. Leginkább eltérnek a divatozó nyelv
től Minho, Algarve, s az Azorok lakói Europában, Brazilia lakói Ame
rikában , Congo és Mozambique lakói Afrikában, Goa és Macao lakói 
Ásiában. Portugal szóejtésnek tekintethetik még a l i n g o a g e r a l 
nevezet alatt ismeretes zagyvalék , Afrika keleti s nyugoti partjain, 
különösen Senegambia- s Guíneában, továbbá Ceylonban és India 
partjain; melly zagyvalék nyelv Afrikában és Asiában, a Közép-ten
ger partjain divatozó frank nyelv tüneményét mutatja föl, s a portu
galak régi hatalmáról tesz tanubizonyságot e távol világrészekben. 

g) Oláh, vagy daco-lat in, a roman ok vagy rumunok, 
vagyis oláhok köz t , kik a Dacia- s Thraciában. megtelepedett régi ro-
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mai gyarmatosoknak szláv és más népekkeli vegyületéből származnak. 
E nyelvnek igehajlitása bonyolodottabb, mint többi testvéreié: a n~v
nek többes száma nagyon különbözik az egyestől j a személyes névmá
sokat az igébe illeszti j számos nagyi tó s kicsinyítő szavai vannak, mint 
a spanyol-, olasz-, portugatnak: de a comparativusokat és superlativu
sokat franczia módra képezi j a szenvedő igét visszaható névmásokkal 
fejezi ki. 

Irodalmát istenes tárgyu könyvek, szótárak, nyelvtanok, némelly 
népszerü költemények, és a szent-irás forditása képezik, a mold\'ai szó
ejtésben. 

E nyelvnek számos szóejtései közül, me ll y le gmi veletlenebb min
den testvérei köz t, kiemelendők: a r um o n, me ll y sa j á tk é p e n i 
o l á h nak nevezhető j tisztább a többieknél: divatozik Oláh-, és csekély 
elt.éréssel Moldvaországban, az ottoman birodalomban, Bessarabiában, 
s néhány ezer gyarmatos~ál Oroszország Jekaterinoslnw és Cherson 
kerületeiben j a ma g y a r-o l á h : sok eltérésekkel beszélik az oláh o]( 
az ausztriai birodalomban, kik Erdélyben ka l i b ass oknak (kalyibá
sok ?) neveztetnek , hol a lakosságnak mintegy felét képezik, éJ Bu
kovinában, hol még nagyobb számmal vannak j más oláhok a katonai 
végvidékeken, hol a lakosságnak egy kilenczedét képezik j és egyéb, 
Magyarországban lakók, hol legszámosabban találtatnak To.rontál: 
Arad, Krassó, Temes, csekélyebb számmal Bihar, Szatmár, 1\Iarmaros, 
Ugocsa, Szabolcs, Csanád és Békcs megyékben. A ma c e d o-o l á h, 
mellyet Magyarországban a czigányoknak nevezett macedo-oláhok be
szélnek, főleg Pest, Miskolcz, Zemplén és Ujvidék környékén. E szóej
tésen nyelvtan is bocsáttatott közre, melly számos görög szavakat 
mutat fol. A k u t z o-o l á h nyelvet, számos apróbb szóejtéseivel, euro
pai Törökország sok részeiben a Dunától délre beszélik; ez a legrom
lottabb: és T hunmann szerint, 16 szó köziil, 8 latin, 3 görög, 2 goth, 
szláv és török, 3 pedig az albaniaival rokon nyelvből való. A XV. sz<l
zadban az oláh nemzet tekintélyes állást foglalt el, főleg István ural
kodása alatt. Az oláhok legnagyobb része latin alphabetumot használ: 
a moldvai oláhok U Sándor után szerb irásjegyeket fogadtak el. 

Mindezen nyelveknek névelőre van szükségök, a nevek eseteinek 
megkülönböztetése, és segédigékre, a szenvedő ige és a cselekvő mult 
ideinek képzése végett j kivéve a francziát, és egy részben az oláht, 
''alamennyicn névmások nélkül hajlithatják az igét. l\iindannyian sze
gények az összetett szavakban j de az olasz, spanyol, portugal nyelvck
nek sok kicsinyítő, nagyitó szavai és superlativusai vannak: mi a fran
czia nyelvben majdnem egészen hiányzik. Az oláh és romanik, mellyek 
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a franczia szerint képezik a superlativt1st, bővelkednek a nagyító s ki
csinyítő szavakban. Valamennyien, kivéve a francziát, a névmás.okat 
az igéyel egyesítik. A romanik, olasz és oláh nyelvben az irás nem 
k ülönbözik a kiejtéstől; de igen nagyon a franczia, kevésbbé a. spa
nyol és portugal nyelvekben. A spanyol temérdek latin gyököket tar
talmaz; a franczia leginkább elferdité azokat; az oláh ollyanakat őrzött 
meg, mellyek L testvér-nyelvekben föl nem lelhetők. 

5.§. 

A german nyelvek családja. 
A german nyelvek Mal te brun szerint négy ágra oszlanak; eze\: 
I. A teuton, mellyet beszéltek a bastarnák, svcvek, 

vagy nomadok, t a u r i s k o k , b o j o v a r o k , q u a d o k , m a r c o
m a n ok, kik hatalmasokká váltak l\farobod király alatt, midőn Cseh
országot a bojoktól elvették, és késöbb (166-170) a német és szláv 
népek legelső támadó szövetségét képezték a romai birodalom ellen; a 
h e r ma n d u r ok, vagy h c r m i o n ok, kik a történelemben annyira 
nevezetes thuringiaiak őseinek lenni látszanak; a ka t t ok, kik Has
siát és környékét tarták megszállva, s katonai fegyelmökről voltak 
hiresek a németek közt; az a l cm a n ok, kik Caracalla alatt a szá
mos delnyugoti német népek szövetségénck élére álltak ; lwzzájok csat
lakoztak később a s v e v c k , igen hatalmasok Caesar korában Ariovis· 
tus királyuk alatt, és később Sveviának nevet adtak; az is t a e v o n ok, 
késöbb frankok, kik más népekkel egyesülve, a leghatalmasabb ger
man szövetséget képezték, és kik közt legnevezetesbek voltak a sa l i a i 
fr a nk ok: kik Chlodoveus által vezéreltctve, a romai uralomnak vé
get vetettek Galliában, és Nagy-Károly alatt monarchiát alapitának, 
melly akkoriban a legelső volt egész Europában. 

Az Ethnographia szerint ez ágban következő nyelvek különböz
tethetők meg : 

A) t RÉGI MAGAS NÉMET, V<tgy ALT-HOCHDEUTSCH, 
ki.ilönféle szóejtésekben él egész déli Németországban, Schweiz-, El
sass-, Hessen-, Thüringen-, és W ettera u ban, mellyek a frankok alá ve
tett tartományok részét teszile Darab idő óta kiveszett Három külön
bözö szóejtés fordul elő benne: a fr a nk, és a l em a n egyko
ruak, mcllyek e nyelv legrégibb termékeit foglalják magukban; s a 
ma g as köz é p-n é_ me t, mclly rájok következett. Irodalma igen 
szegény , a latin által majdnem kizárólag gyakorolt uralom következ
tében, midön a magas német divatozott. 
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a) A fr a nk, vagy n é me t j a frankok nyelve volt a Merovin
gek és Carolingok udvarában, egészen Kopasz-Lászlóig j azután pedig 
a régi francziának engedett helyet Francziaországban: azonban az ud
var nyelve maradt Németországban egészen a Hohenstaufenek koráig. 
A legnevezetesebb é,; legrégibb szcrzemények e részben : Isidor érte
kezésének D e n a t i v i t a t e C h r is t i, forditott töredéke, a VIII. 
század l~:ezuet~ről; Hildebrand, vagy Adubrand költeményének töredé
kei : mellyek~ ugy látszik, e század végéről valók; Tatian evangelium i 
egyezményének forditása, a IX század kezdetéről; Károly franczia ki
rály esküje 842-ről; és a frankok törvénykönyve. 

b) Az a l em a n nyelv legrégibb termékei : sz. Benedek sza
bályainak forditása 720-ik év köriil Kcrotól j az evangeliumole költői 

paraphrasisa: 863 és 872 közt, Ottfried weissenburgi benedekitől, Elsass
ban j a zsoltárok forditása, a X. század végéről, N e ker sangalleni szer
zetes től. 

c) A ma g as köz é p-n é me t nevezet alá foglaljuk Grimm 
után azon nyelvet, mellyen sok müveket irtak a svevek, bajorok, ausz
triaiak, schweiúak, és más egyéb népek Közép- és Alsó-Németország
ban, a XI. századtól a XV-ig, különösen a Hohenstaufenek fénykorában 
(1136--1254); mclly a Minnesangerek, vagyis a németországi trauba
dourok korának is neveztetik. Legnevezetesebb és legrégibb müvck : a 
Sc h w a bis c h c A e n e i d e W eldcektől, és I b l i n fordítása, Her
mann von der Auc ált.al (1180); Ovidius fordítása, Halberstadti. Al brecht 
által, 1198 felé; a T r o j a n is c h e r K r i e g, Escheubachi Wolfram 
Percivalja, ugyanazon korból j W i l h c lm d e r H e i l i g c cpopocia 
T uh eim Uichistól 1228 tá ján : és a N i e b e l u n g e n, a legjobb epicm 
költemény e nyelven, mellyet 'Vürzburgi Konrádnak tulajdonitanal;, 
1290 körül. 

B) Sajátképeni ALEM:AN, vagy DEUTSCH, má~kép ma g as 
u j-n é me t; és itt meg kell különböztetni az írott nyelvet a közbeszéd
től. Amaz sehol sem lévén szokásban, Luther idejében alakult, ki elvct
ve a magas közép-németet és az al közép-németet, a meisseni szóejtést 
Yálasztotta, melly később irott nyelvvé vált. Ez utóbbi csakhamar az 
irodalom s miveltebb körök nyelve lett: közös minden mivelt németek
kel, s az egész éjszak, és keleti Europa nagy részének tudós nyelve. Min
llen habozás nélkül állithatjuk, hogy a német irodalom a mü·,7 ek szá
mára nézve minden egyebeket felülhalad, érdemre nézve pedig azokkal 
vetélkedik. 

A német nyelv történetesen szavakban leggazdagabb europai 
nyelv, a sok egytagu gyökök következtében, mellyekkel származtatás, 
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vagy összetétel által uj szavakat alkot : melly kivált'lággal egyedül a 
görög nyelv bir illy nagy kiterjedés ben. l\1elléknevc, mclly bizonyos 
esetekben hajlithatlau, két kütönböző módon hajlittathatik. A nóv
más, melly három nemből áll, együtt hajlittatik a névclőv.el é:> 
végzet által Az igehajlitáil szegény j csupán két egyszerü ideje \"an, 
három segéd-igékhez folyamodik a szenvedő állapot kifejezése, <:s n 
hiányzó idők pótlása végett. Szegény a részesülökben is; d<.! talán egy
nek sincs annyi elöragja. A bányászat, vadászat, teugcrészet és számos 
mesterségek müszavait ebből tanulta Europa. Az irók haszontalanul 
terhelik azt idegen, görög, latin és franczia szavaHal, melly hiányon 
most már tisztitás által segitenek 

A divatozó szóejtések a. következő négy : 
a) A sc h w c i z i, melly a tyrolival együtt a legkeményebb va

lamennyi között j divatozik Schweiznak legnagyobb 1·észében, számo:: 
apró szócjtések- és eltérésekkel, mcllyek közt nevezetesbek a berni s 
aargaui, Hasli völgyi, frcyburgi, s o mistenlachi welsch, a graubi.ind
teni s appenzelli szóejtések. 

b) A r aj n a i, mellyben megkülönböztetendök: az elsassi szócjtés 
Francziaországban; a sveviai, a sc h w a r z w a I d i, vagy fdső sváb, a 
b a a r i, a N e ck a r v ö I g y i, vagy würtembergi, a v i n d e l i c i vagy 
augsburgi, ulmi stb. eltérésekkel. (A sc h w a r z w a l d i felvölgyek 
szóejtése, mellyen Hebel gyönyörü költeményei i1·vák, olly keveset kü
lönbözik a. némettő l, hogy alárendelt szóejtésének tekinthető.) A p fa l z i, 
mellynek a.Iosztálya. a wasgaui német, Francziao1·szág Voges kerüle
tén~k kis részében; s a w es t e r w a l d i, Poro3zot·szág és Nassau hfT

czegség közt megosztott ta1·tományban. 
c) A dunai, négy fö flzóejtésekl<el; é::; ezek: a bajor, a ty

r o l i, az a us z t r i a i, s a cs e h-m a g y ar-s i l e z i a i. A tyrolihoz 
tartozik azon német is, me Ily a Sugana völgy ben, a XIII. veronai közsé
gekben, és a VII. vicenczai községekben divatozik, és hibásan tartatott 
cimbemek. 

d) A fr a n l<, vagy köz é p-n é me t, kilencz al-szóejtésckre és sok 
eltérésekre oszolva; mellyek közt nevezetesebb a magas uj-szász, melly
ből Luther kiválólag a hochdeutschot alkotta. 

Ehhez járul más kettő, melly idegen szavak '·együlete által ne
vezetes : 

e) A zs i d ó-n é me t; német,, zsidó, lengyel, franczia szavak ve
gyülctéből, lengyel zsidók által alkotva: a német zsidók nevelése-, és is
ten tiszteleténél használtatik. 

n A r o t h w e ls c h: beRz~lik a j{' n is h ek, vagy g a u ll e r ek 
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rablók é!:~ csavargók, kik a némettől egészen idegen kifejezéseket és 
mondatokat használnak. E !{ét szóejtésnek nyelvtanai és szótárai is lé
teznek j ugy szinte minden főbb és alsóbb szóejtéseken, vallásos köny
vek és költemények. A magas és alacsony németnek számos szóejtései 
divatoznak az orosz birodalomban, az itt megtelepült gyarmatosoknál, 
főleg Odessa köriil, és Cherson keriiletben, Molosena ri:tellett és Krim· 
ben, Tauris- és Bessarabiában. Német gyarmatosok léteznek m.;g a 
Sierra-1\forenában is Apanyolországban, Can ta Galloban Braziliában, 
Uj-Braunschweig- és Uj-Skotiában, s az amerikai Egyesült-statusok ban. 

II. SZÁSZ, vagy CIMBER; mellynek szóejtéseit beszélték a Ma
eius által elpusztított c im h e r ek j az a n g e l ek, kik a szászok- és 
jUtlandiakkal egyesülve, olly nagy szerepet játszottak éjszak történeté
IJen ; a b r u c t e r e k és k a u c z o k , kik az istaevonok. szövetségének 
egy részét képezték j a c h e r us ko k , kik Hermann alatt váltak ha
talmasokká j a me n a p i us ok, t u n g r ok, b a t a v ok, fr i z ek és 
más jelentéktelenebbek j a szászok, a régieknél i n g a e v o n ok, éj
,;zaki Németországban szövetséget képeztek: hol Witekind által vezé
J·eltetvén, harmincz évig védelmezték függetlenségöket Nagy-Károly 
diadalma~ fegyverei ellen j a l o n g o b a r d ok (?), kik az avarokkal 
egyesülvén, Olaszországba jöttek. 

Az Etlmographia ezen ágban a négy következő szóejtést külön
bözteti meg : 

A) t ALSÓ RÉGI NÉMET (ALT-NIEDERDEUTSCH), melly 
r é g i szász n a k is neveztetik a fő néptől, melly azt beszélte. Ugy 
látszik régente, s a középkorban, divatozott egész éjszaki Németor
~zágban, és Német-Alföldön, hol frizek és angolok laktak. Nyelvtani 
formák tekintetében Grimmel együtt megkülönböztetjük az a l a cs o n y 
r é g i n é me t e t, és az a l a cs o n y k ö z é p-n é me t e t. Az alacsony 
1·égi németnek legrégibb termékei a VIII-XI. századból valók, s ezek 
közt nevezetesbek: az E v a n g e l i e n-H a r m o n i e, melly a IX. század 
kezdE-téről való , és a L i ps i us-féle glossák , ugyanazon századból. 
Az alacsony közép-német a XI -XVI. századbeli iratokat foglalja 
magában, és több rendbeli termékeket mutat föl: ámbár cseké
lyebb számmal, mint a magas közép-német j a nevezetesbek: egy 
szótár a XII. század közepéről j szent-irás forditása a XIII. század kez
detéről j a H e l d e n b u c h, Ofterdingeni Henrik-, vagy Escbenbachi 
W olfrafunak tulajdonitott hősköltemény j a R e i n ek e d e r Fu c h s, 
gunyos epopoeia, mellynek szerzője Baumann Miklós j és a T y l E u
l e n sp i e g e l, melly a XIV. században készült. Ugy látszik, e nyelv a 
braunschweigi udvarban virágzott. 
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B) ALACSONY UJ-NÉMET (NEU-NIEDERDEUTSCH, vagy 
NEU-PLATTDEUTSCH) j uj-szá3znak is neveztetik, és számos szóej
tésekkel divatozik Németország éjszaki részében, s majdnem egész 
Poroszországban. Luther kora után a magas német váltá fel a törv-ény
székeken, egyházi szertartásokban, nyilvános okiratokban j és a XVII. 
század kezdete óta nem írtak rajta. Irodalma igen szegény: több nép
szerü költemények és krónikák léteznek rajta, mellyek közt a ,livoniai', 
Rüssoutól. Szóejtései lágyabbak, mint a magas németé, s a sziszegö 
mássalhangzók összehalmozását, és a torokhangok gyakoriságát kerü
lik j nyelvtani formákban szegényebbek, de gyökszavakban annál gazda
gabbak. Föbbszóejtései: a sajátképeni szász, a keleti szász, 
a w e s t p h a l i , vagy n y u g o t i s z á s z. 

C) FRIZ, a Rajna partjaitól kezdve, az Eibe folyamig beszélték 
a frizek, és szövetségeseik, a kauczok. A frizek most már igen kevés he
lyeken találhatók, és különböző nyelvet beszélnek a régiekétől, az ide
gen szavak vegyülete miatt, mellyeket a szomszéd népektől fogadtak 
el. Három különböző szóejtése van: a fr i z-b a t a v, W estfriesland, Grő
ningen és Drenthe hollandi tartományokban, s éjszaki Holland egy ré
szében divatozott j fr i z-w es t p h a l i, beszélték a kauczok j éjszak i, 
vagy c im b c r-fr i z. Kevés mii iratott e nyelven j a legrégiebbek 
ll r ok me r W i lk ü r e n, melly nem korábbi a XII. századnál, és az 
As e g a b u c h, a XIII. századból. 

D) NÉMET-ALFÖLDI, vagy VJABB BATA V, két fő <>zóejtéssel: 
a) A flamand j több elt~résekkel, divatozik Németalföld déli 

tartományaib-.1n, kivéve, hol a németet vagy francziát beszélik. Rokon 
lévén a hollandival, flamand n y e l v nevezete alatt közönséges 
volt a burgundi grófoknak alávetett XVII. tartományban j ezek meg
szüntével , s miclőn a spanyolok kezdtek uralkodni, éjszakon a hollandi, 
a déli tartományokban a franczia váltotta fel : ugy hogy a közügyek-és 
az irodalomból egészen ki volt zárva, s csekély számu munkákat ho
zott létre. 

b) A h o ll a n d i nyelv a VII. éjszaki tartományokban, és némell y 
határszéli déli kerületekben divatozik j ugy szinte sok eltérések- és vc
gyületekkel Afrika-, Oceania-, s déli Amerikában, Ceylon sziget több 
kerületeiben, Indiában, Maiacea félszigeten, déli Afrika és Guyana 
szélein j néhány ezer hollandi eredetü földmivelök Uj-Yorkban, Pensyl
vaniában és Uj-Jerseyben megőrizték még nyelvöket j mig azt váro
sokban lakó testvéreik egy idő óta elfeledték. A hollandi nyelvnek 
főbb eltérései találhatók Geldern, Grőningen, Zeeland és Karnpen kör
nyékén. Csak a XVI. század vége felé vált Holland tartomány közön-
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séges nyelve irott nyelvvé. Ez egy keverék a régi friz, franczia, al
német nyelvekből, és ehhez nagyon hasonlit szavaiban, az írott német
hez pedig a nyelvtani szerkezet- és formában; de a torokhangokban ezt 
haladja, s a magánhangzókat minden europai nyelvek közt legjobban 
nyujtja. A legrégibb hollandi müvek: Kolyn Miklós rímes krónikája, 
melly 1156-ik év táján készültnek mondatik, de ugy látszik, ujabb kor
ból cred; továbbá Melis Stocke krónikája, a XIV. század végéről. A 
XVII. század volt a hollandi irodalom arany százada, melly a létreho
zott miivek számát tekintve, a német, franczia, s angol irodalomnak jó
val alatta áll. 

III. SCANDINAV, vagy GOTH-NORMAN, magában foglaljaa 
hajdani j o t ok, g o t h o k, vagy g u t z o k, ma n n ok; v a n n ok, és 
más ,ismeretlen, tisztán goth eredetü népek által be·szélt nyelveket; 
mellyeket Maltebrun Scandínavia legrégibb lakóinak tart: valamint e 
nyelveket a délibb tartományokban beszélték több scandinav faju, szlá
vok és finnek közt elszórt népek , mellyek keleti Europába tett beüté
seikről hiresedtek el. S ezek közt legnevezetesbek a g o t h o n ok, a 
V ist u la torkolatánál; az os t r o g o t h ok, a Dnieper partjain uralko
dó törzs, és a Hermaurik által a IV. században alapitott nagy biroda
lom magva, melly a Balti-tengertől a Fekete-tengerig, a Tanaistól a 
Tiszáig terjedt; késöbb uralkodó katonai cast, a Theodorik által az V. 
században alapitott második ostrogoth birodalomban; a vis i g o t h ok, 
kik Lengyel- és Magyarország pusztítása után nyugotra vonultak, és 
mint katonai cast, a visigoth birodalmat alapiták; a h e r u l ok? kik 
hires hadjáratokat intéztek Roma ellen Odoacer alatt, és Konstantiná
poly ellen; bekalandozták az Archipelagus szigeteit és Görögországot, 
hadat viseltek a longobardok ellen, és átvonultak Németországon; a 
v a n d a I ok? kik az alánok- és svevekkel egyesülve, az V. század 
kezdetén Galliába és Spanyolországba nyomultak: hol meg is teleped
tek, és Genserich királyuk által vezéreltetve, nevök alatt o•·szágot ala
pitottak Afrikában; a b u r g u n d i ak? kik az V. században Galliában 
telepedtek meg, hol az ő országuk a RhOne majdnem egész medenczéjét 
magában foglalta. 

Ezen ágban az Ethnographia öt következő szóejtést különböztet 
meg: 

A) MESOGOTH t, aMoesiában letelepült gothoknak nyelve volt. 
Grimm szerint ez nyelvtani formákban igen gazdag német nyelv : nem 
kevesebb, mint tizenöt névhaJlitá.>sal, százhusz esettel, és tizenhat ige
hajlitással; van igazi szenvedő formája a latin mintára; a nevek- és 
igéknél kettős száma; csak határozatlan névelője nincsen. Sok századok 
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óta kihalt; régibb termélceket mutat fel minden más német szóejtésnél; 
és ezek : az upsalai C o d e x A r g e n t e us, melly az evangeliuinak 
sok töredékét foglalja magában; a C o d e x C a r o l i n us, a ro maiakhoz 
irt levél töredékei vel; sz. Pálnak tizenhárom protokánoni levele; a négy 
evangelium töredékei, s Esdras é.:; Nehemias könyvei,mellyelcet Mai ami
lanoi Ambrus-könyvtárban az V. és VI. századbeli két beirt hártyán ta
lált föl: mindez a szent-irásnak 360 és 380 köz t Ulphilas püspök által esz
közlőtt ford i tásához tartozik; végre egy okmány, mellyugy látszik,Theo· 
dorich alatt it·atott a VI. században. Bopp szerint e nyelv szerkezete 
"okkal inkább hasonlit a sanserithoz, mint a bengalihoz. 

B) NOH,MAN t, vagy Grimm szerint ALT-NORDISCH; az 
E d d a, V o l us p a, s egyéb bizonytalan időbeli költemények nyelve, 
továbbá Scandinaviának. átaJános nyelve a VIII. IX. és X. században: 
az éjszaknak legrégibb emlékeit mutatja föl, s a nyelvtani formák gaz
dagsága által épen nem áll hátrább a mesogothnál, mellynek Malte
brun szerint , idősebb testvére ; s nem vegyültek össze vele idegen 
nyelvek, mellyekkel Ulphilas segitett magán: valódi szenvedöje van, 
kettős száma a névhajlitá~okban, s a teuton vagy aleman ágaktól több 
mint ötszáz gyökszavak által különbözik, mellyeket leányaira hagyott. 

C) Sajátképeni NORVEG, vagy régi NORVEG (Norroena 
T u n g a), egészen különböző az ujabbtól (n o r ck); melly a dán nyelv
n_;k szóejtése. Eme nyelvtani formákra nézve gazdag nyelvben, három 
fő szóejtést lehet megkülönböztetni. Ezek : 

a) Az is I a n d i; a IX. század után Islandban a 861-ben ott meg· 
települt norveg gyarmatok beszélték, mellyek ott a középkor történe
tében hires köztársaságat alkottak E szóejtés az isiandi irók által ki
miveltetvén, isiandi nyelv lett, mellyen irattak a hires Sa g á k, vagyis 
történeti emlékek, versekkel elegyes folyóbeszédben j s irodalma egyike 
a leggazdagabbak- és különösebbeknek a középkorban. A sc a l d ok 
vagy isiandi költők, hasonlóan a troubadourok- és Minnesangerekhez, 
harczosok és költők valának, a temérdek számu fejedelmeket szolgálva 
tanács- és harczban j kik azonban mesterséges beszédmódot hoztak be, 
a norman nyelv szellemével épen nem egyező, bonyolodott áttételekkel. 
A valóban régi költészet fo r il-y r d a-l a g-, vagyis a szavak régi tör· 
vénye, nevet visel. A Sa g akon kivül, mellyek még most is Scandina
via régi történetének alapját teszik, több más müvek is jelentek meg 
azon j köztök a jus eccles i as t i cum 1123-ból, s u jahban Milton
nak egy isiandi pap által eszközlőtt fordítása. A többi nevezetesebb élő 
szóejtések következök : 
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b) A sa j á tk é p e n i n o r v e g, N orvegiának központi völgyei-
ben ; szavaira nagyon hasonlit az islandihoz. 

c) A d a ls ck a, nyugoti Dalecarliában. 
d) A t a m t e l a n d i, Svédországban. 
e) A fe r o e i, a Peroe szigeteken ; i<! landi, norveg, dán szavak

kal keverve, s kiilönös és idegen hajlitások által eltorzitva. 
· {) A n o r s, Shetland szigetein, angöl-skot szóejtéssel vegyítve. 
D) SVÉD, divatozik a svédek közt, Svédország nagyobb részé

ben, Sz.-Bertalan-szigeten Amerikában, Finnland főbb városaiban, s 
az orosz birodalom Rune szigetén. Hasonlóan a dánhoz, a norman leá
nyának tekíntethetik, é.~ jelenlegi alakjában r.~ak a XV. században ál
lapodott meg. Irodalma \\r asa Gusztáv korából származik. · K risztina 
alatt a latin nyelvnek áldoztatván föl, Allolf-Frith·ik ala it ujra föléledt, 
s még inkább III. Gusztáv alatt, midön tdöpontján állott j ugyanak
kor több irodalmi intézkedések, és a növekedő oktatás, szaporiták a 
müveket. A politikai történet, a törvénykezési ékesen-szólás, a lyrni 
költés~et, igen nagybecsü müveket runtathatnak föl j a szinhá.z lankadt, 
a csekély számu lakosság következtében. Két fő szóejtése van : 

a) A sajátképeni svéd, mellynek al-szóejtései közt van az u p
J a n d i, me Ily a XV. században irott és közönséges nyelv vé vált. 

b) Az u j a b b g o t h , déli Svédországban , szám os apró szóejté
sekkel. 

E) DÁN, beszélik a dánok Dániában, Ásia-, Afrika-, Amerikában, 
a Feroe súgetek és Island miveltebb osztályai j szinte használtatik 
Norvegiában. A XV. században állapíttatott meg jelenkori alakjában, s 
igen sokat ártott neki az udvar elöszeretete a német nyelv és irod11lom 
iránt, egészen a XVIII. század kezdetéig. A dán és norveg irók buzga
lommal és jó sikerrel alapitJttak nemzeti irodalmat, melly a költészet
és tudományokban nagyra növekedett. A Stolberg által (1720-17 50) 
alapitott komikai szinház, semmivel sem áll alább a francziánál j a tra
gikai a némettel vetélkedik: a P hysica, erkölcsi bölcsészet, egyházi 
szónoklat, nagy virágzál'!ban áll; de nem ugy a politikai ékesenszólás. 
A dán nyelv megőrizve az ezen ágbeli nyelvek finomságait, a legna
gyobb egyszerüséget tünteti föl a nyelvészeti formákban; melly rész
ben mindjárt az angol, a német nyelvek legegyszerübbike után követ
kezik: Nem olly fönséges és zengzetes, mint a svéd, de több kecs- és 
könnyÜséggel bir: és inkább az angol- és francziához, mint a némethez 
hasonlit; a németnek nem is sikerül azt helyesen beszélni, vagy irni. 
Kétfőszóejtésevan: adán, ésajütlandi, vagyujabb goth. 

IV. ANGOL-BRITT; két nyelv alkotja azt: 
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A) ANGOL-SZÁSZ t; a szászok, angolok és jutok nyelvének ke
veréke, kik 449-ben a Lretonok által a pictek ellen meghivatván, aszi
getet elfoglalták: hol nyelvök három szóejtésben tartá fön magát a 
VIII. századig; a dánok betörése alkalmával sok dán szólásmódokat 
fogadott el: miért is dán-szász lett belőle. Több századok óta kihalt; 
de az angol közintézetekben taníttatik. Gazdag a gyökszavak- és ké
pekben, de szegény a nyelvtani formákban; irodalma azonban a leg
fontosabb és különösebb a középkorban, midőn számos termékei fordit
tattak francziára, vagy régi németre. Legrégibb maradványai: a 
C a e d m o n i s c h e P a r a p h r a s e , az ó - szövetség magyarázata, 
melly a VIII. században készültnek állittatilf: jóllehet közönségesen a 
680-ban meghalálozott Cedemonnak tulajdonittatik; egy értekezésnek, 
D e C o n so l a t i o n e, Boetiustól, rímes forditása; Orosius- és Be
dán ak stb., Alfred király általi forditása i a IX. század második feléből; Ot
hers és W ulfstans utazásai ugyanazon korból ; Alfrick áldozár elmélke
dései a szent-irás fölött; Boewalf költeménye a X. századból, mindenelmél 
ujabb e nemben; a Skialdunghi költemény j az angolszász krónika a XII. 
századból. Raske az angol-szászt közép-nyelvnek tekinti az isiandi s teu
ton, vagy magas német köz t. V al amint az islandi, aleman, franczia, finn 
és más költők, ugy a legrégibb angol-szász költők is , a rimnek elej be 
teszik ugyanazon betük ismételését. Az angolszász nyelv szókötése sok
kal inkább közeledik a német- és a latinhoz, mint az islandihoz, főleg a 
legrégibb korban j mi vagy a szerzetesektől ered, vagy az ős szász és 
angol szóejtés régi nyelvtani formáinak befolyásától: a helyesirás igen 
bizonytalan. 

B) ANGOL j divatozik Angliában , keleti s déli Skotiában, Ir
land egy részében, sa walesi herczegségben, Skotia, Iriand és Wales 
fővárosaiban, Shetland, Jersey, s Guernscy szigetek városaiban; az 
angol és más nemzetbeli gyarmatosok közt Ásia-, Oceania-, Afrika- s 
Amerikában; az éjszak-amerikai Egyesült-államok nagy részében ; s az 
egész világon irodalmi, politikai, s kercskedési fontosságánál fogva; 
különösen Hannoverában, a joniai szigeteken, Malta szigetén, Portu
galia-, Brazília-, és Haitiban. Az angol nyelv az angolszász és frank
norman keveréke, némell y cel ta, s temérdek ro mai szavakkal. Igen 
gazdag és erőteljes, az europai nyelvek közt legegyszerübb és egyta
gubb; s mellyben a kimondás leginkább különbözik az irástóL Két 
hajlitása van a névre, hat vagy hét az igék személyei- s ideinek jelö· 
lésére; nemi különbséget csak azon tárgyaknál ismer, mellyelmek va
lóban nemök van; a melléknév, részesülő, névelő hajlithatlanok. III. 
Eduard alatt lett közigazgatási nyelvvé j ekkor megállltpittatott, és 
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mindinkább kimiveltetett. A XVII. század kezdetével e gyönyörü 
nyelv rendszeres fejlődésnek indult, s a XVIII. század első éveiben 
változhatlan formákat nyert. Az angol nyelv a legtökéletesebb nyel
vek közé sorozható, s erőteljre nézve a legelső. A szabatosság mit sem 
von le kelleméből; az énekekben erős és zengzetes; lJasonlóan éjszaki 
testvéreihez, bámulatosan rajzolja a természet nagyszerü hatásait; mint 
a politika és parlamenti ékes~n-szólás nyelvével, más egy sem vetélked
hetik vele. Irodalma a XII. században fordítások- és krónikákkal kez
dödvén, tetőpontját érte el a XVII. és XVIII. században: szintolly dus, 
mint változatos lévén, a leghiresbekkel vetélkedik. Legrégibb emlé
kei: egy dicsének a Bold. Szüzhez, bizonyos Godrictól, ki 1170-ben halt 
meg; Bruto di W ace regény forditása Layamon-, vagy Lazamontól, s 
az evangeliurnak magyarázata Owcn Ormintól, a XII. századból; a 
C as t e l of L o v e Grosthcad Rcberttől, a XIII. század első feléből, 
és Gloucester Robert krónikája, ugyanazon század második feléből; 
Brunne Robert, Chaucer, Davie Adam, John Gower és Langeland Ro
bert munkái; me ll y utóbbi P l o u g hm a n P é t e r t i tk os l á t á
s a i t (gunyirat) írta a XIV. században. 

Ugy látszik, négy szóejtést különböztethetünk meg: 
a) A sajátképeni a n go l t, mellyct Chaucer a XIV. században 

kimivelvén, az egész nemzet irott és átaJános nyelve lőn. Alsóbb rendü 
szóejtésci: a 1 o n d o n i (coclmey), oxfordi, sommerseti, walesi, iriandi; 
tovább a Berkshirc-ben divatozó Jowring, és a suffolki s norfolki pa
raszt nyelv. 

b) A northumberlandi angolt; melly annyi dán szava
kat őrzött meg, hogy d á n - a n g o l nak is nevezhető. 

c) A sk o t, vagy a n g l o-s c a n d i n a v ot; alosztályai a sa
j á tk é p e n i sk o t, me ll y már a skot királyok udvarában divatozott, 
s rnellyen V. Jakab gyönyörü költeményeket irt (Ramsay pásztori dalt 
készitett e nyelven, melly Tasso Am y n t as ára emlékeztet, Burns pe
dig népszerü költeményeket irt azon nem régiben , telve lelkesedés- és 
eredetiséggel); a b o r d e r l a n g u a g e, keverék-nyelv déli Skotia 
határszélein : nevezetes a balladákról; s az o r ka d i sz i g f! t ek 
n y e l v e, sok norveg szavakkal veg)'eS. 

d) Az E u ropán ki vi.i l i a n go l t, a gyarmatokban. 
E nyelvek sajátsága a hangnyomás, vagyis azon különös han

gozta1ás, mellyel rninden szó kiejtetik. Kivéve az angolt, a kimondás 
alig különbözik az irástól; a svéd és dán nyelvben egyezik, jóllehet a 
közbeszédben némileg eltér tőle: s kivéve a scandinav ágnak ujabb
kori kiejtéseit, valamennyiben többé vagy kevésbbé kemény; leginkább 
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az pedig a hollandi, szász és teuton nyelvek kiejtése; legfőbb fokát éri el a 
>!chweizi, tyroli, elsass i, sváb, és bajor szóejtésekben: minthogy igen sok 
a torokhang, és a mássalhangzók üsszehalmozása. A svéd gazdag a tiszta 
zengzetü magánhangzókban, és a legzengzetesebb köztölc A svéd után 
jön az is landi, s ez után a dán, főleg norveg kiejtéssel; a dán, miként az 
alsó-szász és hollandi, elveti s átalakítja a sziszegő s kettőzött mással
hangzókat. Az e magánhangzó tulnyomó benne, valamint az a a svéd
ben. Awh, vagy ha, különösen fenmaradt az angol- ésjütlandiban. A me
sogoth, a norman, a magas és alsó régi német, a nyelvta.ni formák gazdag
ságánál fogva első helyen állnak; utánuk jön az angol, és végre a dán. 

A német nyelvek hajlitása, kivéve a két utóbbit, ugy szinte a 
hollandi és svéd nyelvet, gazdag ; nagy szerepet játszik bennök a név
elő, melly a scandína v águ szóejtésekben, kivéve A- mesogothot, rl•g
ként áll a név után, mint a koptus, oláh stb. nyelvekben. A német, 
hollandi, svéd nyelv három nemet ismer; a dán és alsó német kettőt, 
egyet a személyek-, és egy mást a dolgokra nézve; az angolnak egy 
sincs. A mesogoth, magas és alsó régi német, angolszász, norman, is
landi, sa feroei szóejtés, a személyes névmásokban kettős számot is mu
tatnak föl. A német nyelvek a hasonlitást hajlitás által képezik, az el
ső fokhoz r bet üt adván; csupán a mesogoth tesz e helyébe z bet üt: a 
superlativust pedig st képezi. Az igehajlitás szegény, melly három se
géd-igéhez folyamodik a hiányzó idők és módok kifejezésére; kivéve a 
scandinavi nyelveket., mellyek közt a mesogothnak kettős száma, s tö
kéletes szenvedöje van , a többiekben szi~te megtaláltatik a szenvedő, 
csakhogy négy időre szoritva. A scandinav nyelvekben mindazáltal 
számos különös segéd-ige van az igehajlitás d us változatosságára; de 
a német nyelv példájára nem képesek szabadon alkotni uj mellelmeve
ket az által, hogy a neveket a cselekvő részesülőkkel egyesítik: jólle
het könnyen összekapcsolják a neveket é.s mellélmeveket egymás közt, 
vagy egyiket a másikkal. "A német nyelvek (igy szól Maltebrun) va
lamennyien azon sajátsággal birnak , hogy bizonyos határozot'. szabá
lyok szerint uj szavakat képezhetnek: melly sajátság közös a göröggel 
és a szlávval, de megtagadtatott a latintól és leányaitól; azonban hát
rább állnak a szerkezetben és irmodor ílnomságában." A német és hol
landi nyelvek szerkezete nagyon szövevényes; nem annyira a többi 
nyelveké: legegyszerübb az angol. Talán egy nyelvcsalád sem tüntet 
fel olly változatosságot a személyes névmások használataban, mellyek 
a sza\·ak igazgatására szolgálnak; minthogy négy különböző névmá
sok fordulnak elő bennök 

Mi az irást illeti, a következő irásmódok fordulnak elő : a r u n i 
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i r ás j e g y ek ; nem tudatik , mikor találtattak föl. Dival;ban voltak 
egész Scandinaviában, és a wend szlávok közt, még a kereszténység be
hozatala előtt; s némcll y tudósok véleménye szerint, Dalecarliában is 
használtattale Azt mondják, kezdetben tizenhat jegyei \·oltak, hasonlók 
a görögök- és latinoldJoz; később I. W aldemar hét pontozott jegyeket 
adott lwzzájok, mellyek pontok által ldilönböztettek meg a többi jegyek
től. Az is l a n d i a l p h a b e t um majdnem ugyanaz a run ival, s kü
lönös jegye van a th kifejezésére. A me so g o t h alphabetumot Ul
philas készitette a görög példájára. Az a n g o ls z ás z alphabetum 
Angliában és Scandinaviában használtatott; ez utóbbi országban az a 
runi alphabetumot követte, mig a goth behozatott. A g o t h a l p h a
b e t um négyszögüen alakitott latin, me Ilyet a középkori irók mindeu
kép kiczifráztak, s a latin Eu ropának majdnem minden népei használ
tak a XIII-XV. századbhn. Az állítólagos n é me t a l p h a b e t um 
nem egyéb a módositott gothnál j használják a némete!,, csehek, szlo
venek, - felváltva a latinnal a svédek, hollandok, és dánok j kizárólag 
használták az angolok és hollandusok a XVII. századig. A l a t i n a l
P h~ b e t um o t azok használják, kik az angol és hollandi nyelvet be
szélik: elterjedt Svédországban, kezdődik Dániában, Németországba11, 
és ezenkivül ott, hol németiil beszélnek. 

6. §. 
A szláv nyelvcsaiAd. 

Udine környékétől, Siliantól Tyroiban, és a Böhmcrwaldtól 
kezdve N émctország szivében, Europa s Ásia legtá,•olabbi határaiig, és 
Amerika éjszaknyugoti partjaig élnek szétszórva szláv eredetü népek, 
és uralkodnak e rémitö területen, melly a földgömb látható felliletének 
mintegy hatod részét teszi. A legnagyobb physikai s erkölcsi kiilönb
ségekre akadunk c népek közt j mellyeknek nyelvei olly kevéssé külön
böznek egymástól, hogy awnegy nyelv szóejtéseinek tekinthetők. Itt 
gyönyörü termet, szép arczvonások, barna szin és haj : amott kicsiny 
test, ru t alkat, fejér bőr és szöke haj ; emitt egyszerü erkölcsök, az 
aranykor ártatlanságával: másutt a legmiveltebb tartományok rom
lottsága és fényii.zése; egyik legvastagabb tudatlauságba meriilt, vad, 
mértékletlen: mások ismét szelidek, miveltek , józan életüek; egyik 
buskomoly jellemü, de heves természeti.'t: a másik vig, de aluszékony. 

E nemzetek, mellyek olly nagy szerepet játszottak a középkor· 
ban, ~nnyi államokat alapitottak az alcmanok régi lakhelyein, s a ro
mai birodalom romjain, és mellyek a német és keleti császárokat meg
rémiték, e szabadságukra egykor olly féltékeny népek, most már rész
ben kivesztek, és majdnem valamennyien elveszték függetlenségöket. 
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Az oroszok, és az europai Törökország némelly népségei tartják fön 
egyedi.il p9litikai létöket; a többiek Oroszország-, Ausztria-, Porosz~ és 
Törökországnak vannak alávetve. A kereszténységre térittetvén, rnint 
a többi europai csaladok, kivéve a finnt, a szlávok sokkal későhben···ré
szesültek a mi.veltség jótéteményeiben: mellynek előhaladása köztök 
különös körülmények által majd késleltetve, majd egészen felfüggeszt
vc lőn; miért is a tudományok és müv~szetek sokkal kevesebbet kö
szönnek e népeknek, mint azoknak, mellyek a német és görög-latin csa
ládhoz tartoznak. Egy részben megtarták az erkölcsök egyszerüségét, 
a vendégszeretetet, hőf!iséget, lángoló honszeretetet, a szülöföld és ki
rály iránti hajlamot, a vallás irúnti buzgalmat, az öregek tiszteletét: 
melly tulajdonak őseik jellegét tevék. Néhány évek óta a szlávok szin
te részt vesznek az curapaiaknak miveltség felé törekvésében; uj te
Yékenység éledt föl bennök; és némellyek közt gyors léptekkel halad a 
miveltség. Az oroszok azonban, a legkiterjedtebb birodalommal, melly 
eddig valósággal létezett, első polczot foglalnak el a s~láv népek közt, 
valamint azon népségek számára nézve, mellyeket polgárositottak, s a 
példa erejével, és a rendesen hasznáitatni szokott erőszakoskodások 
nélkül, a kereszténységre téritettek: ugy ama sok tudományos inté
zeteik, mindennemü ipartermékeik, és a földiratnak tett nagy szalgá
latok által; egészen ismeretlen tartományokat fedezve föl, és a hajózást 
a két félgömbön sokkal mcsszebbre terjesztvén ki a szélesség fokán tul, 
mint sem ezt a halhatatlan angol hajós tette. 

Ha bár a szláv népek hátrább állnak is a német és görög-latin 
népeknél az átalános és tudományos miveltséget illetőleg , hatalom és 
vállalatok tekintetében őket megközelítik. Ugy látszik, közéjek tartoz
nak a s a r ma t á k? a scythák és romaiak kérlelhetlen ellenségeik, 
kiket rettenthetlen lovasságukkal gyakran tönkre tettek; a r o x o l a
n ok; vagy később r h os ok, kiknek olly nagy részök volt a marcoma-. 
nok betörésében a romai birodalomba, midőn ez hatalma tetőpontján 
állott; Strabo j a z y g es ei , kik a középkorban J a t w i n g cs vagy 
P o ll e x i a n i néven voltak ismeretesek: kik inkább fegyver által 
ohajtának elveszni, mint függetlenségöket föláldozni. Történetök di
csőíti a m o r a v okat, kik elsők fogadván el a kereszténységet, az az
zal karöltve járó miveltséget élvezték, sa vitéz és ügyes Svatoplulmak 
köszönék, l10gy a IX. században Europának legnagyobb hatalmasságai 
közt szerepelhettek, a balti tengertől az adriaiig terjeszkedvén ; a v e
n e t ek, vagy w e n d ek, miveltség által tüntek ki a szlávok közt, s 
köztök nevezetes volt a l u i t i t z ok hatalmas köztársasági szövetsé
ge, s az o b o t r i t á k országa, kiknek királya a Mecklenburg-ház tör-



351 

zse j a sz e r b ek, kiknek királya Duchan István, a keleti birodalom
nak nagy részét meghódítá, s kit egyedül a halál akadályozott benne, 
hogy annak trónjára üljön j a p r u c z ok, kik hihetetlen vitézséggel 
védték az alemanok ellen l1amis isteneiket és függetlenségöket; a 
k u r ok, kik a középkorban a wendek-, os_eletek-, lívek- és más népek
kel a közös kuret név alatt egyesülvén, tengeri rablásokkal háborgat
ták a balti tengeren hajózókat, sőt még Svéd- és Dánország partjait is 
fosztogatták; a rusznyákok, kik a hős Wladimir, a galieziai herczeg
ség alapítója, s utódai, Jaroslaw és Román alatt szereztek maguknak 
hirnevet; a n o v o g o r o d ok, kik köztársasághan élve, kereske
dés és csaták által tüntek ki, jóllétben éltek, s több századokon át Eu
ropának egész éjszakkeleti részét birták; a z a p o r o g h i kozák ok, 
ujabbkori spartaiak, különös alkotmányuk-, életmódjok" és rettenthet
len bátorságukra nézve; a kozák ok, keleti Europa rémei Schmel
nizki hetman kormányzása alatt, kinek hadjárata Kisásiában és Col
chisban a XVII. század kezdetén, a legmerészebbek közé tartozott; a 
r a g us a i ak, kisded nép, me ll y több századok óta miveli a tudomá
nyokat és irodalmat, s durva népek közepette szelid és mivelt erköl
csökkel bir; a m o n t e n e g r o i ak, kiknek függetlenségét sziklák, 
vitézség és egyszerü erkölcsök védik' csupán az öregek- és püspökök
nek engedelmeskedve. E családhoz tartoznak még a cs e h ek, olly 
hatalmas nép a dicsvágyó Ottokar, a Luxemburg-házbóli fejedelmek, 
és amztriai IL Rudolf alatt, kinek udvarában Europának első tudósai 
és müvészei éltek: hiresek továbbá Ziska és Podichrad vitézségéről; a 
l e n g y e l ek, kiknek története különösen l Boleslaw uralkodását 
emeli ki, mint ki egész Lengyelországot és Németország nagy részét 
birta: Nagy-Kazimir törvényeket, miveltséget adott nekik, és V eres
Oroszország uralmát szerezte meg; a bátor hős Sobieski hazájának 
szabadítója, s Bécsnek megmentője volt; a l i t h v á n ok, kik a XIV. 
század kezdetével, a bátor és ügyes Gedimir által vezérehetve kijöttek 
sürü erdeikből, s a tatárok és oroszok kárával nagy birodalmat alapítá
nak, melly J agelio házassága által a Piastok örökösével, legelső éjszaki 
birodalommá vált, a nagy Olgerd, a hires Vitoot, és Zsigmond-August 
alatt: ez legnagyobb királya volt Lengyelországnak, amazok pedig a:<: 
ujabbkori legnagyobb hóditók kozt foglalhatnak helyet; végre az o r o
s z ok, kiknek birodalmát a IX. században R uri~ alapi tá, s már kez
detétől fogva rendkivüli kiterjedéssei birt. 

Ugy látszik, e nyelvesaládnak három ága különböztethető meg: 
I. OROSZ-ILL YR; az oroszok- és illyrektől igy neveztetve; e 

névvel jelöltetnek nagyobb részt ama népek, mellyek szerb, vagy hor-
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vát nyelvet beszélnek. Ez osztályt Dobrowski elő-, vagy keleti osztály
nak nevezi. Ágai: 

A) A szláv, szervián, sze1·b és illyr, némellyek által ruthen-nek ne
vezett j számos kiejtésekkel beszélik az i ll y r eknek nevezett d~libb 
szlávok, a török és ausztriai birodalmakban1 kivéve déli Oroszország 
némell y gyarmatosait. E nyelv szavak- és nyelvtani formákban egyike 
a legdmabbaknak, igen zengzetes, és az ezen ágbeli, ugy szinte a 
cseh-lengyel nyelvek alapjául vehető. A törökök, németek, magyarok, 
velenczeiek hosszu uralma igen sok szavakkal árasztotta el szóejt~seit, 
mellyek a régibb irodalmi termékekben elő nem fordulnak. Egy idő 
óta az irók tisztaságra törekesznek, s kerülve az illy kifejezéseket, az 
oroszhoz közelednek. A csekély különbség a szerb és sajátképeni szláv 
és szlavenszki1 ugy szinte régi orosz közt, ezt azonegy nyelv egyszerü 
változásának 1 vagy legfölebb egyik szóejtésének tünteti föl. Ámbár a 
szláv irodalom nem olly gazdag, mint a cseh, lengyel, vagy orosz, még
is régibb, és két ágra oszlik: a slave n~ z ki, és sz l á v ágakra. Mel
lözve a főbb szóejtések nemzeti költeményeit 1 mellyek századok óta a 
nép ajkán forognak, s mellyek nagy részt Bécsben és Velenczébcn bo
csáttattak közrej ugy a biblia fordítását, és szertartásos könyveket is, 
mellyek egy névtelen diocleai áldozár által , Dalrnatiának 1170 körül 
kiadott történetével, e nyelvnek legrégibb termékei : - elmondhatjuk, 
miként a szláv irodalom elég változatossággal bir, s nyelvtant és szótárt 
mutathat föl, mellyek közt V uk szótára harminczezer szavakban gaz
dag; hősköltemények, drámák, tragoediák, vígjátékok, eredeti mü
vek, görög, latin, olasz, német nyelvekből tett fordítások, a tudományok 
majd minden ágában fordulnak elő. Mindezek azonban majdnem egé
szen a ragusaiuktól, vagy ausztriai birodalombeli szerbektől erednek: 
amazokéi még a XIV. század elötti időkből valók, a szerbekéi későb
biek, s nagy részt V elenczében, Ragusában, Budán vagy Bécsben ada t
tak ki. A szlavenszki, vagy régi orosz irodalom, igen szegény az ujabb 
oroszhoz képest. A régibb termékek, tárgy és idő szerint nagyon kü
lönbözők, az evangelium, és más szent könyvek fordításából állnak: né
mellyek 863-ik évig mennek föl j a Jaroslawféle codex a XI. század kez
detéről való; Wladimir Monomachus végrendelete 1126-ból; Igor köl
teménye és Nestor krónikája a XII. századból, melly utóbbi a XVII. 
századig folytattatott. E nyelven irattak az Oroszországban egész 
Nagy-Péter koráig kiadott minden könyvek. Kizáratva a profán iroda
lomból, a szlavenszki Oroszországban mindig a vallás és szertartások 
nyelve maradt. Az írott szerb, melly a különféle népek közt keveset 
különbözik, a divatozó nyelvtől jóformán eltér. 
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Azon szóejtések, mellyek egymástól, ugy szinte a régi szlávtól, 
és a hajdan egészen a középkorig divatozó nyelvtől különbözöknek lát
szanak, e következök : . 

a) A sajátképeni sz e r v i á n, vagy sz e r b l i n j beszélik a szer
viánok, szerblek, szerbek, szerblinek, kik helyteleni.il neveztetnek illy
rek- és ráczoknak j .majdnem egész Szerviát birják Herczego:vinával 
europai Törökországban, s Horvátországban is elterjedvék: itt egy 
harmadát képezvén a lakosságnak; ugy szinte Magyarországban, és a 
határos tartományokban. Néhány ezer találtatik Jekaterinoslaw, és 
Cherson orosz kerületekben is. Al-szóejtései: a b os n y á k ok nyelve; 
tovább a ~o n t e n e g r o iaké, me ll y talán a legtisztább szláv, te
kintve elszigeteltségét; a ragusai köztársaság nyelve; a cattaroi nyelv; 
Albania lakóinak nyelve, egészen a Drinoig; a hegyi lakóké, török és 
ausztriai Dalmatia be lj ében, sa magyar tengerpart egy részében j a sa~ 
játképeni szlávoké Horvátország-, Slavonia- s a katonai végvidékeken. 

h) Az o l as z os sz l á v j Dalmatia partjain, Narentatól kezdve a 
magyar tengerpartig, a szomszéd súgeteken és Istriában. 

c) Az us ko k; beszélik az uskokok és morlakok, kik magukat 
szerblek, vlahe, vagy lahe, vagy vlabe néven neveúk: bátor és vad 
nomádok, elszórva Szerbiában, Bosnyák-, Dalmát- és Horvátországok
ban, a magyar tengerparton, és Carnioliában. Számos török szavakkal 
van· ke'\·erve. 

d) A b o l g á r t Bulgariában, a hires bolgárok utódai beszélik, 
kiknek nyelvét elfeledék j s az most idegennel, főleg török szavakkal 
vegyitett szerb. 

Ugy látszik, névelője, vagyis inkább névutója van. Kevéssé 
ismeretes. 

B) UJABB OROSZ; az orosz birodalomban beszélik az oroszok, 
az uralkodó nemzet, és a meghóditott népek miveltebb egyénei j ezen
kivül Galiczia nagy részében, s Magyarország egy részében 1 az ausz
triai birodalomban. Mióta Nagy-Péter alatt a szlavenszki nyelv elha
gyatott, s a·ruszkival cseréltetett föl, ez a könyvek és közügyek nyel
vévé vált az egész birodalomban. Kararnsin sierint ez szláv nyelv, nem 
igen vegyitve idegen szavakkal, és naponkint tökéletesedik; s egy 
szellerod us férfiu által használva, erő-, gyengédség- és szépségben a 
legmiveltebb nyelvekkel vetélkedik. Az oroszban vannak némelly ide
gen, főleg finn és tatár szavak, az e népekkeli régi viszonyánál fogva; 
mások ismét görög, német, latin nyelvekből vétettek, uj eszmék kifeje
zésére : mellyek a mivelödés utján, különbözö idöszakokban vétettek 
öl. Egy idö óta a. tudósok szláv szavakat tesznek az idegenek helyébe. 

23 
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Nem olly szabad a szerkezctben, mint a szlavenski, s dualis és régen
mult idők nélküli (melly utóbbiakat a lenni segéd-igével képezi), a 
ruszki hajlitás által képez kicsinyítőket és nagyítókat; majd mi~den 
névnek van egy, két nagyítój11, s legalább három kicsinyítője; a mel
lékneveknek csupán kicsinyítőik vannak. A ruszki irodalom Nagy-Péter 
alatt támadván, rendkivüli előhaladást tett, főkép Katalin és Sándor 
uralkodása alatt ; az irodalom semmiféle ágában sem idegen, hanem a 
lyrai költészetben, s földirati és statistikai müvekben leginkább kitü
nik. Az orosz szótár gyökrendben, mellyet a mult század végével az 
academia adott ki, daczára minden hiányai nak, a legjobb munka e nem
ben, mit az élő nyelvek fölmuta.thatnak. 

Az Eihnographia a következő, egymástól nem igen különbtszö 
szóejtéseket jelöli ki: 

a) A Y e l ik i r us z ki, vagyis nagy-oroszországi orosz, melly 
írott és mivelt nyelvvé vált, Moszkvában legtisztábban és legnagyobb 
c~únnal beszélik. 

b) A ma l o r nszk i, vagy kis-oroszországi orosz, az előbbitől 
nem csak kiejtésre, hanem nyelvtani szerkezet, és több szavak elfoga
dása által is különbözik. 

c) A sus d a l i, sok szláv sza.vakat fogadott el. 
d) Az o l o n c c z i , számos finn szavakkal. 
e) A r us z n y á k. Galicziának és Lengyelország egy részének 

legrégibb szóejtése. 
C) A HORVÁT, a krobatoktól j mellyet ök illyrnek neveznek. 

Szóejtései nem igen ismeretesek, és kevés könyveket mutathat föl 
D) WIND; sok szláv népek beszélik az ausztriai birodalomban, 

s helytelenül (?) neveztetnek windelmck. Következő szóejtései érde
melnek figyelmet : 

a) A c a r n i o l i barnioliában ; beszélik még a sz l á v ok, kik 
Udinetől keletre laknak, Resia völgyében. 

b)A karinthiai. 
c) A st e y e r; igen kevés könyvet mutathat föl, de egyikét a 

szláv nyelv legjobb nyelvtanainak. 
II. Cseh-lengyel, melly osztályt Dobrowski s l a v a ri is z ki, vagy 

n y u g o t i néven nevez. Ide tartoznak : 
A) A CSEH. 
a) A d u r v a cs e h j számos eltérésekkel beszélik a csehek j a 

prágai, mint miveltebb nyelv, Írott nyelvvé vált. 
b) As z l o v á k j beszélik a szlovákok Silézia-, Morva-, és Ma

gyarországban. 
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c) A h a n á k, közé p .Morvaországhan. 
d) A st r a n i a t, Morvaország szélén, Magyarország felé. 
e) A passekarsch, hetvenöt gunyhóban (Passeken) be

szélik Frankstadt mellett. 
f) A sz á ll ás os, huszonkilencz gunyhóban (sz á ll ás) beszé

lik Radisch kerületben. 
g) A sz o t á k (czopák ?) szlovák-, rusznyák- és lengyellel vegyes. 
A cseh nyelv gazdag és zengzetes; habár fel vannak is halmozn. 

benne a mássalhangzók: az énekre nagyon alkaJmas, mire a csehek 
nagy l1ajlammal bírnak. A németekkeli viszonyaik sok szavakkal bővi
ték nyelvöket. Irodalmuk régibb, mint a lengyel, s máris gazdagabb, 
miután aranykorát élte IV. Károly és II. Rudolf alatt; a vallási hábo
rukban hanyatlásnak indult, midőn számos müvek megsemmisittettek. 
Nem régiben ismét föléledt, s hirlapok- és munkákban miveltetik. Leg
régibb emlékei: egy egyházi hymnus , mellyet Adalbert püspök készi
tett 990-ik év táján; a wittembergi latin-cseh psalterium, melly talán 
a XII. vagy XIII. századból való, mint szinte hihetőleg egy hártyára 
irt codex, mellyet. nem régiben talált föl Königinhom Hanka , törté
neti költemények- és egyebekkel; utána következik Dalemil krónikája 
1310-ből, és a biblia fordítása. A kormány Bécsben háromszáz népszerü 
dalt nyomatott, ezek közt némell y igen régieket. Egy ideig a cseh 
egész Németországnak tudós és diplomatikai nyelve volt: miután IV. 
Károly egy arany bullában azt r!')ndelé, hogy minden választó-fejede
lemnek meg kell ezt tanulnia. 

B) LENGYEL, a polákoktól, kik lechek- vagy liachoknak nevez
tettek a középkorban. Olly tartományokban beszélik, mellyek a hatal· 
mas Lengyelországot képezték Sok latin és német szavakat fogadott 
el, főbb szóejtései következők: 

a) N a. g y-l c n g y c l o r sz á g i, melly kimiveltetvén, irott nyelv
vé vált. 

b) Ki s-1 e n g y c l o r sz á g i, mellyet Krakóban és Galicziában 
beszélnek. 

c)Keleti porosz. 
d) Kas s u b, a Leda partjain, a kassubok maradványai közt, kik 

c tartomány nagy részét birták. 
c) Ma z u r, Mazov iában és Podlachiában. 
f) S i l e z i a i l c n g y e l. 
g) G o r a l i , a Kárpát-hegyek lakói közt. 
A latinnak adott elsőbbség késlelteté a lengyel nyelv ellShaladá

sát, me Ily l. Zsigmondtól IV. UJászlóig virágzott; midőn jeles tudó-
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sok ez irodalmat az elsők közé helyezték. A szerencsétlen polgárhábo
ruk k!:izepette hanyatlásnak indulván, Poniatowski alatt ujra föléledt; 
1801-ben egy academia alapult Varsóban a lengyel nyelv és irodalom 
fentartása és buzditása végett : de annyi balsors gátot vetett utjába. 
Lindé szótára, minden szláv nyelvek szótárai k!:izl:itt a legtudósabb és 
legfontosabb. 

C) SZORB, vagy SZORAB; egész a XIV. századig beszélték a 
szorbok, kik a Saaletől az Oderig laktak Osterlandban, Meissenben, az an
haiti herczegség ben, a wittembergi kerületben, a brandenburgi határ
grófság déli részében, Frankonia kis részében, és a két Lausitzban. 
Ezután megszünt; és most csak kevés falvakban divatozik. Két szóej
tése van : fe l s ö- la u ~ i t z i, s a l s ó -l a u s i t z i. A XVIII. s~ázad 
kezdeteig nem voltak könyvei ; jelenleg szótárt, nyelvtant, biblia-fordí
tást, a cottbusi s bautzeni szóejtésen mutathat föl, mellyen néhány év 
előtt a Messiád egy része is lefordittatott. 

III. WEND-LITHV ÁN, vagy NÉMET-SZLÁ V. lde tartoznak: 
A) WEND t, egészen a XIV. századig különféle szóejtésekben di

vatozott Németország egész éjszaki részében, Közép-Holsteintól egé
szen Kassubiáig Pomeraniában, többé vagy kevésbbé szóejtésekkel 
vegyítve. 

B) PRUCZ, vagy RÉGI POROSZ t, tizenegy különféle szó
ejtésen ugyanannyi népek beszélték; mellyekböl a pruczok nemzete ál
lott, a Vistula és Pregel közötti tartományban. Bármint igyekeztek is 
a német-rend vitézei kiirtásán, még a reformatio korában is beszélték 
Samlandban, Natangenben, és Oberland egy részében. Már a XVIII. 
század végével csak némelly vének ajkain élt, s azután kihalt. Minden 
könyvei: egy nyelvtan, katechismus , és Enchiridion, mellyek a XVI. 
században Königsbergben adattak ki samlandi szóejtésen. A prucz 
nyelv testvéreitől, a németnek szláv fölötti tulnyomósága által külön
bözik, főképen a hajlitásokban, s a részesülő formáiban: két névelő je, 
hat esete, s a Kémethez hasonló szókötése van; a lengyel, vagy lithván 
nyelv sziszegői, s ez utóbbinak finn szavai nélkül. 

C) LITHV ÁN, a hatalmas lithvánok és kriwicsek beszélték; most 
pedig egyedül a köznép : mig a miveltebbek lengyel nyelvet oroszszal, 
vagy németet beszélnek, a tartományok szerint. Sok szóejtésci vannak, 
mellyek közt a n a d r a n isk, e nyelven számosabb munkákat bir, s nem 
igen különbözik a prucztóL Nincs névelője, hanem van három neme, 
három száma, hat esete, és számos kicsinyítői. 

D) LETT, LETTW A, LETTON; a lettektől, kik a lakosság na
gyobb részét teszik Mittau, Riga kerületekben, s a Witepsk kerület 
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egy részében Oroszországban, s csak kevesen keleti P oroszországban. 
Öt fő szóejtése számos alsóbbakra oszlik. V an két névelője, hat esete, 
sok n3met mondásai; s három hatod részben szláv, egy hatodban jot, 
egy hatodban :finn, és egy hatodban német szavakból áll. Irodalma, 
noha hasonlithatlan ul szegényebb, mint az orosz, cseh, lengyel, ésszer
vián, mindjárt ezek után jő termékeinek változatossága- és számára 
nézve, mellyeket mind a németeknek köszönhet. Legrégibb emlékei: 
némelly okmányok a XIII. századból; a legelső irodalmi kisérlet, né
melly canticumok forditása volt 1530-ból, Ramm Miklóstól; tovább a 
biblia forditása Glucktól, 1680-ból, és történetecskék a szent-irásból j 
oktatási. vagy asceticus könyvecskék. Jelenleg más müvek is fordít
tatnak, s a nép számára hirlapok is nyomatnak. 

E nyelvekben sokkal több a mássalhangzó, mint a német nyel
vekben, s a szótagok elején halmozódnak össze, leginkább a lengyel és 
cseh nyelvben j némell y nyelvek lágyak, sa szótag végén különös hang 
által idéztetik elő e lágyság. Kivéve a szerb, wend, prucz és cel ta, sa 
bolgár nyelveket, egyiknek sincs névelője j hajlitás által ejtegettetnek, 
és majd valamennyinek hét esete van: ugymint a latin hat eset, és még 
az i n st r um e n t a l is. A cseh, lengyel, és orosz nyelvek a hajlitásban 
megkülönböztetik az élő lényeket a lelketlenektőL E nyelvek nagyobb 
része gazdag a nagyitók- és kicsinyítőkban hajlitás által, és illy módon 
képezik a hasonlító lépcsöket; a szervián a szlavenszkival, a lithván és 
carniol, dualissal is birnak. Az igehajlitás nagyon egyszerü; legtöbb
nyire t, vagy ti a határozatlan mód jellege, ou, vagy ma jelen, t, vagy l 
a mult idő, s i a parancsolá-rnód jellege. A személyek a vég szótagok 
által jeleltetnek , és kivéve a lettont , pruczot és néhány mást , nem 
kényszerülnek a hajlitáshc>z ragasztani a személyes névmásokat. Hi
ányzik náluk a foglaló, ohajtó-mód, és a szenvedö: de némellyeknél 
négy rendbeli jövendő, s ugyanannyi mult idő van j különbözö formá
kat használnak a cselekvés kifejezésére , a mint az mulékony, tartós, 
vagy ismételtetik. Gazdagok a részesülökben és visszaható igékben is; 
mellyeket ugy képeznek, hogy a harmadik személy névmását, vagy az 
ige elejbe teszik, mint például a carniolban, vagy utána, mint a cseh, 
lengyel nyelvekben stb., a nélkül, hogy azt a különféle személyek sze
rint változtatnák. A szerkezet igen hasonlit a latinhoz. A cseh és wen
do-lithyán nyelvben a hang mindig a gyök-,vagy származtatott szónak 
első tagján nyugszik j a lengyel nyelvben, kivéve némell y kivételeket, 
az utolsó előttitagon j a többi nyelvekben, főleg az oroszban, igen vál
tozik: majd az első, majd a második szótagra, néha pedig mcsszebbre is 
esvén. Az orosz és a szerb kiejtés nem igen különbözik az irástól, az 
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ezek által használt számos irásjegyek következtében; a többieknél ki
sebb-nagyobb különbség létezilc, az irás tökélye szerint.. 

Azt lehet mondani, hogy semmiféle ethnographiai család, kivéve 
a semit, sansoritot és mnlajit, sem tüntet föl annyi kiilönbséget az i~ás
jegyekben, majdnem ugyanazon hangok ábrázolására. Öt alphabetumot 
használnak a szlávok; igy a c y r i ll t, vagy sz e r b e t, vagy r u t h e n t, 
melly a legrégibb mindenek közt. A görög Cyrill találta fel 865~ben, 
uj jegyeket adván a görög alphabetumhoz. Használják a szerbek, bos
nyákok, bolgárok ? és mások, kik a szerb nyelvet beszélik, mint szinte 
l\foldva- s Oláhországban,továbbá Mon·a- és Csehországban is, mielőtt. 
a német és latin jegyek behozattak volna, s Oroszor.;zágban egészen 
Nagy-Péterig. Legrégibb emlékei: egy kőfelirat Kiowban 996-ból; litur
giai könyvek kéziratban 1056-ból, mcllyek Pétervárott, s az Athos he
gyi kolostorokban öriztetnek. Van 42, némellyek szc.rint 48 betüje. A 
g l a g o l i t i c o-s l a v o n· b uk o v i t z a, vagy d i v i u c z a i a l p h a
betum, melly szent Jeromosénak is neveztetik: minthogy ezen 
szent által vélik azt feltaláltnak Későbbinek látszik a Cyrill-féle alpha
betumnál, s egy dalmata pap találta föl; a7. előbbitől nagyon különbö
zik a kacskaringós vonások által, mellyek 42 betüit terhelik, s az irásra 
alkalmatlanná teszik. Legrégibb emléke: egy zsoltáros könyv a XIII. 
századból, hártyán irva; s kevesek által vallási könyvekben is használ
tatik. Az o r o sz, vagyis N a g y- P é t e r a l p h a b e t um a, e császál
által módositott Cyrill-féle jegyekből áll, némell y fölöslegesek kihagyá
sával, és másoknak gömbölyübbekké tételével. Van 35 jegye; ezek kö
zül kettő ritkán használtatik : különben az atphabetum az egész orosz 
birodalomban el van fogadva. A szerbek, csehek, egy rés?. ben a szlo
vákok és mások, kik cseh szóejtéseket beszélnek, sa kassubok és a si
leziai szlávok, kik lengyel szóejtéseket beszélnek , n é m e t, a többiek 
l a t i n irásjegyeket használnak; ldk kettőt vagy többet is összeilleszt
vén, némell y sajátságos ékekkel,vagy jegyekkel vélték ábrázolandóknak 
nyelvök külön hangjait, mellyeket a kevés latin és német jegyekkel 
kifejezni nem lehetett. Ezen öt alphabetumhoz adhatjuk még a r u n i 
w e n d alphabetumot, mellyet az éjszaki wenelek használtak jóval 
előbb, hogy" sem a kereszténység oda behozatott, és mellynek jegyei 
a Retra melletti bálványokon, nem messze Uj-Strelitztölláthatók; a 
g ö r ö g ö t, mellyet a VII. században a Peloponnesusban megtelepedett 
szlávok fogadtak el; a b o l g á r t, a g lagolitnak utánzására, mellynek 
31 jegyei vannak, majdnem mind kettős vonallal, mint a glagolitnak. 
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7. s. 
Az urali, vagy finn nyelvek családja. 

Norvegia éjszaknyugoti partjaitól egész az Uralig, se hosszu hegy· 
lánczolaton tul majdnem egészen a Jenisciig, Siberia központjában, 
to\'ább a Lajtától a Seretig, s a Kárpát hegyektől egész a Dunáig, 
Europa közepében urali népek laknak, különféle nemzetek közepette: 
századok óta megtartván szakásaikat, erkölcsciket, saját nyelvöket. 
Valamint a szláv faj, ugy az urali is igen sok különféleségct tüntet föl 
akár testalkat, hajszin, arczvonások, és erő, akár erkölcsök, vallás és ér
telmi fejlődés tekintetében. Annyi népek külöilbözö vonásai közt, mel
lyekböl e család áll, a magyarok és az osztyákok physikai s erkölcsi 
szélsőségeket tüntetnek föl , daczára az általuk beszélt nyelvek rokon
ságának. Az urali népek átalában sokkal hátrább állnak a miveltségben 
az europaiaknál, s ezek közt ök az egyedüliek, kiknek némell y törzseik 
bálványozásban sínylődnek: mindazáltal erkölcseikben bizonyos mivelt
séget tanusitanak, mellyet nem lehet kétségbe vonni, s melly a törté
nelemnek hallgatagságán, a krónikák és uta.zók által fölsorolt meséken 
és nagyitásokon is keresztültör. A halászati, hajózási, földmivelési, 
és az élet bizonyos kényelmeire vonatkozó temérdek müszavak, mellye
ket különféle éjszaki nyelvek a finnből vettek át j a delejtü-rózsa, az 
évenkinti nagy vásár, melly a hires Biarmia fővárosában tartatott; 
Bielo Ozero, Kostof, Murom városok , mellyeket vessek t, merianok t, 
muromianok t laktak; Bulgar rom jai, ugy szinte a Kharkof melletti ro
mok, és egyéL helyek déli Oroszországban, minJ kétségbevonhatlan 
bizonyitványai ennek. Ide kapcsolhatjuk még a mágusok és jósok véle
ményét is, minök Scandinaviában és éjszaki Oroszorországban voltak, 
és vannak még most is a lappok-, finnek-, esthonok-, és permiánoknál. Az 
u.rali népek, mellyek mindenütt szláv, vagy német népek alatt állnak, 
csendes emberek ; átalában földmivelésböl, vadászat- és halászatból él
nek, s a történelemnek sok lapjait megtöltik. Az Ethnographia közéjek 
h~lyezi a hires h u n n ok a t ? kik Balamir által vezéreltetve, 376-ban 
megsemmisi ték a Her1nanrik által alapitott ostrogoth monarchiát, s 
Attila-, az lsten ostorának uralma alatt Europát pusztitván, a keleti s 
nyugoti császárokat adófizetökké tették, s egyikét a legnagyobb biro
dalmaknak alapiták: de az ö halálával, miután a világot rémülethe ejték, 
légtün~mény gyanánt enyésztek el j az a v a r ok ? első europai hata
lom a VI. században, kiknek kegyetlen chánjok Baján, a longobardok
kal egyesülvén, eltörölte a gepidák országát , megverte Sigbertet, a 
frankok királyát, adófizetökké tette a bolgárokat, déli szlávokat, és szá
mos egyéb népeket, s a keleti császárok rémülete volt;~ kiktől terjede!-
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mes és gazdag tartományokat Szftkitottak el i a b o l g á r ok? kik a kö
vetkező században a rettenthetlen Curvat által vezéreltetve, lerá~ták 
az avarok igáját, s terjedelmes monarchiát alapitottak: melly halála 
után felbomlott, de fia Asparuch által ismét helyreállittatott délre a 
Dunától Moesiában; honnan sokáig háborgatták a keleti birodalmat. 
Talán az uraliak közé számitandók a ma g y a r o k, és a k a z It r ok? 
Emeiek a VII. század má8odik felében megrémiték a leghatalmasabb 
persa fejedelmeket és kalifákat, oltalmukba vevék a görög császárokat, 
és más barbaroktól szelid erkölcsök, ipar és kereskedés által különböz
tek; az előbbiek sokáig hiresek valának onogurok, ugurok, ujgurok 
neve alatt, és ismeretlen időszakban költözvér ki J ug uriából, sokáig 
alávetve lévén az avarok-, bolgárok- és kazaroknak, a IX század vé
gével azon dus tartományban· telepedtek meg, melly tőlök nyerte 
nevét. Magyarország két századig temérdek hadseregeket küldött ki Né
met-,Franczia- s Olaszország, Illyria, s a keleti birodalom pusztitására. 
V égre a kereszténység uj apostolai által meghóditta tv án a miveltségnek, 
a XI. század után a magyarok kitünő helyet foglaltak el az europai fő nem
zetek közt, sz. István királyuk alatt, sa hatalom tetőpontjára emelkedtek 
három nagy férfiu alatt. Lajos,Magyar- és Lengyelország,Szervia,Bos
nia s egyéb szomszéd tartományok koronáját egyesité; Hunyady Já
nos Konstantinápoly urait gátolta utjol{ban; és Corvin Mátyás, legna
gyobb királyuk, fényes gyözelmekkel, az országra nézve hasznos intéz
ményekkel, s a tudósok iránti bökezüséggel dicsöité meg uralkodását. 

Nyelv tekintetében öt ágr!t oszlanak, mellyek közül csak a négy 
elsőt adja Klaproth. , 

I. Sajátképeni finn, vagy NEMETESITETT FINN; a temérdek 
goth, svéd, norveg, német szavak által, a csud vagyis linn népek hasz
szan tartó viszonyai következtében a goth, norveg, svéd, német és 
orosz népekkeL Az Ethnographia négy nyelvet különböztet itt meg j 
ezek: 

A) A sajátképi FINN, vagy SUOMENKIELI j beszélik a suomok 
és finnek, a finnlandi nagy-herczegségben az oloneczi s pétervári ke
rületek egy részében. Szóejtései : 

· a) A fi n n, melly irott nyelvvé vált valamennyi finneknéL 
b) A t a w as i n, közép és éjszaki Finnlandban. 
c) A c a r e l i, keleti Finnlandban. 
d) Az o l o n e c z i, Olonecz kormány kerületben. 
e) A w a t i a l a is e t, a watlanderelmél; mellyek egykor nagy

számu népséget képeztek, most csekély számmal vannak a Narva 
mellett. 
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A svéd-finn tartomány Oroszországhoz csatoltatván, a finn iroda
lom előhaladásnak indult; s most a magyar után leggazdagabb és fon
tosabb e családban. Legrégibb emlékei:. a Runots, és a Schrotter által 
1819-ben németül kiadott régi énekek; a Wiborg által ugyanazon év
ben kiadott közmondások: a:z előbbiek után képezte Gamander a fi n n 
M y t h o l o g i á t. A biblia fordításán, és sok asceticus könyveken ki
vül, a legrégibb termékek közé. számítandó még Erasmus könyvének 
De civilitatB morum puerilium forditásft 1670-ből; az ujabbak közé: szá
mos oktatási könyvek, nyelvtan, szótárak, egyéb eredeti vagy forditott 
müvek, a svéd codex, és a biblia. Ahoban egy hetilap jelenik ~eg e 
nyelven; mellyet Rasak a legrégiebbek, tökéletesbek és zengzetesbek 
egyikének tart. Minden nyelvek közt legtöbb esetei vannak, összesen 
15: nominativus, quantitativus, possessin1s, ablativus interior, ablati
vus exterior, allativus interior, allativus exterior, locativus interior, 
locativus exterior, qualitativus, qualificativus, defectivus, suffixivus, 
advcrbialis, secutivus. A finn szavak mind magánhangzóha végződnek, 
s ritkán találtatik együtt két mássalhangzó. A b és d, {és g csak né
melly idegen nevekben található föl. Agricola Mihály, aboi püspök, 
első irt finn nyelven, s a szent-irás fordítását adta ki 1558-ban. A ver
selés fő szabálya, ugyanazon betüt, valameily vers minden szavainak 
kezdetén ismételni, sok nyelvekkel közös különczség ; mellyek közt a 
régi scandinav, és ös latin foglaltatik. Gyakran a finn az utolsó betüt 
is ismétli, melly mindig magánhangzó: s innen származik a rim. 

B) Est hon, az estbenek től, kiknek ősei rettentő tengeri rablók vol
tak, és jelenlegReval tartományban, s Riga tartomány Pernau és Dor
pat kerületeiben laknak. Főbbszóejtések: a r e v a l i, s d o r p a t. E gaz
dag és zengzetes nyelv, irodalmi tekintetben harmadik helyet foglal 
el e családban; valamint a letton, egyedül németek által miveltetett, s 
a bÍblia fordítását, asceticus könyveket, hat nyelvtant, két szótárt, me
séket, történeteket, elemi könyveket, egy orvosi munkát és Schiller 
némelly müveinek fordítását mutathatja föl; egy idő óta hirlap is je
lenik meg e nyelven. Legrégibb terméke, jóllehet ujabb a keresztény
ség behozatalánál, egy népszerü dal, melly J u r r i, J u r r i (György, 
György) szavakkal kezdődik. 

C) Lapp, a samok- vagy lappoktól, kik Europa éjszaki széleit 
lakjá~ az europai svéd és orosz monarchiában, E nyelv, melly Portham 
szerint inkább a magyarral , mint a finnel rokon, minden testvéreitől 
különbözik; mivel a névmások- és igékben kettős száma van, több 
szóejtésekre oszlik, mellyek következőleg osztályozhaták: 

a) N o r v e g-l a p p, mellynek nyelvtanát Leem adta ki. 
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b) Svéd-l a p p, nyugoti. 
c) Keleti s v é d-l a p p. 
d) O r os z-l a p p. 
A svéd kormánynak, főleg a mult század vége felé, a lappok.ne

velése tárgyában tanusitott gondoskodása, igen jó sikerre vezetett j ugy 
hogy alig ismerhetui már a régi vad népre : a bálványozástól megvált, 
némelly könyveket is mutathat föl, nem csak asceticus· és nyelvtania
kat, hanem hasznos mesterségek tárgyában és iskolák számára irtakat 
is, mellyek Hernösandban bocsáttatnak sajtó alá. 

D) LIV t j beszélték a l.ivenek, számos nép Livoniában, mielött 
a németek oda érkeztek volna j borzasztó tengeri rablók: a balti tenger, 
a Dvina és Salis közti területet birván. Lassankint elhagyva nyelvöket, 
és azt a lett nyelvvel cserélve föl, holtnak tekintetl1etik; jóllehet egy
más közt számos idegen kifejezésekkel vegyitve használtatik. 

II. A VOLGAI, beszélik a Volga és mellékfolyók egész hosszá
ban j törökkel van vegyülve. Ide tartoznak: 

A) A CSERMISZ j beszélik a márok, vagy csermiszek a Volga
és mellék ágainak balparti hosszában : némellyek bálványozók, földmi
velők, halászok, vadászok, pásztorok Néhány százan mint gyarmato
sok élnek a kaukazusi kormánykerületben ; mások más nemzetek közé 
vegyitvék. Nyelvökben, mellynek nyelvtana is létezik, két névhajlitás 
van, hat esettel, sa többes szám a sam u c z szónak hozzájárulása által 
képeztetik j a névmásolmak saját hajlitásuk van j a comparativus r ak, 
a superlativus p es h szótagnak a positivushoz ragasztása által képez
tetik. Az igehajli tásnak három ideje van: jelen, félmult, egészen mult, 
mellyeket a szláv nyelvek módjára képez j a jövendőt egy igehatározó
nak a jelen idöhezi kapcsolása által fejezi ki j négy módja van : határo
zatlan, szenvedö, közép és okozatos j mindegyik külön hajlitással, mi
dőn az értelem tagadó j az előragok helyett utóragok adatnak a szóhoz. 

B) MORDUIN j a morduinoktól, kik több törzsekre oszlanak, 
mindegyik saját szóejtéssel: majdnem mind keresztények, vadászat- és 
halászatból élnek. Nem régiben a_biblia is lefordíttatott e nyelvre. 

III. Pet·mián j beszélik a kom i-m a a r t ok, vagy permiánok, és a 
si r J e n ek, kik két külön szóejtést használnak. A permiának mivelt
ség, kereskedés és gazdagság tekintetében, a miről olly sok mcséket 
beszélnek a középkorban, uralkodó nép volt Europa éjszakkeleti részé
ben, s az oroszok életmódját fogadták el. Nyelvökben egy névhajlitás 
van, öt esettel i az igehajlitás a jelen, féligm ul t, mult, régen-mult, jö
vendő időt hajlitások által képezi, minden segéd-ige nélkül. Az egész 
családban egyedül~bir külön alphabetummal, mellyct 1375-ben Stepha-



nus Permianus talált föl , ki őket a kereszténységre térité, s a szent 
könyvek nagy részét e nyelvre leforditá. Az irásjegyek és a könyvek 
elvesztek; s ugy mondják, a jegyek száma 24 volt. Az obi-osztyákoknak 
1726-ban Messerschmidt által összegyüjtött hagyományai szerint, ugy 
látszik, ezen alphabetum az Uraion tul el volt terjedve. A permián szó
ejtés kiholtnak tekinthető; a nagyobb rész az orosz ny elvet fogadván 
cl. A si r j e n t is kevesen beszélik. . 

A) A votyák; beszélik az udok, vagy votyákok, kik leginkább 
a Karna és Viatka közt Bielaga hosszában élnek; valamennyien keresz
tények, igen piszkosak, és szorgalmasabbak a fa jukbeli többi népeknél 
az orosz birodalomban, kivéve a finneket, s talán az esthonoka t. A 
,-otyák nyelvtannak sok nevezetes ki.ilönösségei vannak: a nevet hat 
módon ejtegeti, az azt megelőző hat birtokos névmás szerint j a név
mások is sok nehézséget és rendetlenséget okoznak a névhajlitásban. A 
votyák igének két hajlitása van, öt módja, s majd több, majd hve
sebb ideje. A hajlitásnál közbeszurt tagadás sok változásokat idéz elő. 
A ragok a szó után következnek j némellyeknek három külön végzete is 
van, nem ugyan nemi különbség szerint, mellyet ezen nyelv a nem nél
küli tárgyakban ugy sem ismer, hanem a személyek szerint. A szent
irás e nyelvre lefordittatott. 

IV. Ma g y a r, vagy Klaproth szerint UGOR nyelv. Felosztásai : 
A) A MAGYAR j beszélik a magyarok, kik Magyarország lakos

ságának egy harmad (?), Erdélynek pedig egy negyed részét (?) te
szik; vannak még magyarak Bukovinában , Galicziában, és Moldvaor
szágban. A magyarok Magyarország negyven 'megyéjében találtatnak. 
Négy fő szóejtést különböztethetni meg j mellyek közt azonban igen 
csekély az eltérés : 

a) A p a l ó c z, a Mátra hegység körül. 
b) A d u n á n t u l i ma g y a r. 
c) A tiszai magyar. 
d) A szék e l y ek szóejtése Erdélyben, Bukovinában és Mold

vaországban. Ez kevésbbé mivelt, és rendkivül nyujtja a szavakat. 
A magyar nyelv zengzetes: a magánhangzók és mássalhangzók 

közti helyes aránynál fogva j s minthogy a két mássalhangzónak együvé 
kerülését gondosan mellözi. Sok idegen szavai vannak, főleg a szláv, 
néme~, latin nyelvekből; mellyek jobbára erkölcsi, tudományos esz
mékre vonatkoznak.*) Nem olly gazdag, mint a német, de ezt erötelj-

."')Épen a magyar nyelv lévén e tekintetben kitünő tisztaságu, legalább 
jelen miveltségi állapotában: valamint ebből, ugy más adatokból is azt kell kö-
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és szabatasságra nézve felülmulja, s a szavakat hajlítás, vagy összeté
tel által szaporithatja. Igen alkalmas a költészetre, miként azt Révai, 
Szabó, Rajnis kisérietei (!) mutatják, kik a görög és latin mctrumokat 
is alkalmazták. Hasonlóan az angolhoz , nemi különbséget nem ismer : 
van két névhajlitása, és nyolcz esete.*) Az igehajlitás gazdag módok-, 
és időkben, jóllehet a l e n n i igéhez kell folyamodnia a r.Sgen-mult ki
fejezésére, s egy másikhoz a jövendő időben; részesülője három, a je
len, mult, és jövendő időre. N émelly formáiban a p i e l h és h i p h i l 
semi igel1ajlitásokhoz hasonlít. A cselekvő igének azon különössége 
van, hogy két különféle módon hajlittatik, a mint tudnillik átalános, 
vagy határozott értelemben használtatik. Például t u d ok, a d ok, t u
d om, a d om: Hasonlóan az olasz, latin, és más nyelvekhez, nincs rá 
szüksége, hogy a személyes névmásokat az igéhez ragaszsza: l1a csak 
hatályosabb kifejezést nem akar a beszédnek adni; a ragok a gyökszó 
után tétetnek. 1792-ik évig egyedül a közéletben használtatott, kizárva 
a törvényszékek-, közigazgatás- és iskolákból, hol a latin nyelv hasz
náltatott: s azért a magyar a tökély felé nem haladhatott; miért is iro
dalma , habár régi , még nem gazdag. I. Ferencz behozta a nemzeti 
nyelvet a törvénykezésbe és a közigazgatás ágaiba, mint szinte okta
tási nyelvül az iskolákba, kivéve a theologiai s orvosi tanulmányokat. 
Ekkor, és főleg az utóbbi években nagy virágzásba jött; nem csak első 
helyet foglalván el a családjabeli nyelvek közt, hanem költői tekintet
ben is kiváló helyet nyervén az europai nyelvek társaságában. E nyelvre 
lefordíttattak a legjobb angol, német, olasz, franczia, görög-latin mun
kák; és rövid idő alatt sok eredeti müvek jelentek meg rajta az alma
nachok- és hirlapokon kivül. 

B) VOGUL, a mansok, vagy vogulok nyelve, kik majd mind ke
resztények; s vadászat- és halászatból élnek Ural magas völgyeiben, s 
a Tobolsk és Tomsk kormánykerületekben. Klaproth szerint az obii 
osztyákokkal a hires Juguria lakóitól származna:k, mellynek egy részét 
elfoglalva tartjálc Ugyanő négy szóejtést kiilönböztet meg abban, a ke
rületek szerint, hol divatoznak. 

C) Osztyák, vagy Obi-osztyák; egészen kiilönböző a j enisei i család 
----
vetkeztetnünk,hogy az értekező, nyelviinket illetőleg igen régi s Iliányos kutföket 
használt. Sajnos, hogy illyesmin nekünk magyaroknak (közönséges volta miatt) 
még csak csudálkoznunk sem lehet. Ki a magyat· költészetből csak Rajniskis ér-
l e t e i t ismeri, az haladásunkat igen lassu léptekkel kisér te. S. 

*)Ennyi eset sok is, kevés is; a mintveszszük: mert ha, mint fönebb a finn 
nyelvnél, a sok ablativus, allativus, locativus, in h: rio r és exterior stb., mind külön 
esetnek vétetik, ugy 15-nél is többre kell az esetek számát nyelvünkben tenni. S. 
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nyelveitől Az obii a s-j a c h-ok, vagy osztyákok, kik azt beszélik, leg
többnyire keresztények, vadászat- és halászatból élnek, s Ingovia lakói
tól származnak. 

V. BIZONYTALAN. E nevezet alá foglalunk egy osztályt, melly
hez csupán gyanítás szerint osztályozott nyelvek soroztatnak: 

A) A HUNN? t beszélték hajdan a hunnok. Ezen szintolly vad 
és ru t, mint durva és kegyetlen nép, régóta lak ta azon tartományokat, 
mellyek Europát Ásiával egyesítik. Már a II. században a Borysthenes 
és Kaspi-tenger körül tanyázott; s nagy hatalomra vergődött 375. év 
táján: elüzvén a gothokat a Duna partjairól. Ugy látszik, Ingoviából 
indult ki; s az V. század közepe taján Europa leghatalmasabb népe 
\'olt : de alig hogy Attila meghalt (454), többé nem fordul elő a tör
ténelemben. Az lsten ostorának mulékony birodalma az Oxustól a Raj
náig , a Dunától és Fekete-tengertől a balti tengerig terjedt. 

B) A V AR? t beszélték az avarok; urali nép, melly hihetőleg 

.Juguriából indult ki a VI. század köze11e táján, keleti Europa pusztitá
~ára; s birodalmat alapitott a Volgától az lsonzo és Saale folyókig, 
melly a bolgárok, ugrok, antok tartományain kivül, Morva- és Csehor
:-<zágot, Lausitzot, Horvátországot és Ausztriát is magában foglalta. 

C) Bolgár? t igy neveztetve a bolgárok-, vagy volochoktól, kik 
Nagy-Bulgariát, a Karna és Volga hosszában, a mai Közép-Oroszor
;;zágban fekvő tartományt lakták. Az V. század vége felé jelentek meg 
a Duna mellett, hol a go th Theodorikat legyőzték; egy század mulva 
átkeltek e folyamon: 634-ben biredalrnat alapitottak, melly 660-ban 
Curvat halálával feloszlott; s az alsó Dunától és a Fekete-tengertől 
egészen a V olgáig terjedt. Asparuch, Curvat fia, 679- és 680-ban Moe
siában, és délre a Dunától, a bolgárok országát alapi tá, melly a X. szá
zad végével a hatalom legfőbb fokát érte el: a Dunától, Rhodope hegy
ségtől, és a salonichii tengeröböltől majdnem egész Narentáig és Santa 
Maura szigetig terjedvén. A bolgárok nagy Bulgariában polgárisodás
nak indulván, s ipar-, kereskedés- és földmivelésre adván magukat, las
~ankint megváltak nyelvöktől a mongolok és törökök uralkodása alatt, 
kik nyomukban voltak, s n törökök kapcsák szóejtését fogadták el, 
mellyet mai napon utódaik is beszélnek. Kazan, Simbirsk, Pensa kor
mánykerületekben laknak, hol nem elég helyesen t a t á r oknak ne
veztetnek. Az ezen tartományban találtató feliratok, pénzek, arany 
tárgyak és más ékességek e nemzet régi virágzására mutatp.ak, vala
mint a bolgárok romjai is. 

D) KAZAR? t a kazaroktól. Harczos és kereskedő nemzet volt, 
mellynek neve a II. században az örmény iróknál fordul elő. A közép-
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korban c nép virágzó kereskedést iízöLt szücs-munkákkal éjszaki Ásiá
val. A VII. század második felében a kazarok birodalma az Aral tótól 
a Bog· és Sosachig, a Dniepcr mellékágaiig, s a Kaukazustól az Oka
és Volgáig terjedt. Hatalmas khánjaik székhelye Balandsar, vagy 
Atel volt, a Volga torkolatánál, később Tanai a Don mellett. Kezdet
ben báhrányozók , a zsidó vallást fogadák el a kazarok a VIII. század
ban, 858-ban pedig a kereszténységet. Némelly tudósok véleménye 
szerint Cyrill szerzetes egy alphabetumot talált föl a szent könyvek
nek e nyelvre forditása végett, melly később elveszett. Valószinü, hogy 
Kahan romjai Kharkofmellctt, és más kazat néven nevezett romok Wo
roneja körül, az ezen nemzet által lakott városok maradványai j melly 
majdnem nlindig a görög birodalommal szövetkezett, és a persiai kali
fák és királyok ellensége volt. 

Az ezen családbeli nyelvek átalában ]wllemesek és zengzete
sek, és nyelvtanaik nem igen kiilönösek. A sajátképeni finn nyelvek az 
esetek nagy száma által tünnek ki : hét eset van az esthon nyelvben, 
tizenhárom a lappnak némelly szóejtéseiben, s tizenöt a finnben. E 
gazdagságtól távol állnak a többi ágak j kivéve a magyart, mellynek a 
régibb nyelvtanok tizenhárom, az l~ abbak nyolcz esetet tulajdonita
nak. Átalában az urali nyelvek nem ismernek nemet az olly tárgyak
ban, mellyek azzal természetesen nem birnak; a hason li tó lépcsőket és 
a kicsinyítőt hajlitás által képezik j az igehajlitás szegény az időkben, 
miért is segéd-igékhez folyamodnak j a tagadás az igehajlitásnál köz
beszurat ik, sa tagadó igének hajlitása különbözik a határozott ige haj
litásától, az előljárók helyett utóragok kapcsoltatnak a szóhoz. lrásra 
német és latin jegyeket használnak, összetett betükkel fejezvén ki sa
játszerü hangjaikat, mellyek ábrázolására az egyszerü jegyek nem ele
gendők. A miveletlenebb népek némelly nyelvtanait és szótárait, saját 
irásjegyeikk~l az oroszok adták ki, 



MÁSODIK KÖNYV. 

Az emberi-nem szét.szórat.asatól az olympiadokig·. 

T a r t a l o tn. 

Ás i a átalában. - Legelső monarchiák. - Zs i d 6 k történeti'! ; törvény 
hozása ; irodalma. l n d i a. Intézmények ; nézetek; tudomány. - E g y p t o m. 
Története; szokásai. - T udom á n y ok és sz é pm ü v és z e t ek áta.lában. 
- P h o e n i c i e k. - Az 6-világ kereskedése. - G ö r ö g ö k ; hős korszak. -
.A vallásokról. 

E L S Ő F E J E Z E T. 

Asia. 
Fe k v és e. 

Ásia az emberi-nem és mivelődés bölcsője, a világnak legkiter
jedtebb, és a természet adományaival leginkább megáldott része, 
933,350 O myriameternyi (körül-belül816,000 geogr. O mérföld) tcrü
letet foglal el, a keleti hosszaság 24-, és a nyugoti hossz. 172-ik foka, 
ugy szinte az egyenlitö s az éjszaki szélesség 78-ik foka közt. Valamivel 
nagyobb tehát Amerikánál, mellytől éjszak-keletre Behring csatornája 
választja el j egy negyeddel nagyobb Afrikánál, mellyhez a suczi föld
szoros csatolja j s négyszerte nagyobb Europánál. Délről Polyncsiának 
temérdek szigetei környezik j más vulkáni szigetek határozzák kelet
ről, és az indus tengeren: mellyek az öket környező vizek természete, 
és fekvésök sze r int különböznek. J ó ll ehet Kamcsatkától az iberiai fél
szigetig .~gy folytában huzódik a szárazföld, mindazáltal Ásiának Eu
ropátóli megkülönböztetése a plastikai alakuJáson, a termékek külön
féle sajátságain, és a történeten alapszik. Az ujabbkori földirók a Don, 
Volga, s Ural folyók felsőbb ágait, és az Ural hegység lánczolatát je
lölik ki Ásia s Europa határaiuL Nyugotról emelkedettebb a föld, és 
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minden a dus tenyészetnek látszik kedvezni : mintha csak a földmive
lésre és városok építésére volna szánva a vidék; befelé Ásiában kopár 
sivatagok, sós tavak, és nomád élethez való legelők találtatnak. 

Heg)·ek. 

Az eg)~enlitő irányában feln'Ö két nagy hcgylánczolat, három ég
aljra osztja Asiát. Az első az Altai hcgylánczolat, mclly a Kaspi-tcn
gP-ren felül, Siberia hosszában, egészen az Oceánig nyulik, s mcllyhcz 
az Ural hegységet is számítjuk; jóllehet ujabb fölfedezések szerint a 
kettő nincs egymással összefüggésben 1). Jobban dél felé emelkedik a 
Taurus, melly Kis-Ásiából 2) indulva ki, miután legnagyobb magas
ságát Örményországban elérte, Kaukaz vidékén szétágazik, azután 
pedig a Kaspi-tengertől keletre fekvő tartományokat, éjszaki Persiát, 
H yrcaniát, Partl1iát hasitja keresztül egészen Bogdiana határaiig, 
vagyis mai nev~n, Nagy-Buchariáig: itt l;.ét ágra szakadván, mellyek 
a legterjedtebb fclrónát, ugymint a Cobi vagy Siam pusztao:;ágokat kör
nyezik. Éjszakkeleten Imaus, vagy Belurdagh nevet vesz föl, átmetszi 
az ujgurok, mongolok, és dsongarok tartományait, egészen a siberiai 
határokig; mig a másik ágával délkeletre éjszaki Incliát foglalja be, 
áthuzódik Nagy-, és Kis-Ti beten, s Chinában a Csendcs-tenger partjain 
vész cl: Mustag, Candahar, Paropamisus és Himalaya nevek alatt tün
vén föl, mellyek a földnek legmagasb hegycsucsaira emlékeztetnek. 

l"lzel<. 

Tágas vizmedcnczék'et tartalmaz Ásia belseje: mellyek némellyike 
sós, mint például a Kaspi-tenger; mások pedig, mint a Holt-tenger, 
kénköves szurokkal bővelkednek: nagy folyamok hasitják azt, mig a 
mélyen benyomuló tengeröblök és szétvált partok szaggatják meg a 
síkságot, és könnyítik a közlckedést. Folyói közül az lrtish, J enisei és 
Lcna, mellyck Siberián keresztül a Jegcs-tengerbe folynak, ismeretle
nék valának a régiek előtt; ellenben már az ősidőktől fogva nagy h im~ 
kaptak: az Eupluatcs, a Tigris, Indus, és Gangcs, mcllyek a Taurus
ból a Pcrsa-öbölbc, s az Indus-tengerbe folynak; a V ol ga (Rha) , Oxus 
(Gihon), és Jaxartes (Sir Darja), mellyek a Ka>pi-tcngcrbc sietnek; a 
1-Io-Angh és Yang-se-Kiangh, mcllyck Chinán keresztül a Csendes
tengerbe ömlenek. Ezek jelölék a régi népek területi határait, és a ke
reskedés utvonalát. Keleten, mellyet nem akarunk épen mozdulatlan-

1
) Humboldt, Fragmens de géulogie ct ele climntologie nsiatiques. Paris, 1831. 

2) Kis-Ásia neve csak a roma i császárok alatt használtatott, azon félsziget 
elnevezésére, melly jelenleg Anatoliának hivatik, és mellyet éjszakról a Fekete
tenger, nyugotról az aegeumi tenger, délről a Közép-tenger övez, keletről pedig 
egészen az Euphratesig és Örményországig terjed. 
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nak , hanem kitünően hagyományosnak nevezni, a földrajz legjobb ér· 
telmezője az előadásoknak j jól tudván azt, hogy ott az emberek és 
dolgok nem igen változnak , vagy magukhoz egészen hasonlókat ho,z
nak létre: miért is eme vidékek tanulmányozása olly tényeket és jele
neteket fejt meg előttünk, mellyeket különben a kritika elvetne, vagy 
regékül nyilvánitna. 

Flllosztás. 

A három égalj közül, mellyre hegyei osztják Ásiát, az éjszaki, 
vagyis Siberia, az Altai hegy és Jeges-tenger között, a régiek előtt 
ismeretlennek tekinthető, jóllehet akkoriban népesebb volt. Az Altai 
és Taurus közt emelkedik a legmagasabb vidék, azonegy szélességi fok 
alatt mivelünk, csakhogy kopárabb, terméketlenebb, és fa hiányával 
van j legelőt szolgáltatva a mongolok-, kalmukok- és dsongaroknak, 
kik csordákban és törzsek szerint, minden állandó lak nélkül vándorol
nak nyájaikkal oda, hová a fü, forrás, vagy szeszély csalogatja őket. 

E még most is nomád, és más, jobban délre lakó népek közt, 
mellyek már kezdetben miveltséggel birtak, a 40-dik szélességi fok ha
tárvonalat huz, melly a Kaukazt Örményországtól, Nagy-Buchariát 
Bacirianától, s Chinát a chinai Tatárországtól elválasztja. E harmadik 
égalj alatt, melly egészen a tropicusig terjed, honnan az indus és arab 
két nagy félsziget az egyeulitőre hajolnak, fekszik egy, a természet ál
dásaival mindenek fölött bővelkedő tartomány j hol a Csendes-tenger 
kigözölgései, a magas hegyek oltalmazó falai, a bőséges folyamok, és 
rendes időszakokban visszatérő szelek, a legszelidebb égaljat képezik: 
a legbecsesebb növények és vetemények buján tenyésznek itt, a mada
rak és rovarok a legragyogóbb szinel{ben pompáznak, a pamutbokor és 
a selyembogár termékeikkel adóznak az ember öltözetére, valamint a 
hegyek, folyamok és sziklák aranyat, gyöngyöt, ék kövek- és gyémán
tokat adnak ékesítésére. 

Az Indus két részre osztja déli Ás iá t, mellyek egyike az Oceánra, 
másika pedig a Közép-tengerre hajlik. Ez utóbbi, melly legelőször akad 
a történetiró szemeibe, ismét fölosztatbatik az Euphratesen inneni, az 
Euphrates és Tigris , és a Tigris és Indus közti vidékekre. 

Az Euphratesen innen látjuk a Kis-Ásiának nevezett félszigctct, 
parti szigeteivel, Syriát, Phoeniciát, Palaestinát és Arabiát. Az Eu· 
phrates és Tigris közt fekszik Mesopotamia, Örményország, Babylonia j 
a Tigris és Indus közt Assyria, Susiana, Persia, Caramania, a Persa
öböl és Indus-tenger hosszában j továbbá Gedrosia, Media, Aria, Ara
cosia, Partbia , Ractriana , Sogdiana. 

Nyugotra az Indus folyamtól a tulajdonképen Indiának nevezett 
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tartomány a Gangesen innen, az ezen folyam és Indus közt fekvlí tar
tományt, a maiabari félszigetet, Taprobaná t, vagy Ceylon szigetét fog
lalja magában; a Gangesen tul pedig a serik tartományát, a legszélsöt, 
mellyröl a régiek tudomással birtak: mert China egészen ismeretlen 
volt előttük. 

Hozzáadva még e tartományokhoz Egyptomot, melly annyira 
hasontermészetü Ásiával, az ó-történetek szinhelyétjóformán kijeleltük. 

Égalj. 

Ásia, nagy kiterjedése mellett, a legkülönbözőbb égaljakat tünteti 
föl. Keleti része átalában nedves; viharos, és igen gyakran beborult 
éggel: sziklás hegyek, mocsáros térségek éf3 hosszu folyamok közt; 
nyugoti része ellenben száraz, lehet mondani, kopár : ege folyton de
rült, a szelek rendesen látogatják, a síkságok majdnem a hegyeknek, 
mellyekre támaszkodnak, magasságával birnak, kevés a folyó, annál 
számosabbak a tavak. Afrika szomszédsága még inkább neveli a hősé
get j mig keleti Ásia éjszak felől aránylag hüves: a hegyeit, tengerek, 
ködök, és a szelek következtében, mellyek semmiféle akadály által fön 
nem tartatva, az éjszaki sark felől fujnak. 

Ekképen ugy látszik , hogy India, minden gyönyörök kertje , a 
jeges Siberia, Mongoliának fensivatagjai, a hideg chinai Tatárország, 
a legelökkel bővelkedő Assyria, a vadon erdőkkel boritott Parthia, az 
Euphrat és Tigris közötti véghetetlen rónaságok számára, kijelelte sa
játságos természetök az ösvényt, mellyet a történelemben megfutniok 
kell; valamint a chinai arra van rendeltetve , hogy megszámlálhatlan 
csatornáit hasitsa hajóival, az indus, hogy az elefántot harczban és 
mindenféle munkára használja, s az arab, hogy kalandos utazásaiban 
a pusztaságokon keresztül a tevére szoruljon. 

E rideg merevensége a physiltai természetnek, az évszakok és 
szelek rendes változásai , az egyforma mivclés, egyforma életmód, be
folyással vannak az erkölcsi jellemre, s ugyanazon benyomásokat és 
eszméket idézik elő. Azért már emlékezetet haladó időktől fogva nyug
talan vándor életet élnek a mongolok és tatárok, hajlithatlanok a ma
rattok, boldognak érzi magát henyeségében az indus, valamint han
gyaszorgalmában a chinai: s mindannyian olly makacsul ragaszkodnak 
szakásaikhoz, miként az ő jelenlegi állapotjokban háromezred éves in
tézményeik történetét olvashatjuk. 

Kiváltképen Közép-Ásiában virágzik az ember teljes pompájában: 
valamint a folyam is annál tisztább vizü, minél közelebb esik forrásá
hoz j testalkata arányos és erőteljes j a Kaspi-tenger partvidékeinek 
lakói gyönyörü alakokat mutathatnak föl, mellyek a hódi tó népek kül-



371 

sejére nagy befolyással voltak. A törökök itt szép emberekké váltak ; 
a méltósággal kecses cserkesz nők, tömött szemöldeik-, fekete szemeik-, 
keskeny ajkaik-, sima homlokuk-, és gömbölyded állukkal megnemesi
ték a rut persa fajt. 

A Közép-tenger szomszédságában az alak szépségéhez járul még 
a mély értelem: s mialatt a lágy szellők az élet vidámságát _keltik föl, 
olly. tökéletes müvek készülnek ott, minőket a világ egyéb részei föl 
nem mutathatnak. 

Nyelv. 

Különféle nyelveket beszélnek Ásiában : ezek a sikságon mef:szire 
terjedtek, a hegyek közt pedig keskeny körre szoritvák; a régi nyelvek 
azonban három osztályba sorozhatók: a Közép-tengertől Halys folyamig i 
továbbá ezen folyó és a Tigris közt; s végre_a Tigristől az Indus- és 
Oxusig. 

A Közép-tenger körül a phrygiaiak, kik Kis-Ásia legrégibb népei· 
nek tartattak, egy az örménynyel rokon nyelvet beszéltek; a partvidé
keken igen gyakran hallatszott a görög nyelv, valamint az olasz el
terjedt jelenleg Afrika partjain. Nagyon közönséges vala ott a eariR.i 
nyelv; éjszaki részében a thrák : a déli hegyes tartományokban pedig 
a legkülönbözőbb szájárások uralkodtak. 

Ha az ember átkelve a Halyson, Cappadociába lépett, sem i-féle 
nyelvekre akadt; illyenek: a eappadociai, nyugotra e folyamtól; a sy
rus, a Közép-tenger és Euphrates köz t; az assyr, Kurdistanban ; a 
chaldaeai, Babylonban; a zsidó, Palaestinábanj a phoeniciai, a ten
gerparti városok- és gyarmatokban j az arab, a félszigeten és Mesopo
tamia pusztáin. Mindez közös eredetére rontat a családnak i melly a 
tartományok sajátságai szerint, bolygó volt Arabiában, földmives Syriá
ban, iparos Babylonban, és kereskedő Tyrusban. 

A Tigrisen tul más osztálybeli nyelvek fordulnak elő, mellyekre 
alig ismerünk már most a zend, és sanserit feltaláltatásamellett : a ré
giek től nem maradtak ránk hagyományok e nyelvekre nézve; ha csak 
annak nem veszszük, mit Herodat 1) mond, hogy tudnillik a görög ke
reskedők utjokban a Fekete-tengerről a Kaspi-tengerre, s Buchariába, 
hét tolmácsot vittek magukkal j s amit Strabo a kaukazi tartományok
ról beszél, hogy Dioscuria görög városban hetven szájárásnál több 
vala "divatban. 

!Első lakosok. 

Az átalános vizözön után, a Kaukazról (mellynek legmagasabb 

1
) IV. K. 24 Lásd még Heeren- és HerdernéL 
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csúcsát az Ararat képezi) leszálló népek azon mértékben foglalák el a 
síkságokat, a mint azok kiszikkadtak, a tengernek hö és egészségtelen 
kigőzölgései megszüntek, s az eső ál,tal a hegyekről lemosott földré
szekkel a rónaság gyarapult. Közép-Asiának terjedelmes sil{ja. az -·Eu
phrates és Tigris közt, egy részről hegyek-, más oldalról pusztaságtól 
környezve, hol a legelőkben bővelkedő Mesopotamia, hegyes Örmény
ország, és a termékeny Babylonia áll, volt az embernek (vízözön utáni) 
első lakhelye. Itt van a legszelidebb égalj : az évszakok legnagyobb 
renddel következnek egymásra j az örökös források által öntözött föld 
a legbujább tenyészetet és legízletesebb gyümölcsöket adja: s ment 
levén a fenevadak- és mérges állatoktól, számtalan nyájak táplálására 
alkalmas. Egész örömmel tartózkodtak a pásztorok e boldog vidéken, 
hol a szabad ég alatt töltheték nyájaikkal az éjszakát. Később megsza
porod ván, Cham nemzetségének példáját követve, városokat épitének : 
mellyek puszta keritett l1elyek, vagy nomádtanyák voltak, igen nagy 
kiterjedéssei, mint rendeltetésök kivánta, réteket és folyókat foglalva 
körükben. Igy kell képzelni magunknak a tágas Babylont; igy Ninivét•), 
mellynek körületc tizenegy napi utat tett, s hol a népesség összegyü
lekezett: miként ez rendesen történni szokott az önkényes hatalom 
körül, hogy annak adományai- s hibáiból hasznot huzzon. 

Valamint az állatok bőrei , és a sátrak eléggé védték az éjszak 
lakóit: ugy itt nádszárak-, pálmák-, és vászonból készültek az épületek j 
mellyek inkább a fényüzés- és kényclemnek, mint sem az illy nagyon is 
szelid égalj elleni védelem szükségének köszönik létöket. A mész és 
szurok bőven szolgáltatának anyagot a paloták- és tornyokra: ezeknek 
légszerü, s nyilt alakjára, valamint a karcsu és magas oszlopok állit:1-
sára, a pálmafák nyujtának mintaképet. Illy módon emelkedtek föl hi
hetetlen gyorsasággal a városok, mint valamell y hadsereg tábora, vagy 
beduintörzs telepe, és szintugy el is enyésztek minden nyom nélkül. 

A föld , mellyet jelenleg a henye mozlem kopáron hágy, hálás 
termékenységgel jutalmazá a fáradságot j s Mesopotamia paradicsommá 
változott: főleg miután a közel folyamok vizeit temérdek csatornákon 
vezették oda szivaityuk és kerekek, a babyloniak találmányai által: 
kik illy módon adák meg az örökös zöld szint függő kertjeiknek. 

Megmérhetlen sikon, és örökké derült ég alatt lakva, figyeltek 
az emberek a csillagok járására, hogy azok helyzete után tájékozhas
:::ák magukat bolygó életmódjokban, s hogy nyá jaikra, a bizonyos csilla
gok rendes feltünése által előre hirdetett évszakokhoz képest ügyelje-

'") Igy az avaroknak sokkal későbbi gyürűit. ·s 
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nek. A naputnak jegyei, s a c<>illagcsoportok elnevezései, mai napig is 
a csillagászatnak pásztori eredetére mutatnak; később, midőn már vá
rosokban laktak az emberek, nem hagytak föl vele; és a sheikek estén
kint a házak erkélyén üldögélve, figyelmeztették őket az égen történt 
változásokra; a papok pedig a szétszóratás előtt épitett nagy toronyból 
tett legpontosabb tapasztalataikat jegyzék föl. Ök örzék meg a maga 
tisztaságában a tudomány és patriarchalis vallás hagyományait, mellyek 
egyéb népeknél mindinkább megromlottak, s belölök váltak a többé, 
vagy kevesbbé őszinte tanítók , kik a legtávolabbi századok- és vidé
kekre gyakorolták hatásukat. 

U:ormán)·ok. 

A családból indul ki az első társaság j és minthogy a családi vi
szonyok annál szilárdabbak, minél egyszerübb életmódot visz valamell y 
nép: több családok élhetnek együtt béke~égben, képezve a törzset. E7. 
a polgári életnek első formája j me ll y valamint a zsidó hagyományok-, 
ban , épen ugy találtatik föl az amerikai s oceaniai vadak közt, ugy 
szinte Afrika s Arabia pusztáin. A törzsek egy társaságban vándorol
nak , egymást kölcsönösen védik , s mindegyik a legöregebb- és ügye
sebbet, a legtapasztaltabb pásztort , s a legderekabb csillagvizsgálót 
választja fejéül. E főnök , mint legbölcsebb, egyszersmind a birói ha
talmat gyakorolja j mint legtapasztaltabb, az ismeretek fentartó ja j 
mint legöregebb, végzi az ünnepélyes isteni-tiszteletet: ö fejedelem, 
biró , bölcs , főpap. 

Az illy patriarchalis kormány, melly a nagyobb mivelődéssel nem 
fér meg, minthogy az egésznek jólléte egyes egyénnek személyes tu
lajdonaitól függ, annyira változik, hogy némelly törzseknél legkeve
sebbé scm korlátolja az egyéni szabadságot, mig a másiknál a legha
tározottabb zsarnoksággá fajul 1). A patriarchalis korszakban az érzé
kek és értelem elnyomják a fontolgatást; és innen van annak hősi és 
költői jelleme: mivel a hősiesség az erőnek megszentelése az érzelem 
által, s viszont az érzelem megszentelése az erő által. Azért itt ottho
nos a hit és engedelmesség j jóllehet midőn a lélek ugyanazon benyo
másoknak hódol, s ezek által igazgattatik, nem nehéz azt hinnie, mikép 
egyetlen ember egész népet hoz mozgásba, vagy hogy az egész nép 
egyetlen emberrel azonosítja magát: kiben a nép lelkében szunnyadozó 
eszmék és érzelmek fényesen kitörnek. 

Vannak népek a földön, mellyek mai napig is ezen első fokán 

') Miként a mongolok közt. L. Pallas, Geschickle der llfongolischen Völker
schaften. I. 185. l. Lásd az (A) jegyzetet. 
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maradtak meg a miveltségnek, s még igen sokáig, vagy talán örökké 
meg fognak abban tartatui, a tartomány természete, s az onnan szár
mazó életmód következtében. Ezek közé tartoznak a pásztor- és vadász
népek ; mert csupán csak a földmivelő telepedik le állandóan vala~elly 
tartományban, s mindazon érzelmek csatoljak öt hozzá, mellyek a ha
za nevét megszentesítik. A földmivelő népek tehát állandó lakást véve 
maguknak, csakhamar tiszta fogalmakat nyernek az enyim- és tiedről j 
biztosítékokra van szükségök, hogy azt megőrizzék, rendezett erőre, 
mellyel megvéd jék, igazságszolgáltatásra, hogy visszaszerezzék, meg
állapitott szabályokra, mellyek szerint azt másnak kezére bocsássák j 
szóval, az intézmények mindazon összcgére, mellyckböl a polgári kor
mányzat áll. 

V aiaruint sok családok képezik a törzset, ugy több törzsek egye
sülnek, falvakat és városokat alapitandók. A különbözö fönökök (shei
kek) még nem mondanak le jogaikról, s a közdolgok fölött határozan
dák, gyülekezetekben tanácskoznak j ro ig a törzsek kölcsönös közleke
désben élő tagjai, az életmód és foglalkozások változatosságát hozzák 
be. S igy a legteljesebb jogegyenlőség idézi elő a vagyonbe.li egyen
lőtlenséget j mivel a szorgalmasabb, vagy ügyesebb ember többet .sze
rez, meggazdagszik, és szerzeményét maradékira hagyja: illy módon 
alakulnak a jelesebb cs11ládok, mellyek a méltóságot és hatalmat ma
gukhoz ragadni törekesznek. Ha tehát a történet valóság, ezek a köztár
sasági formák első kezdetei: a patriciatus, melly a közügyeket igazgatja j 
a nemesség és nép közti különbség j a véghetetlen változatosság a se
natorok számában, azok tulajdonságaiban , a tisztviselökben, minden 
városnak saját területéhez, valamint az álladalm:1kat képező szövetséges 
városoknak egymásbozi viszonyaiban: mellyek a nélkül, hogy kormány
formájokat változtatnák, nagy kiterjedés- és hatalomra vergődhetnek. 

Hóditások. 

Midőn e különféle bolygó népek, mellyek egy nemzet nevezetét 
nem érdemlik, ugyanazon területen, valameily folyó átkelésénél, ugyan
azon legelő elfoglalása végett, összetalálkoznak, czivódásra kerül a do
log köztük: vagy pedig rablások, nők iránti szerelern és elsőség fölötti 
vetélkedés teszi öket ellenségekké. Innen származnak a háboruk , a 
zsarnokság kiséretében. Egyik-másik sheik legyőzve az ellenséges tör
zset, s megízlelvén az uralkodás gyönyörét, azt mindig nagyobb szám
ra vágyódik kiterjeszteni. Saját erejének érzete ösztönzi öt erre j s gyá
molítják őt az erősek, kik vitézségöknek kivánják bizonyitványát adni, 
vagy pedig a gyávák' kik hatalmának árnyékában huzódnak meg: s 
igy csakhamar temérdek leigázott népek fölött uralkodik. 
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Monarchlák. 

Illy hóditó vala Nemrod, kit a szent-irás erőteljes vadásznak ne· 
vez j ki azon vidék fölött uralkodott, hol később Babylon, Edessa, Ni
si be , Ctesiphon virágzottak fol : s mit a hegyek közt nem létesithetett, 
Assyria síkságain nagy birodalmat alapitott. 

Az erőszak volt tehát első eszköze az egyeduralkodásnak a nomád 
népek kezében, mellyek pusztitanak és rabolnak, azután a legyőzöt
tekre saját akaratukat tolván törvényül, azt kardjokkal pecsételik meg j 
maga ezen szó d y n as t i a, a l1atalomnak illy eredetére mutat 1). Iliá
ban keresnénk e birodalmakban mérsékelt monarchiákat, és polgárokat, 
minők Eurapában léteznek; egyetlen főnökben központosul a törvény
hozó, végrehajtó s birói hatalom: a hódi tó urává válik a földnek, s 
hogy annak birtokát biztosítsa magának , vagy l{ i irtja a népet, vagy 
pedig igába hajtja j s ezen birtokjogából származtatja 2) a büntető ha
talmat*). 

Ha okát kérdezzük, miért örökült meg Ásiában a zsarnokság, 
ezt a szokásokban találjuk föl. Mert a politikai s erkölcsi szabadság 
karöltve járnak j nem is fog azon nép polgári szabadságra fölemelkedni, 
melly nP.m azokásainak és erkölcseinek javitásán kezdi. Haza és család 
rokonfogalmak Europában , hol a legjobb polgár egyszersmind a leg
jobb atya: de nem ugy van a dolog, hol többnejüség uralkodik. 

1 ) dúva,u~r; görög szó erőt, lmtalmatjelent. 
2) .A. mongoloknál, ha valaki másnak az üstökét megc?.ibálja, büntetés éri 

őt; nem azért, mert a másiknak fájdalmat okozott, hanem mert az üstök a feje· 
delern tulajdona. ·Pallas, idézett könyvében. I. 194. 

•) Helytelen azok folfogása, kik az uralkodói fensőbhséget az emberek 
lcözt akár egyedül, akár tulnyomólag, az erőszak- és önkényes hatalomnak tu
lajdonítják. Igenis, a már meglevőt, vagy bitoroltat ez teszi zsarnokivá, hol a. 
J)emesebb indokok és elvek mellőztetnek: de magát a. hatalom eredetét ki nem 
magyarázza. A fensőbb hatalom szintolly szükséges, tehát észszerü is , valarnint 
az emberi-nem lé tét és fonmaradását biztosító bármilly más elem. Mert hogy a pol
gári hatalom a közjóllétnek szükséges eleme az emberiség jelen állapotában, azt 
alig fogjn. valakijózan észszel tagaclhn.tni. Az ur11.lkodói hatalom n.z atyainak, a 
patriarchalisnak kifolyása; és mint illyen, észszerü és isteni, mincladdig, vala
mig az ész és religio által szabott korlátok közt marad. - Hogy a patri1~rchalis 
származéki fonalnak megszakadása és fölismerhetlenné válta után, más rnódokat 
is használtak az emberek e hatalom elnyerését és !\.tsz.ármaztatását illetőleg, ne
vezetesen a választást, születési előjogo t, azaz : öröklést stb., ez a dolog lényegén 
mit seon változtat. A házastársn-k szinte szabad választás utján "gyesülnek, s ha
talmazzák fol magukn-t egymás irányában : de azért a jog isteni mégis, és eltö
rülhetlen, rnelly a megkötött szövetség alapjául szolgál. Csakhogy e jogból is a:~.: 

ember ~1illy férji hatalmat tuda koronkin t, és tud ma is kimagyarázni! Csuda-e 



Tllbbnejilség. 

Ásiában igen szépek a nők, s a mint korán fejlésnek indulnak, 
szintolly hamar el is vesztik kecseiket és termékenységöket. Az ember 
romlott természeténél fogva, s az égalj befolyása által nagy hajlammal 
birván a kéjelgésre, kertet igyekezett képezni magának a bájos virá
gokból, kiválasztván többeket a szebbek közül. Minthogy azonban ezek 
még fiatalok, s csupán az élvre valának alkalmasok, meg kelle zabo
lázni szenvedélyeik erőszakos kitöréseit, a szerelmct, vetélkedést, fél
tékenységet. Az ő büszkeségöket és hajlamukat folyvást sérté a több
nejűség, melly az érzékeket ki nem elégítéssei, a szivet pedig mások
nak többre-becsülésével kinazza: miért is a férj nem számolhatott sze
reiruökre, melly legszilárdabb biztosítéka a hűségnek. Szükséges vala 
tehát, hogy a legnagyobb súgorral uralkodjék a férj a nők fölött, a 
leggondosabb elővigyázattal zárja el ől{et, és olly emberek őrizetére 
bizza, kik természetökből ki levén vetkőzve, sem a nők hajlamát, sem 
a férfi féltékenységét föl nem ébreszthetik. 1) 

És igy az égalj, melly Németországban a fejlődés és a házasság 
késleltetése által, a nőt a férj társává s tanácsadójává tette, Ásiában 
rabszolgálót csinált belőle j összehalmozván e szerencsétlen teremtmé
nyeket a kéjházakban, kitéve őket a ru indinkább növekedő, de soha 
el nem oltandó szomjnak, hogy egyetlen, s ki még sem elégített szen
vedélyök vágyai közt emészszék föl magukat. Ennek következtében a 
szerelern soha sem volt Ásiában erkölcsi : a családi kötelékek gyöngék j 
igen gyakoriak a család tagjainak meggyilkoitatásai ; a természet zsar
noksággal bosszulta meg lealáztatását. Azért, hol a nő nem szelid élet-

ennélfogva, ha a patriarchalis hatalmat öröklött népfönökök is gyakran vissza
éltek és élnek az eredetileg szent és istenes hatalommal? - Vannak népek, hol 
az atyai hatalom még ma is nagyobb szabadságot igényel a hozzátartozók javára 
s életére (pedig az illetök részéröli minden legkisebb kétségbe-vonás nélkül), 
mint minöt bármilly uralkodó vesz magána.k alattvalói irányában. Tudjuk, hogy 
isteni törvénynek kellett még az izraeliták közt is az atyai jogot körülírni, s az 
emberi-nemnek e tekintetbeni gyarlóságát, és (emlékezzünk Chinára, hol a gyer
mekölés közönséges volta, vet~lkedik a szülők iránti tisztelet á.talánosságával !) 
szivtelenségét vallásilag orvosolni. Még Mózsesnek is meg kellett ,ad duritiem 
cordis', legalább bizonyos körülmények közt (épen a gyermekölés akadá.lyozá
sára), a gyermekeknek szülőik általi eladatását engedni; de az azok élete fölötti 
biráskodást már más, törvényes hatáságra bizta. -Hogy tehát Ásia lett a zsar
noksá.ggá fajult tulságos hatalomnak széke, annak okát, ugy hiszszük, szintazon 
stabitism us ban kell keresni, mellyel e világrész lakói, szerzö szerint is, az ősi, 
patriarchalis visszaélést is csak olly konokul rnegörökiték kebelökben, valarnint 
sok nagy jónak magvát megőrizték. S. 

1 ) A kiherélés mestersége a medusok találmánya lenne. 



377 

párja, hanem szolgálója a férjnek, ott ruinden egyes ház megannyi 
zsarnok-uraságot runtat föl; és e házi zsarnokok 1:isszesége egy főnBk

nek engedelmeskedik, ki szintolly durván és korlátlanul bánik az egész 
várossal, vagy tartománynyal, valamint az egyes ember családjával. 

l'allás. 
Mindamellett a puszta erőszak és védelmi tehetség korán sem 

elegendő, a népeket akár a monarchiai , akár a köztársasági kormány
zat alatt 1:i.~szetartani. Már bolygó életmódjokban is nem egyedül a 
szükség csatolta őket együve, hanem egyszersmind a hit és vallási 
szertartások köz!:issége, több, vagy kevesebb eltéréssel a patriarchált 
ösi hagyományaitól. Némellyek a teremtményeket imádták, mellyek 
uralmuk alá valának vetve; mások nagyon is tulvitték az lstennek 
eszméjét: el hitetve magukkal, hogy ő minden, s azért e mindent kell 
imádni; mások ismét személyesiték a természetet: többé, vagy keve
sebbé azonositván azt a szellemi hatalmakkal. Némellyek a vallast pusz
ta elmélkedésre szoritják, mint például Indiában; mások egészen a 
szertartások gyakorlatában keresik azt, mint az egyptomiak és chi
naiak. A politikai társadalom a mcnnyci rendet tünteti föl. Valamint 
az érzékek csalódhatnak, ugy a lélek és sziv is: azért a szemlélődök 
igen gyakran a dolgok theologiai rendjének l1amis eszméjét fogadák el, 
vagy pedig helytelenül alkalmazá), azt a társadaimi rendre; a gyakor
lat emberei pedig csalódásban éltek a népek szükségeit illetőleg, és 
olly egybe nem függ/5 Mythologiát gondoltak ki, melly tévutra vitte 
az elméket. Az egyéni szenvedélyeknek nagy részök volt ebben: n6-
mellyek csupa önzésből saját osztályukra szoritottak minden ismeretet, 
s az egész társadalmat saját javukra szervezék; innen vették eredetö
ket a különvált eastok : s a vallás egy, az érdekeknek alárendelt anyagi 
eszk!:izzé vált. 

Késöbb a vallás nemzeti jellémet öltött magára, s egy védisten
ség eszméje a legszilárdabb kapocscsal kötött össze valameily népet, 
miután e kapcsot az érzelem alkotta. Ünnepélyek rendeztetnek, mely
lyekben csupán a nemzet tagjai veszr.ek részt; sa szentélyek az ország 
fővárosaivá, a kereskedés központjaivá válnak. Valóban a legrégibb 
városok szentekül tartattak; mint ezt Jerusálem, Hierapolis, Hicra
cum, Hicrabol us, liierapetra, Hieragerma, Diospolis 1) nevei bizo
nyitják. Babylonia Is t e n v á r os á t jelenti; Ph ir Syriában az ora
culumok székét jelenti; Iliumról mondatott, hogy Neptun épitette, s 
mig falai k!:izt megőrzendi a palladiumot, addig be nem vétethetik ; 

1)'Itqo> szent; .dú); Isten, Jupiter. 
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egyszersmind valamennyi ősvárosnak volt egy szent neve, melly titok
ban tartaték : ugy hogy Roma neve soha bizonyossággal meg nem tu
datbatott. 

Titokban mondám; mivel a vallásokban csakhamar támadtak a 
titkok, és ezek őrzése külön osztályt képező egyénekre bizatott, kiknek 
kiváltságai közé tartozott: bemutatni az áldozatot, megkérdeni az is
teneket, hirdetni azok akaratját, közleni az ismeretek egy részét a nép
pel, mellynek vak akaratját illy módon kényök szerint igazgathatták"')" 
Lehet, hogy ezek a patriarchalis törzsek főnökei voltak, kiknek, mint 
mondók, kiváltságaik közé tartozott, bemutatni az áldozatot , és kik 
azután állandó telepekre tevén szert, a papok osztályát képe zték. Ök 
megőrizve nagyobb részét az őshagyományolmak, azon természetes 
ösztöntől vezéreltetve, me ll y a miveltebb emberrel érezteti annak szük
ségét, miszerint a tudatlanabb tömeg vezetőre s nevelőre szoruljon, 

"') Csakhamar titokká., mysteriummá. kellett válnia minden magasabb tan
és eszmének az elfajult, degradált emberi-nemre nézve. Minél inkább elbutul 
valamelly nép (mint ez az isteni kinyilatkoztatást elfeledett és megvetett, vagy 
legalább elferdített bálványozókkal történt), annál kevesebb vallási igazság fel
fogása- és méltányolására lesz képes; következőleg ugyanazon arányban növek
szik rá nézve a titkokká vált igazságok összege. S ha ma1-itdnak mégis emberek, 
kik a megvetett, elfeledett nagy igazságokat, jobb idők és méltóbb ivadék szá
mára megőrzendők, aminden nem-értettet buta vadsá.ggal megbecstelenitö, elfer
dítő, szentségtelenitő, tudatlan tömeg elől elrejtik, s csak némelly választottak
nak nyilvánitjá-k: ugy ök ezzel korán sem a csalás, ámitás, hanem a legtisztelet
reméltóbb áthagyományozás müvén dolgoznak. Hogy pedig ezt nem csak az igaz 
hitet megőrzött jámborok az ó-szövetségben, s az anyaszentegyház az uj ban (kü
lönösen a ,disciplina arcani' által), hanem n.z aránylag több-kevesebb valót tar
talmazó polytheism us mystái, valamint Pythagoras, és más bölcsészek is tették, 
azt a.z eleusyni titkok ellenmondhatlanul bizonyitják : mellyekbe, mint a. ,gyilka 
sokat' kizárókba, még egy N e ro sem me rt,. ámbár ohajtott, beavattatui; s mellyek
ről egy Isocrates, egy Cicero, csak tisztelettel szólna.k. Különösen az utóbbi (de 
Leg. ll.): "Mihi", ugymoml, "cum multa. eximia, divinaque videntur Athenae .... 
peperisse, atque in vita hominum attulisse, tum nihil melius illis mysteriis, qui
bus ex agresti, írnmanique vita, exculti ad humanitatem et mitigati sumus : Ini
Liaque ut appellantur, ita. re vera principia vitae cognovimus; neque solum cum 

laetitia vivendi •·ationem accepimus, sed etiam cum spe mel:ore mol"iendi." - Ezzel 
azonban nem akarjuk tagadni, hogy ama titkolódzás sokaknál (különösen a ker. 
hit világosságának elterjedése után, a bálványozó papoknál áta.lában) a csalás 
!epléül szolgált: egyedül a vallási mysteriumok eredetét olly á talánosan gyanu
sitó felfogáara nézve akartunk határozottan, és, mint kellett, rosszalólag nyilat
kozni. (Olly mysteriumokról, minőket csak a valódi kinyilatkoztatás ismer, mely
lyek tudnillik a véges ész által fölnem fogható igazságok természeténél fogva, 
el nem titkolva is titkok maradnak mind a tauitó-, mind a ta.nitványra nézve, 
itt nincs szó.) S. 
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tudományukkal, mint hatalmi eszközzel éltek. Innen veszik eredetöket•) 
a régieknél a theocraticus kormányformák ; mellyek rendkivül alkalma
sok a nyers népekre nézve , mellyeknél az Istenség akaratja lép a po
litikai okokat fejtegető ész helyébe. E kormányforma divatozott rend
szerint Ásiában, s csupán Görögországban vált el lassankint a papság 
a kormánytól. 

HUregészet. 

A theocratiák a multnak történetéhez csatolák magukat; miért 
is azon iparkodtak, hogy saját hazájokba ültessék át a mult események 
jeleneteit, s nemzeti mythologiákat és cosmogoniákat gyártsanak: 
mellyeknek végczélja volt, a fegyverek hatalma által egyesitett népek 
körül határfalat vonni. Innen a haza központul rontattatik föl , mint 
Köz é p-o r sz á g 1), a világosság és boldogság hazája, mellyen kivül 
a sötétség annál sürübb, minél mcsszebb távozik az ember tőle. Ebből 
származik az idegenek megvetése j kik centaurok-, satyrok-, faunok-, 
myrmidonok-, és más szerencsétlen rut teremtményekül képzeltettek 
azokhoz képest, kik egyedül voltak igazi emberek 2). 

Lényeges szolgálatot tettek még a vallások az emberiségnek az 
által, hogy a durva erőszaknak, a felsőbb akaratra támaszkodó törvény
hozást álliták ellenébe. A fejedelem előtt fölemelte szavát a papság, és 
korlátokat szabott neki, vagy az igazság szabályainak kijelölése, vagy 
a vallásos szertartások, és az istenek kijelentett akaratja által. Igaz 
ugyan, hogy a papság nem képviselte a népet, nem is sokat gondolt 
ennek jogaival: de legalább mérsékelte az erőszakoskodókat, megza
bolázta a szenvedélyeket, s az igazságosság és erkölcsiség fogalmait 
terjesztette. 

A törvényhozó nem természetbuvár, kinek csupán csak a termé
szetnek fönálló törvényeit kell vizsgálnia. Neki valami jobbat kell ki
gondolnia, mi még nem létezik j azonban, nehogy sikeretlen munkát 

•) De nem kizárólag. A papi, s áldozói tiszt a patriarchalis hatalom egyik 
legkitünőbb ága levén az őskorban, igen természdesen szállott azokra által, kik 
az utóbbit más uton örökölték: és viszont. 1\Iit már csak a:~: is eléggé bizonyit, 
hogy szerző szerint is, e kormányforma közönséges volt Ásiában. A két (lelki és 
világi) hatalom elkülönzése későbbi idők szüleménye, s tulajdonképen csak az 
uj-törvény müve. S. 

1) Igy nevezik azt a chinaiak; az imlusokná.l, midhiama; a scandinavoknál, 
midgard stb.; mi mindenkor azonegyet jelent. 

Z) Az egyptomiak az embert pi.·omis-nak nevezék ; mi Herodot szerint 
annyi, mint ""l.o; xaya:to;, szép és jó: de csak saját nemzetökre alkalmazák e 
nevet. Jablonski ezen koptus sz ó túl szirmaztatja: pi-re·omi, faciens justitiarn. 
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tegyen, az embert ugy kell vennie, minőnek azt a körülmények mu
tatják, és minövé az, jól megfontolt egybevetés után, válhatik. 

Az első törvényhozók összeköttetésbe igyekeztek az erkölcsi vi
lágot a természetivel hozni; s mivel ez utóbbi, mint isteni mü ,,töké
letes volt, az erkölcsi világot is öszhangzásba kellett vele hozni. Azért 
jutott alkctmányaikban olly nagy szerep a Cosmogoniának: azért álli
ták némell y törvényhozók, sőt talán hitték is, hogy ők fensőbb crede
tűek, és egyenes összeköttetésben állnak az Istenséggel; minthogy 
számtalan olly viszonyokat beláttak a dolgok közt, mellyekről a halan
dók serege nem is álmodott. 

A persák hierarchiája egészen az ő Mythologiájokon alapszik; 
Lucian mondja, mikép Lycurgus az égből vette a közigazgatás és föl-. 
osztás ama rendjét, mellyet köztársaságára alkalmazott. 

A dualismus , mellyet az egyptomiak az égben kerestek, polgári 
alkotmányukban is föllelhető; ők két különböző természetet állapitanak 
meg, egy értelmi cselekvőt, a p.1pi aristocratia által képviseltet, és 
egy anyagi szenvedőt, melly a nép által személyesittetik. 

A törvényhozásnak a vallássali illyetén szaros egyesülése, meg
szilárditá mindkettőt a belső forradalmak és kültámadások ellen. 

Beütések. 

Mindamellett az álladalrnak megalakulta után is, folyvást tartot
tak a törzsek közt megkezdett harczok; és Ásiának földrajzi helyzete 
nagyon is előmozditá azon fölforgatásoka t, mellyck olly gyakran és hirte
len estek. A magas hegyek és szelek következtében itt a legkülönbözőbb 
égaljak érintik egymást j s az évszakok ridegsége által megedzett nép 
ugyanannak szomszédságában lakik, mellyeta légmérsék heve egészen 
elerőtlenitett. Valamint Hollandiát a magasabb szinvonalon álló tenger 
fenyegeti, szintugy Ásia miveltebb népeinek feje fölött állnak a tatá
rok, afghanok, mongolok, mandsuk, mind olly népek, me Ilyeket a 
régiek a közös ,scytha' nevezet alá foglaltak, az ujabbak pedig tatárok
nak hívnak. Parthusok és persák a hegyek köz t vitézségök több jeleit 
adták ; mig az arabok és mongolok a rablás és szaguldozás által, ki nem 
számitott, hanem annál hevesebb hősiességet fejtének ki. Ezek az éj
szaki kopár síkságok- és déli pusztaságokról, amazok pedig a hegyszo
rosokból özönlenek ki időközönkint: nagy folyamok futását kö,·etve, 
mellyek a mellett, hogy a tartomány gazdagságának forrásai valának, 
egyszersmind az ellenséges betörések irányát jelölék ki j s ellenállhat
lan erővel igázák le a miveltebb nemzeteket. Ha azon iszonyu kiterjt~
désre tekintünk, mclly rabló kalandjaik szinhelye volt, ha azt látjul1, 
mint uralkodnak az arabok a pyreni hegyektől egészen Indiáig, s a 
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mongolok Dsengis-khan utódai alatt mint harczolnak az Odera part
jain és China falai alatt : épen nem fogunk csudálkozni rajta, ha tu
datlanságukban ollykor cUlatározák magukat, meghóditani a világot. 

Azonban igen helytelenül tulajdonitanák egyedül eme végtelen 
síkságoknak ama nagyszerü hóditásokat, mellyeknek szinhelye Ásia 
volt : mert lám a druzok , kurdok , marattok mindenkorra meg tudták 
őrizni függetlenségöket; és az assyriai hegyekben Nagy-Sándor által 
olly könnyen legyőzött parthusol<, rendületlenül állottak ellent a romai 
legióknak. Másik oka volt ennek a birodalmak roppant nagysága, 
mellyek megszámlálhatlan törzseket foglaltak magukban, a nélkül, 
hogy azokat együve olvasztanák: miért is a hazaszcretet soha sem 
egyesitheté azok erejét a hóditó ellen; s Ásia történelmében nem talál
juk föl azon nagylelkü ellentállást, mellyet az europaiak a Thermopy
láknál és Asturiában kifejtének. A despota, birodalma védelmét leg
többnyire lovasságra bizta; melly ügyességgel bir ugyan a támadásban, 
de gyenge az ellentállás ra. Ez okból, és a várak hiányánál fogva, az 
ellep.ség könnyen elfoglalta a fővárost : ennek eleste után , a puszta 
erőszak által egyesitett törzsek hamar elfogadák az uj szolgaságot: 
különben is mcssze bolyongó, hazátlan életmódjoknál fogva, alig ve
vék észre, hogy urat cseréltek. 

Egyébiránt is a hóditók nem hoztak magukkal kész államalkot
mányt a legyőzöttek számára. Elfoglalván a tartományt, eloszták azt 
több hadvezérek közt, kiknek segélyével a lehető legnagyobb adót esi
karák ki, s tarták féken a szétszórt törzseket : ollykor valamellyik had
vezér, vagy satrapa, elfoglalván egy részét a tartománynak, attól bi
zonyos adót fizet; egyébiránt pedig kénye szerint bánik azzal. 

Az uj uralkodók épen legromlottabb szokásait fogadják el a le
győzötteknek: azok miveltségét nem az erkölcsiségre, hanem a fény
üzésre, hasznukra forditják ; s minél hirtelenebb az átmenet, annál mo
hóbban kapnak az érzéki gyönyörök után. Illy módon könnyen fen
tartják magukat a tartományi szokások, főleg ha szilárdul egyesült, s 
a vallás ereje által védett testületek őrködnek fölöttük; s a hódítók 
romlottsága más hódítóknak egyengeti el az utat, kik részökről szinte 
megromlanak és legyőzetnek. 

Szintezen eredetéhez alkalmazkodik a kormány. Az olly külön
böző népek fölött uralkodó királyok nem képesek olly alkotmányos tör
vényeli'et szabni, mellyek minden egyes népnek szakásaiban és külön 
természetében gyökereznének : sőt inkább a fejedelem akaratja válik 
törvénynyé, lá a kormánybot helyett a kardot szoritja kezébe. Ö kény
ielen satrapákra bizni birodalmának egyes részcit, kik annál hatalma-
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sabbak, minél távolabbra esnek tőle, s a fejedelem példáját követve, 
zaklatják és rabolják a népet j annál nagyobb visszaélésekre vetemedvén, 
minél gyengébb és kegyesebb a király: s ekképen a kegyetlen, zsarnok 
kormányok szükségét idézik elő. Hatalmuk gyakorlata által saját 'ere
jeket tanulják ismerni a satrapák , és vele igen könnyen visszaélnek : 
innen származnak a gyakori lázadások, a belviszályok okai, s a kül
megtámadások előmozditói. 

Némellyek szelidek- és kegyesekül hirdetik azon hódítókat, kik 
a legyőzöttek törvényeit és szokásait sértetlenül hagyták. Sőt inkább 
ez árulja el az ő tudatlanságukat és ügyetlenségöket (?): ez azt jelenti, 
hogy a lt>győzöttck sorsának könnyítéséről legkevesebbé sem gondol
kodtak j*) s nem bíztasiták őket a satrapák zsarnoksága, sem az adó
szedők ragadozásai ellen. Meg levén hódoitatva valameily tartomány, 
attól engedelmességet és adót követeltek j ebblll állott minden törvény
hozói bölcseségök. E czél elérése végett, bizonyos eszközökhez folyamod
tak, mellyektől a mai polgárisodáf! megvetéssei fordul el, vagy legalább 
nyiltan nem szakott használni. Egyik eszköz vala: máshova ültetni át 
egész népségeket, mint ez a zsidókkal történt Baby lonia- s Assyriában j 
az egyptomiakkal, kiket Nabuchodonosor Colchisba 1 Cambpes pedig 
Susába szállíttatott j s a görögök- és aszigetek lakóival, kik Asia beljébe 
vitettekNéha egész sereggel vették köriil a tartományt, melly mindenkit 
maga előtt hajtott: mi által az egyetlen csapásra néptelenné vált 1). 

A másik eszköz volt: elerőtleníteni puha nevelés által a legyőzöt
teket; mint a lydiusok kényszerit ve lőnek, lerakni fegyvereiket, és át
engedni magukat a fényüzés- és elpuhultságnak Igy tőn Xerxes a ba
byloniakkal, elszedvén fegyvereiket, és ezek helyett mulató- s kéjháza
kat rendezvén. 

Castok. 

A hóditás azonban nem mindig a barbarok részéről történt, sem 
az a polgárisodásnak nem ártott. A népeknek amo. gyakori vándorlásá
ban, mellyek még állandó lakhelyekre nem telepedének, foglalkozás-, 
gazdagság-, miveltség- és vallásra egymástól nagyon különböző tör
zsek vegyültek össze. Néha egyesültek: s ez egyesülés első föltétele, 
isteneik kölcsönös elfogadása volt j mi által az istenségek szaporodtak, 

*) Némellyek mégis, pedig asiaiak, gondolkodtak, és ugy találák, misze
rint a legyőzöttek, mint miveltebbek, a polgári életben és kormányzásban is mcs
tereikül szolgálhatnn.k. Ezt a népvándorlások n.lkn.lmával több hóditók tették, 
mind maguk, mind a legyőzöttek javára. S. 

1
) Herodot, VI. 31. E működésnek a grjrögök e nevet adták: aayaVEÚEiv1 

mi annyit tesz : hálóval bekeritni, halászni. 
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s egész vegyületet képeztek: minőt minden vallásban többé, vagy ke
vésbbé tapasztalhatunk Mindamcllett a törzsek korán sem olvadtak 
együve 1). Gyakran viszily tört ki közöttük; midőn aztán a győző 
uralkodott a legyőzött fölött, s erőhatalomra alapítá a jogok és eastok kö
zötti különbséget: gőgös hatalmánál fogva núnden érintkezést megszün
teteit a legyőzöttel; megfosztá őt törvényei-, istenei-s a törvényes nősü
lési jogtól, s min~ névtelen pórnépet terhes szolgálattételre kötelezte 2). 

V agy pedig fölülkerekedett valameily törzs, mellynek keblében 
nagyobb tisztasággal őriztettek meg az iga~ság öshagyományai; s a 
többi törzsek oktatójani vetve föl magát, a vallással együtt a müvé
szetek és tudományok ismeretét is terjeszté: de csak olly mértékben, 
me ll y elegendő volt a durvaság és erőszak megszelidítésére, és soha sem 
veszélyezteté annak az ismeretek és vallásgyakorlat által szerzett fel
sőbbségét. Igy képzödtek a eastok, azon szigoru, majdnem egész Ásiá
ban meghonosult osztályozás, melly némell y tartományokban minden 
változásokat, sőt még a függetlenség elenyésztét is tulélte. 

A eastok rendesen ugyanazon számmal találtatnak , mint a meg
hóditott néptörzsek : gyakran kettő, vagy több is egyesül, s három fő 
osztály áll elő, ugymint a harczosok-, papok-, és kézmüveseké. Leg
á talánosabb a 11arczosok osztálya: ez azonban nem harczol egyedül, 
Itanem más osztályoknak is fegyvert ád kezeikbe~ mellyek azért még sem 
számittatnak a harczosok közé. Illy módon cselekedett Sparta a helo
tákkal, Roma a rabszolgákkal, s a középkori nemesség a parasztokkal. 
Ollykor a legyőzötteknek meghagyák isteneiket, mint a medusok a 
chaldaensoknak, és valósúniileg ezek a babylonialmak. 

Mind eme tények, mellyek Ásia viszontagságaiban fő szerepet 
játsznak, fogalmat adnak nekünk ennek homályba burkolt történeteiröl, 
és fölvilágositást nyujtanak forradalmainak egyformaságát, s azoknak 
az eurapaiaktól kiiWnbözését illetőleg. Olly birodalmak, mellyek nem 
fokonkint emelkednek , mint nálunk, hanem hirtelen támadnak a bar
barok nem fékezhető szétáradása által, kiknek csupán az erőszak ténye 
szabja meg a határmértéket, nagyszerU kiterjedésökben legnagyobb 
zsarnokságot 

1 
hübériségct, szövctségi rendszert, sőt még köztársasá

gat is mutathatnak föl, azon kiilönböző kormányformák szerint, mely-

1) Ez iránt becses fölvilágosibist ád az Aeneis eme verse: Sacra, Deosque 

dabo ; soce1· arma Latinlts l~abeto. 
2) Xenophonnál Cyrus azt mondja övéinek: "Soha sem adunk fegyvert 

azok kezébe, kiket a f"öldmivelésre s adófizetésre szántunk; ez az ö kezeikben a 
szabadság eszközévé válnék. S miután elvettük tőlök a fegyvert, mi nem mara
dunk soha fegyvertelenül.'' Cyrop. VIII. 

25 
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lyek a legyőzöttek tulajdonai voltak; de mindenek fölött a despotismus 
uralkodik, melly a természet törvényeinek megsértése által válik s~ük
ségessé: minthogy a temérdek nyelv-, szokások-, és vallásra különböző 
népeket, csak az önkényes hatalom kapcsolhatja egy testbe. A vapás
sali szoros kapcsolat, és a különböző eastok által vont sorompók miatt 
fejlődési esirájokban elfojtott statusalkotmányok, satrapák uralma, su
lyos eredményeüla meghóditásoknak, harcmi fondorlatok, uj barba
roknak folytonos beütései: ezek a főjelenetek, mellyeket Ásia régi s 
ujabb birodalmai átalában szemünk elé tüntetnek. Többször össze fog
juk ezeket mi hasonlitani egymással j mert Ásia története, lefolyásának 
egyformasága mellett, hosszu időközökben ugyanazon tényeket, s 
ugyanazon eszméket állítja szemünk elé. 

Rereskedés. 

Mindezen folforgatások közepette saját ösvényén haladott a pol
gárisodásnak egy másik nagyszerü eszköze, a kereskedés. Már ideje
korán a termékekben bővelkedő tartományok , főleg pedig India felé 
vevén utját, széthordá azokat az egész világra; állomási helyei jelen
tékeny városokká növekedtek, s maguk a hóditók is legnagyobb kész
séggel őrködtek az utak biztassága fölött, csakhogy a karavánok sza
porítsák a kincstár jövedelmét, öregbitsék a tartomány gazdagságát, 
és táplálékot nyujtsanak a fényüzés- és kéjelgésnek 1). 

A vallás, oltalma alá vette a kereskedést, az által, hogy a kal
mároknak biztos menhelyet nyujtott a templomok körében, és alkal
mat szolgáltatott nekik, összegyülni ünnepnapokon, és i.izérkedni az 
oda sereglett zarándokokkaL Ill y módon emelkedett jelentőségre Me cea 
még Mohamed előtt j s még mai napig is Tentában, az egyptomi Deltán, 
közel a szent mohamedán Sheid-Achmed sirjához, igen élénk vásárok 
tartatnak, hol az oda tódult egyptomi, abyssiniai, arabiai, darfuri za
rándokok Felső-Egyptom-, a berber partok-, és egész keletnek termé
keit deltai barmok- és kenderrel cserélik ki 2). Szintilly módon eredtek 
a középkorban a kisebb és nagyobb vásárok, mellyek a templomok, ko
lostorok közelében, s ünnepek alkalmával, még most sem mentek ki a 
divatból. 

Illy okok befolyása által fejl8dvén ki a különböző államok, meg
őrzék az azokat elsőben szervező népnek, vagy castnak jellegét j miért 

1
) Élő példája azon gyorsaságnak, mellyel a kereskedés életet önthet vala

melly vidékbe, Singapur szigete Cllina és Indiaközt, melly 1814-ben még elha
gyatott vala, jelenleg pedig egyike a legnépesebbekn~k; hol szi.intelen. járnak
kelnek a hajók, mióta azt az angolok az indiai kereskedés rakhelyévé választák. 

3) Méruoires sur l'Égypte. Ill. 357, 
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is Assyriában harczias, Indiában papi, Phoeniciában kalmú.rkodó jel
lemmel bir az állam. 

MÁSODIK FEJEZET. 
Az őskor hösei. 

Valamint az embernél az értelem korát a képzelődés kora előzi 
meg, szintugy a népek történetében is az ugy nevezett h ős- i d ök ál
lanak legelöl. E korban az ember folytonos és közvetlen érintkezésben 
áll ai Istenséggel j a M ythologia , s a vallás egy részét képezik az ese
ményeknek j a népek történeti élete és fejlödése helyett, csupán egyes 
emberek nagyszerü tettei tünnek föl. Mesés idők ugyan, de azért meg
érdemlik a komolyabb figyelmet j mert már e csodaszerü dolgokban 
foglaltatik esirája a nép későbbi lelkületének. 

A legrégibb népeknél vastag homály borítja eme korszakot j és 
annál nehezebb csak valamellyes világot deríteni is rá, mert minden 
későbbi bevándorlás magával hozta saját hagyományait, és ezek an
nyira összevegyültek, miként nincs mód benne , ki nyomozni az igaz
ságot: e zavar már a romai hitregészetben tetőpontjára hág, ha csu
pán csak a göröggel hasonlitjuk is össze. 

Idő és hely kimutatása, mi épen alapját teszi a történelemnek, 
rendesen hiányzik azon eseményeknéL Némelly kritikusok mindenkép 
igyekeztek legalább megközeli tő korszakot jeleini ki azon események- és 
neveknek, a nemzedékek megszámitása, vagy az emlékek vizsgálata 1), 

s ha máskép nem lehetett 1 az egymásra következés meghatározása ál
tal: azonban számításuk, minden elméssé ge mellett sem elégíti ki az 
észt j melly inkább oda hajlik, hogy mindcgyikben eme hősök közül 
egy korszak jelképezését, vagy a miveltségnek egy fokát lássa. Azért, 
hogy költői jellemzéssei birnak, nem lehet egészen kizárni eme hősö
ket a történelembőL Ők ugyan tiporták a föld porát j de a mint az idő 
lassankint eltörlé nyomdokaikat, annál nagyobbakká nevelte azokat 
a költészet: mig végre egy egész korszakot töltének be. 

Az értelmi fejlődésnek még csak bölcsejében szendergő emberi· 
ség, a képzelő tehetségnek engedte magát által, mindazon korlátok 
nélkül~ mellyeket a tárgyak tudományos vizsgálata szab elébe; s csu
pán a külbenyomásolmak engedvén 1 ezek által szerzé meg a teremtett 

1) Fréret, Radel stb. Lásd (B). 

25* 



386 

dolgok ismeretét, a men.nyi~ képes volt rá az értelmi fejlődés eme 
kezdődő szakában; · 

Nem ismerve a kühlila~ jeleneteine)i, és ezek hatásának okait, 
minden megfoghatatlan dolgo~ természetfő1ötti erőknek tulajdoqitott. 
Szintugy a nagyobbszei-ü,· mi*~-P~~~~élyebp te~mészeti. tüne~ényekben, 
a jó, mi!lt a rossz dolgokban,· fei~őbb l1atalmaknak állandó s közvetlen 
befolyását, a jó és gonosz·. szellerrl~k .. közti örökös küzdelmet szemlélte. 
Innen van az istenek összevegyülé!le az emberekkel; honnari azután 
természetes nemzés, vagy kifolyás, azaz: közvetlen érintkezés által, 
a hősök származtak; ekkép keletkezett az egész hitregetan, és mind
azon lények, mellyek Olymp0t, Merut és w·alhallát népesiték 

Az egy Istent imádó népek-, ugymint a zsidók-, persák- és me
dusoknál, sokkal tisztább és erkölcsileg emberibb az őskor ; következő
leg nem is annyira csodaszerü , sem a szépmii.vészeti képzelgéseknek 
nem kedvező. A zsidó könyvekben még csak árnyéka sem fordul elő a 
földi dolgoki vegyi.i.letének az isteniekkeL Ha csak annak nem akarjuk 
tekinteni, hol az Isten fiainak egyesüléséről van szó az emberek leá
nyaival, még a vizözön elötti korszakban; honnan az óriások veszik 
eredetöket És a sz. könyvek értelmezői kimutatják, mikép közelebb
ről vizsgálva a dolgot, még a szent hagyományok eme korábbi töre
dékében is más annak értelme. Igen gyakran azonban az lstenség ma
ga, vagy pedig küldöttei által, nyilatkozik az embereknek, midön 
valamell y igazságot, vagy isteni akaratát kivánja tudomásukra jut
tatni: de az isteni természet az embernek physikai természetével soha 
sem egyesül; valamig csak el nem érkezik a Megváltó, e valódi pél
dányképe az erénynek , és jelképe az emberiségnek. 

A gonosz szellem incselkedése szinte igen ritkán fordul elő e 
könyvekben a babyloni fogság előtt. Ellenkezőleg, a persák és medu
sok dualisticus monotheismusában az közönséges dolog. Egyébiránt e 
népeknek tulajdonképeni története nem jutott el hozzánk; csupán ide
genek elbeszélései, nemzeti költemények, s némi építészeti maradvá
nyok után tudunk róluk valamit; s mindezekben a jónak tusája a go
noszszal, a szenved&ek és kiengesztelődés szüksége áll az előtérben. 
Késöbb az izlam a persa hagyományok régi alakját mcgváltoztatta. 

Az indusolmái szinte virágzó müvészetekre, s nagyszerü költe
ményekre akadunk; de történetök nem maradt fön. Náluk az Istenség 
eszméje annyira összevegyült az emberi eszmékkel , sőt az egész 
természettel, hogy lehetetlennek látszik megirni történetöket, vagyis 
elkülönözni az égiektől az emberi dolgokat. Wilfort mindenkép igye
kezett, párhuzamba állitani történeteinkkel a puranákban foglalt né-
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melly neveket és korszakokat; de mi által csak azok bizonytalanságát 
tünteté ki: a punditák, vagyis indus tudósok pedig állitólagosan nemzeti 
költeményeikből vonták ki a királyok névsorát; melly nevek azonban 
semmi részletességre sem vihetők vissza, vagy pedig ellenmondást és 
képtelenséget foglalnak magukban. 

Egészen ellenkezőleg, Chinában hiányzik a költészet, s csupán a 
komoly történet marad fön számára, hőskor nélkül. Olly tartomány
ban, hol a császár minden, az anyagi égnek ura, minden időkre vál
tozhatlan példánykép, sem hős-korszak, sem hősök kivüle nem létez
hetnek; s Mythologiájok l<irálylyal kezdődik, ki a népszámlálást, a 
mezők fölmérését, csatornák ásatását , és a csillagok névjegyzékének 
készítését rendelte el. 

A közép-ásiai népek története alig kezd derengni; a tibetiek tör
ténete alig m~>gy vissza a VII. századig, a mongoloké a XII-ig: a leg
jelentékenyebb török népek története az arabokéba fonódik, s a ko
ránnak szinezete ömlik el rajta. A tibetiek első történeti höse, Strong
dsan-Gambo király, ki országában a buddhaismust terjeszté, utódai
val együtt a Buddha-istenség kifolyásának tartatik. A mongolok Dsen
gis-khánja Cormusda-(Ürmuzd ?) , az anyagi világ urának fiául tekin
tetik ; de a tibetiek- és mongoloknak vannak régi hősdalaik, és ezek 
közt legtöbb figyelmet érdemel az, melly különösen a tibeti Dsesser
khánról, szinte Cormusda fiáról emlékezik; minek nyoma a chinai év
könyvekben is fönvan. 

E hősök a népek valódi történetét megelőzik , s ugy látszik, 
hogy lelkök magasabb fejlettsége öket valóban kortársaik fölé emelte, 
és saját nemzetök törvényhozói-s jótevőivé rendelte: ugy annyira, hogy 
századok multával 8em halaványult el emlékezetök. A tudatlan néptö
meg nem tudván megmagyarázni magának rendkivüli megjelenésöket, 
magasabb lényeknek tekinté; a költészet pedig a d us képzelődés csu
dás ragyogásával árasztá el öket. 

Bizonyára ök is halandó emberek voltak; de bár mennyire igye
llezzék is a kritika emberi viszonyok közé szaritani öket, mindamellett 
részünkről megérdemlik a tiszteletet, mint ollyanak, kik elsők hinték 
el az emberek közt a jónak és nemesnek magvát. A történelem mai 
napig is holt tetem volna, ha nem élesztené folyton ez érzelmet 1 és 
nem ü~nepelné e magasztos lények emlékét. 1). 

Valóban a tudomány- és képzeletnek mindazon eröködései, mely-

1
) Lásd Schmidt urnak a. pétervári tudományok a.cademiájában tartott ér

tekezését, 1837. 
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lyekkcl egy korunkbeli iskola a M ythologia lepiének föllebbentésével 
a történeti kor határait mcsszebbre tolni igyekszik, semmi eredményre 
sem vezettek; sőt a szigorubban kezelt kritika még annak is, a mi 
való történet gyanánt adatik elő, nagy részét a M ythologia. -körébe 
utasítja vissza. 

Mindamellett méltán igénybe veszi figyelmünket a hőskor; mi
vel e hősökben már szcmélyesitve látjuk a népek jövendőbeli mivelt
ségét, valamint ama sajátságát, melly az idővel, hóditásokkal, a mi
veltség és vallás okozta változásokkal mindenkor daczoL A chinaiak min
dig érzéketlenek, határozották és fontolgatók, mint Yao. Manetes (Me
nes) építi Memphist, csatornákon vezeti a Ni lust, vizmedcnczéket ásat j 
és az egyptomiak örökös szolgasága, a fejedelem iránti tiszteleten, és 
egész nemzedékeknek abbeli föláldozásán alapszik, hogy emlékeket 
vagy sirboltokat emeljenek a királyok számára. Az indus mindenkor 
előszeretettel viseltetik a korlátlan képzelődés és végetlen számítások 
iránt, mint erről az ös calpák tanuságot tehetnek. Odin kalandjai a 
németek vándorlásaiban látszanak időnkint megujulni. Dsengis-khan 
és Timur környezetében, legelső hőseik ünnepélyei s harczjátékai is
mételtetnek : az eskimo csupán az iramvadászok öltözetében keresi fa
jának alapitóit. Görögország mindig kedvelni fogja a belliáborukat: 
hadjáratokat, játékokat, dalokat, képző és testgyakorló müvészeteket, 
hasonlóan Hercules-, Prometheus·, Orpheus- és Jasonhoz. A mexicoi 
Vitzliputzliban azon miveltség személyesittetik, mellyet az uj-világba 
idegen népek az égnek nevében , s a papi cast elsőbbségének megala
pitása által vittek be. Közép-Ásia ős hagyományaiban a fölforgatások
nak leginkább kitett tartományok sajátsága tükröződik vissza j s még 
mai ilap is, mint kezdetben, Persia s India azon kalandornak esik 
martalékul , ki elég vakmerő kiterjeszteni kezét utána. 

Ez átaJános nézetek némi világosságot nyujtanak nekünk az 
ó-kor homályában, s a külön történetek lelkének tisztább fölfogására 
vezetnek minket. 

HARMADIK FIUBZET. 
E l s ö b i r o d a l m a k. 

Sennaar síksága, tartományával s a legrégibb birodalommal, a 
politikai egyesüléseknek legrégibb szinhelye. A legkülönnemübb tör
téneti kutfök megegyeznek abban, miszerint itt egy nagyszerü biro-
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dalom létezett; de a részletekre nézve annyira eltérnek egymástól, 
hogy azokat a tudósok minden fáradozásai sem birták mindcddig meg
egyeztetni. 

Történeti kutfők. 
E tartományokat illetőleg a szent-irás csupán azon dolgokról em

lékezik , mellyek a zsidó nép viszontagságaira vonatkoznak. Herodot, 
fentartva magának ki.ilön értekezés irását az assyt·iusokról 1), csak 
futólag említi azokat történetkönyvében 2). Gnidusi Ctesia.s, az ifjabb 
Cyrus orvosa, kit Diodor szarosan követett, Aristoteles pedig hazug
és tudatlannak bélyegzett, de ki szigoru vizsgálat után több hitelt 
érdemel, mint mennyit neki tulajdonitani szaktak, a legrégibb kor
szakot keleties regékkel tölti be. Syncellus, Eusebius, Ptolemaeus 
sokkal későbbiek, hogy sem támogatui tudnák állitásaikat. Berosus, 
chaidacai iró 3) után csupán töredékeket birunk, s ezek is ki.ilönösen 
metaphysikai s cosmogoniai tartalmuak 4). Uj ismereteket és felvilágo
sításokat hoztak a legujabban fölfedezett zend könyvek, mellyekre mi 
is fogunk hivatkozni. 

Nemrod. 

A szent-irás szerint Nem rod, Cus fia, eg y e r ös z ak os v a d ás z, 
Babylon, Arach, Achad és Calanna tartományokból a Sennaar sík
ságon, mintegy 327 év mulva az özönviz után (Kr. e. 2180.), biroda:1-
mat alapított. Igy tehát eme cus-faj, mellyet a görögök aethiopinak ne
veztek el, volna az első, melly megerősített városokba zárkózott el; 
hogy innen rohanhassa meg a pásztortörzseket, embereket és vad,akat 
üzhessen, és falai körében rejthesse el az elfogottakat. Babylant maga 
helyzete is csakhamar a kereskedés központjává, s ennek következté
ben hatalmassá és gazdaggá tette. 

Nemrod, ,hatalmassá válván a földön', valószinüleg Assyriába 
ment által, és ott a Ninus-, fiáról nevezett Ninive &) Yárost épité: ki 

1) I. 184. 
2) Ninust nevezi azon monarchia. alapítójának, (1. 178.) ki 1237-ben kez

dett uralkodni, azután pedig egyedül Saneherib-et említi (II. 141.). Méltó a meg
jegyzésr:e, miként a legelső, általa emlitett név megegyez a bibliával (Senn11 · 
ckerib). Mint utolsót említi Sardanapal királyt (II. 150 ). 

8) Fréret és Sevin a föliratok academiájának emlékirataiban megkisérték, 
öszhangzásba hozni e régi Írókat számos eltéréseikben. Herodot chronologiájára 
nagy ~ilágosságot derített Volney, ,Recherckes nou"Oelles su1· l' kisloire ancienne' 
czimü könyvében. 

') Berosi , Ckaldaeorum kistorirte, quae supersunt , ed. Richter. Lipcse , 1825, 
Lásd még Mtlnter, Religion der Babylonier. Kopenhaga, 1827. 

5) De terra illa egressus esi Auur, et aedificaTJit Nini "Den. Igy a Vulgata 
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hálaérzetből, elhunyt atyjának, Bél neve alatt isteni-tiszteletet paran
csolt adatni. 

Nemrod birodalma föloszlott j Ninusn~k jutván Assyria, Eveeoo
nak pedig Babylonia. 

A keleti könyvekből kiviláglik, hogy az Indus közelében Arius, 
vagy Erus, vagy Oxus partjain, egy lrannak nevezett régi birodalom 
alakult j melly csakhamar érintkezésbe jött az assyrokkal, s talán az 
egyptomiakkal is. Bactriaiak, medusok és persák képezék azt j kik a 
zend nyelvet és annak szójárásait beszélék, s közös névvel ariusoknak, 
vagyis eröseknek, hősöknek nevezék magukat. Zend könyvek szerint 
a braminoktól akkor váltak el, midön ezek a tibeti hegyekről a hindo
stani félszigethe leszálltak. A hindukkali rokonságukat bizonyitja 
azon körülmény, hogy az ariusole által beszélt zend és pehlvi nyelvek 
a sanseritnak szójárásai j hogy ezek is, miként a braminok, vedákat, 
vagyis szent könyveket birnak j és hasonlóul négy eastra vannal( 
oszolva. Az ariusok vallása azonban sokkal közelebb áll az ősvallás
hoz : csupán egy Istent ismervén el a jónak, és egyet a rossznak kut
feje gyanánt j a castokrai fölosztás politikai, s nem vallásos rendszabály 
vala náluk j a theocratia nem állott utjában a királyi tekintélynek, s a 
királyi hatalom patriarchalis volt: a mi ismét annak bizonyságaul szol
gál, hogy az ariusok még akkor váltak el a braminoktól, mielött ezek 
Incliát elfoglalták. 

Tartományuk, melly Eriene l) nevet viselt, a Sind, vagyis Indus 
jobb partjától a Kaukazig, az Oxus folyamtól egészen az indus Oceán-

(Gen. 10, ll); azonban helyesebb ezen olvasás: egnssus est in ASS1w, vagyis As. 
syriába; ragok hiányában könnyen megeshetik e zavar. A ninivei ujabb fölfede
zések arra runtatnak, hogy az assyriai birodalom serniták által alapíttatott. 

1) Ai· ran, Eriene Vcedso; h&ök tartománya a zendavestában; Strabo 
A,-ianis-nak nevezi: s e szó mai napig is fön van Persiának Imn nevében. Az 
ariusok, mint val~melly nagy népcsalád, a görögök előtt is ismeretesek voltak, 
kik a magusokat, és a medus néptörzseket miud azokhoz számiták (Mayo1, (h Y.lH 

TO TOV A(lrtOU )"fVO~. Damasc. ap. Wolf. Anecd. G,·aec. Ill. p. 259.). Hogy a persák 
A~raw~ nevet adtak hőseiknek, látható Herodotnál (VII. 61.; VI. 98). Hellnnictt.< 
ap. Steph. Byzantln. Aqraw. Artaxerxes, Arta-shntria szavakból tétetett össze, 
mi a sanseritban vit.§z harczost jelent. E gyökből származik Atl1J~ Mars, és H eros 
hös. A. sanserit könyvekben szinte f"öltalálható A~·yas, A•·ia Vert a, a jel esek, a hő
sök tartománya. A keletiekből vett történetnek eme részére visszatérünk a Ill. 
könyv I. fejezetében. Addig i~ l. Rhode, Die heilige Sage und das gesammle Reli
gious-System des Zendvolks. Jfrankfurt, 1720. Hamme1·, Heidelberg. Jahrbüch. 1823. 
84. l. W. Ouseley, Trat>els Il. 305. F1·. Schlegel, Wien. Jahrbüch. VIII. 458. l. Görres, 
itiythengeschichte, I. 213. és Bevezetését a Sha-name-ba. Görres szerint a medusok, 
assyriusok, persák, a Kaukaz hegyekről szállottak alá , azonegy nyelvet be-
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ig, persa tengeröbölig, és az Euphrat torkolatáig terjedt.*) Az arius 
törzsek, mellyek mindegyikében voltak magusok, vagyis bölcsek, har
czosok, földmivelök és kereskedők, vándorló életet éltek j az elsők, kik 
állandóan telepedének meg, a bactrianok, vagyis pahlavik törzse volt, 
kik az Indus és Euphrates közti minden tartományokon uralkodtak. 
Balkot, a hactrianak fővá.rosát, Eriene első királya, Cajumart alapitá 
azon a lielyen, hol régtől nem látott testvérével találkozék: a mi an
nyit jelent, hogy két törzs egymással találkozván a pusztában, köz
akarattal várost, vagyis állandó tanyát épitének egy igen alkalmas he· 
lyen, India és Tibet határaináL 

A következendő királyok viszontagságai, ezen népségnek további 
sorsát jelképezik ; a rnennyire tudnillik következtetni lehet az előadá
sokból: mellyekben minden össze van foglalva, a képzelődés és valóság, 
emberi s természeti tények, a vallás és történelem közötti ingadozássat 

Bactro-nssyrok. 
A k>eletiek tehát azt álli t ják, hogy Mardok en te szám os arab tör

zsekkel Chinzirtől, Nemrod hetedik utódjától elvéve Babylant, 250 
évig uralkodott benne. Argiasp, az assurok: egy más arius törzs, fő-

szélve, azonegy fnjt, s egy Irannak nevezett nagy birodalmat képezve , a Kau
kaztól a Himalaya hegyekig. Ö Iran, Aria, Aturia, Assyria, Assur neveket együve 
hasonlítja. Sem azonegy s'zemély lenne Dsem-, Dsemshid-del. 

Rhode szerint a bactrianusok, medusok, persák, egy Iranból eredő közös 
fajt képeznének, a zend nyelvet és szájárásait beszélvén; származnak pedig az 
Eriene Veedso, s az Oxus forrásához közellevő Albordi hegyek-, és India éjszaki 
hegyeiből. Késöbb hazájok nevét a Kaukaz melléki tartományokba, s Önnényor· 
szágba is átültették. Véleményét a zend könyvekre, különösen a Vendidadra ala
pi~ja, mellynek kezdetén a teremtés adatik elő, vagyis, a mint ö értelmezi, a kü

_l(jnféle tartományoknak lasöankinti benépesítése; mellyek közt Eriene Veedso 
után előfordulnak még Sogdo (Sogdiana) , Moore (Me ru), Bakdi (Balk), N esz 
( Nisa), Hn.ro iú (Herat). Ö tehát ugy vélekedik, hogy lassankint e vidékekre 
vándorolt ki Dsemshid, vagyis helyesebben a senJi-féle néptörzsök; mig végre 
Ver, vagy Var gyönyörü tartományban telepedék le, hol az ö főnökük palotát 
és Var-Dsemgherd nevü várost épített. Ez a régi Persia és Persepolis. 

Hammer szinte illy nézettel van; de azt nem hiszi, hogy Var-Dsemgherd, 
Pars, vagy Fara, és Pereepolis legyen : hanem inkább egy jobban éjszakra fekvő 
tartomány, hol jel1mleg Darnagem és Kapoin állnak, s egykor Hecatompylos, 
Dsetnshid valódi városa létezett. Hasonlául 'L másik tudós orientalista, W. Ouseley, 
a nélkül hogy V art és Parsot összezavarná, oda látszik hajlani, rniként Persepo· 
lis- és ~pületeiröl van szó a zendavestában. E kérdésekre visszatérünk még a 
III. könyv 1-, és :3-ik fejezetében. 

*.J H'lgy az Ai-ran, Eriene, !ran, A1·/aeos, A(!'!>' lle!'OS szavak tiszta értel
mes gyöke a magyar erő szóban található föl, sokkal inkább szembeötlő dolog, 
hogy sem azt hosszasan mutogatni kellene. A ford. 
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n ö ke , Balkat megrohanta s bevette , Hadossa-(m y r t ú s v i r á g), 
egyik vezére nejének segélyével, ki bizonyos kitüzött jelek által köny
nyité neki a város bevételét: miért is S h e m -r am i , fölemelt jel, 
nevet nyert , inidön Argiasp öt nőül vette. ·-' 

Argiaspban igen könnyü Ninusra ismernünk, ki egy millio har
czos élén eszközlé ama csodálatos hadjáratokat, mellyekről a classicus 
történetirók emlékeznek, s mellyeket egészen Egyptom- és Indiáig 
kiterjesztett. Föltéve, hogy mindezek ugy történtek, nem annyira 
hóditásoknak, mint inkább az arabok- és kurdokéhoz hasonló kalando
zásokul tekintendők. Ö kiterjeszté Ninivet a Tigris partjain: száz láb
nyi magas fallal keritvén azt ; mellyet ismét ezer ötszáz, még egyszer 
olly magas tornyokkal rakott meg. A falaknak egész körületc 400 sta
diumot, vagy miként Jónás proféta könyvében olvassuk, három napi 
járatot tőn. 

N e je, Bernirarnis uralkodék utána; ki hogy férjétől semmiben 
el ne maradjon, a Mardokente utódaitól elfoglalt Babylant ujraépité. 

Mondatik továbbá, hogy Bernirarnis számos egyéb városokat is 
épitett; Mediában Bagistan hegyét olly módon vágatta ki, hogy az őtet, 
vagy száz testőreitől környezve, csoportozatban tüntetné elő : azután 
pedig a hindostaní király ellen indult három millio gyalog-, ötszázezer 
lovas·, és százezer harczi szekérrel. Minthogy pedig elefántok hiányá
val volt, háromszáz ezer ökröt vágatott le , s ezek bőrét ugyanannyi 
tevére huzat ta: hogy látásukra az ellenség megrémülj ön. De mit sem 
használt a durva csel; és a hóditónö kudarczot vallott a hazáját védő 
bátor nép ellenében. Visszatérve birodalmába, s kicsapongásai miatt 
megutáitatva, fia Ninias által, kit eddig szigoru gyámság alatt tartott, 
megöletett. . 

A keleti képzelődés eme szüleményei után, nyolcz századnyi 
hézag van: melly idő alatt különféle dynastiák ](övetkezhettek egy
másra a bactro-assyriai birodalomban, egészen Sardan-phulig. 

Egyedül csak a biblia említi az assyriusokat külön nép gyanánt, 
melly uralmát Syriától Phoeniciáig terjeszté ki. Phul 753-ban meg
hódítja Syriát i Teglat-Pileser 746-ban a damascusi királyságot dönti 
meg; 718-ban Salmanassar elfoglalja Samariát, és lakosait Ásia bel
sejébe hurczolja i 707 körül Sennacherib haddal megy a zsidók ellen, 
de serege megsemmisíttetvén, nem sol(ára maga is gyermekei által 
megöletik; mint utolsó említtetik a szent-irásban Asarhaddon, vagy 
Sardanapal J). 

1) Assar-Haddan-Pal, azaz: Assur ur, Pál fia. Lásd IV. Király. 15. és köv. 



393 

E fejedelem neve *) közmondásilag a vétek mindcn nemébe me
rült emherre alkalmaztatik j és buja romlottságát igen jellemzőleg 
fejezi ki ama sirvers: "V á n d o r! köv es d Sa r d a n a p á l n ak, a 
v á r o s o k a l a p i t ó j á n a k t a n á c s á t : e g y é l , i g y á l , k é j e
l e g j i t ö b b r e u g y sem szám i t h a ts z." 

Medo-bactrlanok (1237-717). 

Arbaccs mediai, s Belesis, babylon i satrapák föllázadtak ellene j 
s fővárosában ostromoltatván általuk, minthogy irtózott a legyőzetés 
gyalázatától, kincsei- s harernhölgyeivel együtt a lángok közé vetette 
magát. Igy tehát a medo-bactriai faj vergődött uralomra, mellynek 
székvárosa Ecbatana volt. Herodot szerint az assyr birodalom 520 
évig tartott. 

Késöbb a medo-bactriai fajt a cadsim, vagy chaldaeai faj szoritá 
ki: sem i-féle és papok által igazgatott nép, melly valószinűleg Na
bonassar alatt emelkedék a harczias nép fölébe i mig végre Koresh 
(Cyrus) a pasargadok törzsét juttatá uralomra. A nagy ásiai biroda
lomban előfordult eme fölforgatások és székhelyi változások közönsé
gesen az assyriai 1 babyloni 1 med és persa birodalmak egymásra követ
kezéseül tekintetnek. 

NEGYEDIK FEJBZET. 
B a b y l o n i i n t é z m é n y e k. 

Babylon az Euphrat és Tigris folyamok közt fekszik 1 mellyek 
Örményországból eredvén1 éjszakról délre folynak a persa tengeröböl be. 
Az Euphrat sekély mederben, és a Niluséhoz hasonló alacsony partok 
közt folyván, hóolvadás idején kiárad: igy tehát a lakosok első gond
jai közé tartozott, a vizek lecsapolása által mivelhetövé tenni a földet. 
Valóban e tartomány örökös hálózatát tüntet.é föl a csatornáknak : 
mellyek a két folyam összeköttetésére, mint szinte szárazság idején a 
mezőségek öntözésére, s egyszersmind a nomád népek beütéseinek gá
tolására szolgáltak A királyi csatorna a legnagyobb hajókat is meg
birta. Egyes mesterséges tavak husz mérföldnyi körületet is fogtak 
be, s az azokból kiásott föld az Euphrat partjainak feltöltésére fordit
tatott: melly némileg kettős fal közé vala szoritva, s ha a szükség 
ugy hozta magával, azon nagyszerű viztartókba önté ki magát. 

Az ekkép termékenyitett föld egy után két-háromszáz magot is ter-

*) Az Assar-Haddan-Pal 1:em egyéb, mint a fejedelmi névnek háromszo
ros hangoztatása e szavakkal: Czár, Dan (ur), és Bál (Isten); miként azt más 
alkalommal bövebben kifejtendjük. A {01·d. 
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mett, s a buza, hasonlóan a köles- és zezamfühez, hihetetlen magasságra 
növekedett j pompás tenyészetet tüntettek föl adatolya-s pálmafák; kár
pótlásul az olaj-, fügefa és szőllőtő l}elyett, mellyeknek ama vidék híjával 
volt, mint szinte a magasra növő fáknak is, a cypressus kivételével. 

Bab;t·lon. 

Nem nagy távolságra az Indus-, a Közép-tenger-, és persiai ten
geröböltől, nagy folyamok partján, termékeny síkság közepette, leg
alkalmasabb fekvéssei birt Babylon arra, hogy egy nagy ásiai biroda
lom fővárosává váljék. Ez az oka, hogy több rendbeli pusztulás után 
is ujra emelkedik, és csak azután enyészik el, midőn Seleucia a Tigris 
partján fölépült. Az Arsacidák eme székvárosát a Sassanidák által föl
emelt Ctesiphon dönti meg j és ennek romlása után a három előbbinek · 
köveiből Bagdad és Ormus emelkedik ugyanazon vidéken. 

Mondják, hogy Semiramis olly széles fallal keritteté Babylon t, 
miszerint azon hat szekér haladhatott egymás mellett j az Euphrat 
egész hosszában nagyszerű töltéseket csináltatott, a házak erké
lyeire pedig függö kerteket rakatott: hol a folyamból fölvezetett viz 
örök zöldelését eszközlé a virágok- és fáknak, mellyek balzsam-illatjok
kal tölték be a levegőt. Bélnek pompás templomot emeltetett j az is
tenség negyven lábnyi magas arany szobrát helyezvén abba. Maga 
részére pedig két palotát épittetett az Euphrates két partján j s hogy a 
kettőt kapcsolatba hozza egymással, félrevezeté a folyamot, és annak 
medrében téglákból rakatott utat, mellyek egy lábnyi hosszaságnak 
lévén, szurokféle vakolattal ragasztattak össze. Eme legrégibb a l a g
u t tizenkét láb magas, és öt láb széles volt j boltozata hét láb, oldal
falai pedig husz tégla vastagságuak j bronzkapuk zárták el a bemene
tet j s az egész kétszáz hatvan nap alatt készült el. A város egy nagy, 
120 starliumnyi négyszöget képezett, vagyis minden oldala 15 mér
földet számlál t*) j s az Euphrat hasi tá keresztül, egy hiddai, mellynek 
pallózata éjenkint az oszlopokra fölvonatván, egyik part a másiktól 
elzáratott. A folyam partjai téglákkal valának kirakva, az utczák 
egyenes vonalban vezetve, a házak négy emeletesek , és a város kapui 
bronzból. Csudáva! határos dolgokat beszélnek Bél templomáról, melly
nek körületc két stadiumot tett: közepéből nyolcz cmeletü torony 
emelkedék föl j az alsó emelet hossza és széle egy stadiumot tőn, leg
fölül pedig arany trón pompázott, szobor nélkül j egy téglákkal kira
kott széles vizárok keríté, s ezt ismét tt;glákból emelt kétszáz könyök
nyi magas töltés foglalá be. 

*) E mérfóldekre nézve mindig a 92. lapon olvasható megjegy:.~és áll. 
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, .4. ''IÍros kiterJedése. 

Mielőtt a mesék országába utasitanák eme leirást, a mienktől 
egés~en különböző idők- és tartományokba kell képzelni magunkat. A 
legrégibb városok roppant kiterjedése könnyen megmagjarázható, ha 
tekintétbc veszszük, milly nagyszerU védfalakat emelt későbbi idők
benTraján az éjszaki barbarok, és Cllina a mongolok ellen: A diadal
mas k,irály sátora Irözpontot képeze, melly körül a többi)örz~főnö
lök és legyőzöttek lakai emelkedtele A hódítóknak, kiknek intésétől 
t:Jgész népességek élete függött, könnyü volt megparancsolni, hogy 
a legyőzöttek palotákat emeljenek ott, hol sátoraikat fölüték, és ren
des egyformasággal építsék föl azokat. Hogy ezen állandó lakhelyek
kel a nomádok, a mennyire lehet, a bolygó élet kellemeit kapcsolják 
össze: folyamokat, tágas kerteket, és egész mezőségeket foglalának az 
Ppületek közé; ez okból vonatott föl a hid is éjenkint Babylon ban, 
mintha valamell y két ellenséges tábor köz t állna, nehogy egyik a mási
kat megrabolhassa. Marco Polo beszéli, hogy a Dsengis-khan utódja, 
K ubiaj-khan által épitett T aid u város t iz mérföldre (lega) terjedt ki ren
des négyszögben, mellynek körfalai tiz lépés szélesek voltak, utczái 
egyenesek, a házak rendes négyszögűek, nagy paloták-, udvarok- és 
kertektől környezve; körös-körül pedig végtelen terjedelmü külvárosok, 
téres karavántanyák, és mintegy huszonöt ezer kéj hölgyek. 

Ásia jelenleg is azon képet tünteti föl, minö az ó-korban volt; 
s hogy megszégyenüljenek a kétkedők , kik minden csudaszerü dolgot 
tagadnak, most is fönállnak még Peking, Nankin és Delhi; fönállnak 
az egyptomi pyramisok, az elefantinei sirboltok, és a chinai fal. 

A föld készen szolgáltatta a;z épitési anyagot, a mészkövet, melly 
a napon száradt ki, vagy kemenczében égettetett, és a szurkot, melly 
vakolatul szolgált 1): az illy épitmény nem birt ugyan a granit szi
lárdságával, de a történetirók helytelenül állitják róla, hogy egészen 
elenyészett. Ninive város nyomai csak a minap találtattak föl 2); Ee-

1
) A pacaritamboi nagy épületeknél Peruban, az asphalt használt~J.tott va .. 

kolat gyanánt. V. Cieca, Chi-onica del Pet·u. Antwerpen, 1554. 2ii4. l. 
2) 1843-ban Botta Emil , a. történetirónak fia., s Mcssuiban fra.nczia con

sui , iszonyu nagyságu epület létezésének nyomaira akadt a régi Ninive falain 
kivül. Khoraaba.dban, lehordván a rajta fekvő gunyhókat, egy a.ssyriai palotát 
hozott napfényre, melly nagy részt igen jó állapotban maradván fön, 300 me
ternyi területet foglal el. A téglafalak két oldalt 3 meternyi magas márvány· 
táblákkal vannak bevonva 1 a még azonf"ölül két sot· faragás látszik rajtok, ék
írn tokkal vá.la.sztva. el egymástól; mellyek egymás után rakva 1 30,000 meternyi 
tért foglalnának el. Valószinüleg királyikülváros volt ez, nagyezerü gyönyörü 
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batana, Susa alig tüntetnek föl némi romokat. Daczára annyi hódítók 
pusztításainak, és hogy uj városok épültek omladékaiból, Babylon 
maradványai még most is tizennyolcz mérföldnyi (lega) tért foglalnak 
el, s Bél templomának és tornyának , a függő kerteknek , és a ki;ályi 
palotának, még most is nyomaira talál hatni. 

Babylon romjai. 

Elhagyva Bagdaclot, a Tigris partjának hosszában Babylon sik
jára jut az ember 1); e két pusztaság közötti pusztaságon csupa tégla
darabok hevernek szétszórva, mellyek.et az arabok már századok óta 
házaik és mecseteik építésére használnak. E kövek kiásatása és föl
halmozása mély völgyeket és magas hegyeket képez az egyenes síksá
gon, mellyet még most is Nabuchodonosor csatornái, és számos egyéb 
félig betemetett csatornák hasitanak keresztül. A magas falat, mellyet 
Darius haragjában százötven lábnyira hordatott le, s melly (miként 
a bikát leverő oroszlánt, és a tarsusi J up iter, vagyis Bél képét ábrá
zoló pénzekből kitetszik) egészen rovátkos vala, még most is tégla
halmok jelölik; mellyeket a nap folytonos heve mázzal vont be, mintha 
a legforróbb kemenczéből kerültek volna ki. 

Az Euphrates jobb partján még most is látható akiáradások meg
gátlására emelt nyolcz töltés; és Semiramis kétszázhusz meter hosszu 

kerttel; bőven találtatnak itt bálványalakok égetett agyagból, mázas téglák, 
oroszlánok, szárnyas bikák stb. 

A padolat vert földből áll , kavics- és mészszel vegyítve : a kápolnában 
pikkely-formát mutat. 

A faragványok nagy része a babyloni hengerekhez hasonló vallásos tár
gyakat tüntet föl ; mások ismét a királyt öltözetében, s azon j elmonda tokkal, 
mellyek késöbb is szokásban voltak a persáknál: s átalában nagy változatossá
got vehetui észre az ékességekben. A csatákban egyedül csak a királyt illeti meg 
a szekér ; a többi harczosok lovakon ülnek , vagy gyalogok : és ezek , midön 
nyilaikat kirepítik , térdelnek; egyéb faragványok, vadászatot, diadalmenete
ket , vendégségeket ábrázolnak; nők vagy fajtalan jelenetek sehol sem fordulnak 
elő. A föliratok a babyloniakhoz hasonló ékalakuak, s talán a nyelv is ugyanaz, 
tudnillik clutldaeai. Az épület eredetét a VII. századra teszik K. e. 

Lajard egy más nagy palotát fedezett föl N im rod mellett 1846-ban, hol 
véleménye szerint épen Ninivenek kellett állni; itt is nagy részben jó állapotban 
fenmaradt szárnyas oroszlánok , dombormüvek- és ékiratokkal boritott tágas 
teremek szemlélhetök. 

1) Niebuhr először tett említést Babylon romjairól; azonban sokkal pon
tosabb e részben az angol Ker Porter. Rich, bagdadi consui a legcsekélyebb rész
letekig írja le azt; müvét franczia fordításban Raymond bő vitette, ki l 818-ban 
bassorai consulságot viselt. Beauchamp missionariusnak szinte sok fólvilágosi· 
tást köszönhetünk. 1\Iignan 1817-ben Chaldael\ban tett utazást, Babylon romjai
nak leírása végett. Mindezekröl az Archaeologiáhan bövebben sz6la.ndunk. 
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hidjának nyomat ts kimutathatók, tégla-oszlopaikkaL Birs-Nemrod
nak, vagyis Nemrod kasttSiyának neveztetik Babylon legrégibb em
léke: melly egy omladékokkal boritott nagy halom, több mint kétezer 
lábnyi körűlettel, s egy csupán harminczöt láb magas gúla-alaku to
ronynyal, égetett téglákból j hol még most is töméntelen, főleg kék 
és sárga mázas edényekre találhatni. Valószinüleg itt volt Bél templo
ma, mellynek körületét Strabo épen kétezer hatvankét lábra teszi. 
Ott, hol a benszülöttek állitása szerint, a bálványnak kellett állnia, 
Rich ásatásai egy granitból készült oroszlánt hoztak napfényre, az 
assyriai hatalom jelképét. Mignan az ősmüvészet emez emlékét szét
töredezve találta ugyan , de annaki közelében egy óriási szabrot talált 
aranyozott gránitból. 

Semiramis kertjei amphitheatralis modorban valának építve j 
lépcsőzetesen emelkedő erkélyeket tüntetnek azok föl, folyosók által 
tartat va : s ezek ismét négyszögű oszlopokon nyugosznak, mellyek 
belseje földdel van kitöltve, a magas növés ü fák táplálása végett. A 
talapot szurokkal együve tapasztott nádszárak képezik j e fölött ismét 
téglarétegre hordatott a föld, melly kerekek és mesterségesen készitett 
gépek által fölszivattyuzott vizzel öntözteték. Egyéb, az Euphrates 
által mozgásba tett gépek az embereket emelték föl egyik erkélyről a 
másikra. 

Ez omladékok közt, mellyeket a benszülöttek most is p a 1 o t á
n ak neveznek, a mozlemek, kik nem szoktak ugyan rombolni, de 
nem is épitenek , sem növényeket nem tenyésztenek, egy fát hagytak 
meg életben, mellyhez lovaikat kötözik j e fa egyedüli jelensége a 
tenyészetnek annyi omladékok közt, hasonlóan egy aggastyánhoz, ki 
egész családjának el pusztulását tulélte. Ezen, itt idegen élőfa Indiának 
éghajlata alól származott oda j s a hagyomány azt tartja róla, hogy 
virágfa: s életkora után i tél ve, azt mondaná az ember, miszerint a 
Babylont környező paradicsomnak egyetlen maradványát tünteti föl. 

Ezen omladékokból a képzelődés egy iszonyu nagyságu várost 
állit elő, rendes utczákkal, kivülről a napsugarakban ragyogó házak
kal, mellyek tetején az örökké zöld pálmák, és a tropicus éghajlat leg
bujább és tarkább növényei tenyésztek j ezer meg ezer csónakok hasi
ták a csatornákat , s minden oldalról tódultak a számos karavánol(, 
tevék, lovak és juhok nyájaival: mialatt a tornyokból csillagászok 
vizsgálták az eget, s a tömjén sürü füstje illattal tölté be a leve
gőt .... Minő látvány ! És most? Denevérek, skorpiók , és mindenne
mü utálatos férgek biztosan fészkelnek itt; a shakal Arb:tees palotá
jának valamellyik zugában rágódik a lovak dögtestén, mellyek a kopár 
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pusztaságon párájokat kiadák ; az oroszlán békében és háboritatlanul 
uralkodik, mint otthon, hol Semiramis és Sardanapal halomra gyüjték a 
kincseket, és buja vágyaiknak hódoltak. A világnak egy zugában sem 
érintkeznek olly igen. a nagyság- és romlásnak véglete i; sehol sem,tünik 
föl olly nyilvánosan lstennek átka, ki, még midőn Babylon a maga 
dicsös~gében fönállott, Isaiás profétának ajkairól dörgé: "A .seregek 
Ura pahncsol~ a hadi vitézeknek, kik mcssze földről jőnek az égnek 
magasságából: az Ur és az ő haragjának eszközei, hogy elveszitse az 
egész földet. Orditsatok; mert közel van az Ur napja: mint a puszti
tás, ugy jő ki az Urtól. És ama dicsőséges Babylon az országok köz t~ 
a chaldaeusok nagy kevélysége, ugy lészen, a mint fölforditatta az 
Ur Sodomát és Gomorrát. Nem laknak abban soha, és meg nem épül 
nemzetségtől nemzetségig: és nem von ott sátorok::. t az arab, sem a 
pásztorok ott nem nyugosznak. Hanem a vadak nyugosznak ott, és az 
ö házaik betelnek sárkányokkal: és struczmadarak laknak ott, és a 
szőrösök ugrálnak: és felelnek a füles baglyok az ő házaiban, és a 
sárkányok a gyönyörüséges palotákban" 1). 

Ipar. 

Tévednek a történetirók, midőn az assyriusokat pusztán csak 
harczias népnek tekintik: mert Babylon nem kevésbbé uralkodott hó
ditásai, mint ipar és tudomány által; s Europa mindenkör érezte, sőt 
most is érzi az ö befolyását. Lakosai Kerman-, Arabia- s Assyriából 
nyerélc a pamutot, mellyböl bö öltönyeiket és drága szönyegeiket ké
sziték; különösen értették az illatszerek előállitásának mesterségét : 
és csak nem régiben fedeztettek föl a babyloni hengerek, egytől egész 
három hüvelyknyi hosszaságu természeti, vagy mesterséggel készült 
kemény kövek, mellyek helylyel-közzel ki lyukasztva, nem tudni, mi 
végből, az egyptomi scarabaeusokhoz hasonló rejtélyes jegyek- és ala
kokkal ékeskednek. 

Az épitési modor és anyagok természete, nem engedé használni 
nekik az oszlopokat, az épitészetnek eme leggyönyörübb diszét. Az 
aláépitésekből azt lehetne gyanitni, hogy a boltozatokat ismerték; de 
a romok közt ezeknek semmi nyomára sem akadhatni. A szobrászat 
kemény kőanyag szükében nem nagy előhaladást tehetett; s a dom
bormüvek, mellyekröl Diodor Semiram'is palotája Icirásanál emléke
zik, hihetőleg égetett téglákból készültek. E téglák, leginkább belső 
oldalukon, feliratokkal valának boritva; miért is az épületek, miként 
Egyptomban, köz és magán-levéltárakul szalgálnak: s talán egykor 

1
) lsaiá1 13, 4 és köv. Olvasd még a. borzadalmas 14-ik fejezetet. 



világot vetendenek a legrégibb miveltségre, ha majd egyszer az ék
iratoknak még bölcsőben szendergö értelmezése nagyobb előhaladást 
fogott tenni. · 

Nagyon nehéz megkülÖnböztetni a szarosan vett babyloni intéz
ményeket azoktól, mellyeket a chaldaeusok, és késöbb a persák vegyi
tettek közéjek. Ez utóbbiaknak tisztább vallása nagyon is eltér a ba
byloniakétól; miröl bövebben szálandunk a következő könyvben, mi
dön Zoroaster tanait fejtegetend jük. Mi a chaldaeusokat illeti, haj
landók vagyunk öket durva népnek tartani, melly a babyloniak intéz
ményeit elfogadván, azok nevét is bitoraita: melly állitásnak bizo
nyitványaul a szent-irásnak több helyeit hozhatnák föl. Mindazáltal 
daczára a bizonytalanságnak, mellybe a kutfok hiánya taszit bennün
ket, vessünk egy tekintetet az ő vallásukra 1). 

Istenek. 
Két rendbeli isteneket imádtak a babyloniak, ugymint: az iste

nitett hősöket, és a csillagokat. A csillagok imádása, ugy látszik, leg
első eltérése az emberiségnek az igaz ösvényről: mi némileg menthetö 
dolog (?) Babylonban, hol a csillagok olly tiszta fénynyel ragyognak az 
örökké derült égen. A köznép magát az anyagat imádta; a papok pe

dig az azt lelkesítő szellemeket. A csillagászati eszmékkel egy, ke
leten nagyon elterjedt cosmogoniai fogalmat kapcsoltak össze; melly 
szerint a teremtő erőt egy him, és egy nő, egy termékenyitő, s egy 
termékenyitett okfőre oszolva képzelték: igy képzelék ök maguknak 
Bélt és Militát, a napot és a holdat 2) i mindkettőtöl függvén az élet, 
s egyik az érzést, másik pedig a növekedést adván meg. 

Bel-Adad kiséretében egész sereg Belim van: mellyek közül Bel
J up iter és Bel-Venus jótevő, Bel-Saturnus és Bel-Mars gonosz csilla
gok i Bel-Mercur tetszése sze ri nt jó is, gonosz is i é.~ valamennyien 
bimnők, egyesitve magukban a tevékeny, termékenyítő erőt a fogamzó 
természettel. Harmincz alsóbb rendü csillag tanácsadó istenül tekin
teték 3) i kiknek fele a földalatti, fele a földön létező helyekre ügyelt. 
Ezekhez számittattak tizenkét u r a i a z i st e n ek n e k ~), kiknek az 

1) Fr. Mtlnter, Relig·ion det· Br~bylonie1·. Kopenlmga, 1827.- Go!"l'es, Mythen
geschichte der Asialischen Welt. 

~)Baal, Baal-adad, Alagabalo, Moloch. . . és Nebo, Urania, Dcrceto, As
tarte, At~rgat nevezetekkeL Ezen istentisztelet a gyarmatokban is elterjedt, hol 
Baal-Beyrut, Brral-Hammon, Baal-Zebub nevezetekre akadunk. 

3> JJou!.u<ou; ewu,. Dlodor. 
a)'Kv~lov; lbiV etw'P. Ugyanaz. 
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állatkör tizenkét jegyeit adták, és huszonnégy csillagzat, mellyek az 
e g y e t em es d o l g ok b i r á i n ak neveztetének 1). 

Ugy látszik, még az elemeket is imádták, a Tigrist, az Euphra
test, és néhány nemzeti isteneket: millyenek Nisrocl1, Anamelech, 
Thamus, vagy Adonis. A szent-irás világosan mondja, hogy isteniték 
a hősöket, különösen pedig Nemrodot. Ezenkivül még bizanyós véd
szellemeik is voltak, mellyeket galamb, hal, sárkány alakban, és ször
nyeteg testü gonosz szellemekkel tusában képzeltek maguknak. 

Metaphyslka. 

A Cosmogoniát és Metaphysikát illetőleg, az idegenek, és a chal
daeai Berosus kevés és zavaros hagyományaiból tudjuk, miként külö
nösen a teremtés anyagi oldalának vizsgálatával foglalkoztak: ellen" 
tétben a braminokkal, kik kizárólag az eszmének szeutelék magul{at. 
Kezdetben szerintök sötétség és nedves anyag chaosa volt, rémletes 
állatokkal. Bél, vagyis az Isten megjelenik, s az ösnö Omorca (a ter
mészet jelképe) testét ketté osztja; egyik feléből az eget, másikból a 
földet alkotja : teremtvén a világosságot, meÜytől a szörnyetegek , a 
chaos szülöttjei elhalnak , és rendet állitván a-:l általuk előidézett zavar 
helyébe j végre saját, és az alsóbb rend ü isteneknek földdel kevert vé
rével az embereket és állatok lelkeit teremti, mellyek tehát isteni ere
detüek: mig az égi, valamint a földi testek is Omorca lényéböl, vagy
is anyagból állnak. Borzasztó viszontagságok ki:lzt enyészik el az em 
beri-nem, és uj nemzedék támad egy, magát önkénytesen föláldozott 
istennek véréből. Ekkor jelenik meg Oannes, hal-ember, kiemelkedve 
naponkint a Vörös-tengerből, hogy törvényt szabjon és bölcseséget 
hirdessen a babyloniaknak. 

E hagyományokat Berosus tartotta fön nekünk, ki Nagy-Sándor 
idejében élt j midl5n tudnillik a persák már két század óta uralkodtak 
a babyloniakan, és azért ismerhették is azok tanait. A Berosus által 
előadott kifolyási rendszer nagyon is elüt a zendavesta vallástanaitól. 

Az ös hagyományok illyforma eitorzitását a chaldaeusok csilla
gászati tényekkel hozák kapcsolatba j azon hiedelemben lévén, hogy a 
földi események az ég járásától föltételezYék. Miért is a magusok és 
braminok ellenére, az anyago t a szellem fölébe emelték; s mig a hin
duk a világegyetemet ugy tekinték, mint valamell y, Isten által önma
gának adott nagyszerü látványt, a persák pedig mint folytonos küzdel
met a jó- és gonosznak okfeje közt: a chaldaeusok csillagászati vallása 
változhatlan tiszhangzást látott abban. 
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Tekintve azon tiszteletet, mellyet a két nemzö okfő iránt tanusi
tának, épen nincs mit csudálni, hahogy ünnepeiken egész pompával 
hordozták körül Phallus és Cteis fertelmes jelképeit. Az isteneknek 
áldozatot öltek le, hihetőleg embereket is j és a barbariessel erkölcste
lenséget egyesítve, minden nő köteles volt legalibb egyszer átengedni 
magát Milita templomában valamell y idegennek, ki a szégyenbért e 
szavakkal fizette meg neki: "M i l i t a is t e n n ő t kér e m, l é g y en 
ke g y e lm es i r á n t a d" 1). Bármint ellenkezzenek is e tények a 
jelenkori szokásokkal , nem tagadhatja azok lehetö megtörténtét, a ki 
tudja, mennyire megváltoztatá a világkereskedés a szemérem fogal
mait, és az önmegtartóztatás becsét j s hogy hányszor akadtak az uta
zók hasonló szokásokra. !-- magára hagyott emberi értelem annyira 
megzavarodik, hogy az emberi-nemnek eme kedves és becses feléb8l 
majd barátnét, életpárt, istenséget, majd ismét butort, árut, fényü
zési czikket , tehervonó barmot , és engesztelő áldozatot csinál ! 

Sokkal nehezebb elhinni a történetiróknak, hogy mindamellett 
a nők a legtisztább házasságban éltek j és hogy nem éltek, keleti szokás 
szeri:rit, elkülönzl:>tten férjeik től, hanem még idegenek jelenlétében is 
velök ültek az asztalnál , s a nőt és anyát illető ti.gzteletben részesül
tek. A szebbek elárvereztettek : a bejött pénzzel pedig a rutak háza
sittatának ki. Ha szerencsétlenül ütött ki a házasság, visszaadván a fi. 
zetett összeget, elváltak. Különös törvényszék állott fön a hajadonok 
kiházasítására , s a házasságtörök büntetésére. 

Mások ellenben fertelmes lakomákról tesznek említést, mellyek 
közben a nők öltönyeikkel együtt a szemérmet is levetkezék j és pedig 
nem csak a kéjhölgyek, hanem a tekintélyesebb polgárok nejei s leá
nyai is 2). 

1) Herodot, l. 36. Strabo, XVI. V.ö.Selden,De diis Syr.II. c. 7. Heyne,De Bn
byloniorum instituto religioso. Voltaire tagadja a nők gyalázatát Venus Milita tisz
teletére, csupán azon okból, mert ez az emberi természettel ellenkezik. A történet · 
ellenkezőt bizonyit. A régiek közt Ritamsinit és Cheops egyptomi királyok, pén
zért leányaikat á.ruba. bocsátják. A régi Syrtisbeli hölgyek átengedték, és mai 
napig is átengedik magukat az idegeneknek. (V. ö. Herodot, IV. 168. és Della. 
Cella, 109. l.) A lappok megtiszteltetést látnak benne, ha valameily idegen nejeik
kel kéjeleg. Bruce szerint előkelő abyssiniai hölgyek, vendégségeknél tetszésök 
szerint nyilváuosan kéjelegnek. Az arresi-k közösségben élnek a nőkkel. A haitii 
királyn~ gyaloghintójának hordozóival közösült. (Missio-uta.zások a Csendes-ten
get·en. Bibl. Brit. XVIII.) Azért tehá.t nem hihetetlen dolog, mit Herodot az aga· 
thyrsek-ésmassagetákról mond, I. Köny". Allllyira. elboritá a homá.ly az ősvillj.gos· 
sá.got! 

2) Olvasd a szent-irásbau Baltassar vendégeskec.lését. Quintus Curtius, V. I. 

26* 
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l'tlagusok. 

A tudósok és birák képezék a magusok osztályát 1) , kiknek hi
vatala s jogai utódaikra szálltak örökségül j je egyesek bekeblezés ut
ján is fölvétethettek, mint f'Z a zsidó Dániellel történt. Az á).taluk 
megőrzött tan sokkal tisztább vala, mint a mellyet a néppel közöltek: 
ők hitték a lélek halhatatlanságát, s azt a tiszta ősvilágosság kifolyá
sának tekinték j szinte hittek a gondviselésben, me ll y mindeneket igaz
gat, de a melly mindenkor csupán csak az emberért müködik: honnan a 
csillagjóslat tévelyei eredtele 

Tiszteltté tevén magát e papi osztály a rejtélyesség által, nagy 
tekintélyben állott mélységes tudománya miatt, különösen a csillagá
szatban. Azt állitják, hogy ök oszták föl az állatkört 30 fokra, s min
den fokot 30 perezre: az évet 365 napra, s 6 áránál valamivel keve
sebbre számíták j és a csillagoknak a föld körén kivüli forgását ismer
ték. A hires torony, melly vizsgálódásaikban segité őket, alapja- s 
magasságára nézve egy chaldaeai stadium mértékét ütötte meg, melly 
a foknak 1119-ik része, vagyis 5 702 öl (toise), l láb, 9 hüvelyk és 
6 vonal j ugy hogy ezen mérték 63 toise-sal is alig különböznék a föld
nek azon mértékétöl, mellyet a franczia academia állapitott meg. Ta
tius A elJilles (ki ugyan késői bizonyság) azt állítja, mikép a magusok 
kiszámiták, hogy egy gyors lépésben haladó ember .a napot föld körüli 
forgásában követhetné, s azonegy időben érne vele a napéj-egyenJeti 
ponthoz. Ugy látszik, a napórát is ismerték 2). 

Fájdalom! csillagászati tudományukat csalásra használák, és azt 
hitették el a néppel, hogy a jövendőt a csillagzatok helyzetéből meg
jósolhatják Tanítványaiknak keményen meghagyák, hogy az észt a 
tekintélynek vakon alárendeljék 

Istentisztelet .. 

Bél templomának nagyszeri.i voltából következtetést vonhatunk 

mondja: Libero conjuges cum haspitibus stupro coire, modo pretium fla.gitii de
tur, parentes, maritique patiuntur ... Focminarum convivia ineuntium, in prin
cipio modestus est habitus; dein summa quaeque amicula exuunt, paullatimque 
pudorem profanant; ad ultimum (l10nos auribus sit) ima corporum velamen ta 
proiiciunt. Nec meretricum hoc dedecus est, sed matronarum, virginumque, apud 
quas comitas habetur vulgati corporis vilitas. 

1) E s.zó rendesen persa szónak tartatik , és származását veszi ettöl : mige
gusch, csonka fül. .Már Jeremiásnál is föltalálható, mielött a persák Babylont 
birták volna: ki a fö emberek közt Nabuohodonosor udvarában egy fö magust 
is említ. 

2
) Sokan kétségbe vonják ezen csillagászati tu<lományt. Lásd a berlini aca

demia évkönyveiben, 1814, 1815 évekről·; ldeler, übe·1· die Sternkundede1· Chaldaeer. 
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vallásos szertartásaik pompájára, midön drága ruhák- és kövekkel 
ékitett arany és ezüst szobrok vitetének körül körmenetben, és finom 
ételekkel vendégeltetének meg. Különféle templomok körül különféle 
állapot u egyének és müvészek laktak: Saturnus temploma körül a föld
mivelők , mathematicusok , csillagjósok j V en us temploma körül a nők, 
költők, festők, zenészek, szobrászok; J u pi ter temploma körül a tudó
sok , zenészek , tisztviselők. 

Két fő ünnepély emléke maradt fön: egyik Bél tiszteletére tar
tatott, midőn Heradot szerint legalább is ezer talentum áru illatszerek 
égtek el; mási!• a saturnaliákhoz h'isonlitott, midőn a rabszolgák ját
szották az urak szerepét. E ilzertartás, ha szabad kimondani vélemé
nyemet, a természetet imádó népek közt elterjedt ama hittel állott 
kapcsolatban, hogy tudnillik a napot föl lehet tartóztatni futásában, 
ha képe lelánczoltatik, vagy pedig gyorsitani pálj•áját, ha a kötelék 
föloldoztatik; ezzel azon egymást fölváltó gyengeséget és erőt jelké
pezvén , mellyet a görögök Herculesben példáztak , ki majd az orosz
lánt és óriásokat győzi le, majd ismét érzelegve hever J ole lábainál. 
A phoeniciek és Olaszor.gzág régi lakói legtöbbnyire lánczon tarták 
Melcartot és Saturnust j és midőn őket a lusta év napján föloldák , a 
<>zabadságot ünneplék az által, lwgy a rabszolgák lánczait megtágiták. 
Cidoniában, Kreta szigetén, a polgárok elhagyták a várost: hol azután 
a rabszolgák, kiknek minden kényökre hagyatott, még a szabad embe
reket is megverhették 1). Egyptomban Hercules minden, Canopus 
templomába menekvő szolgának visszaadá szabadságát 2). 

Ö T Ö D I K F E J E Z B T. 
A zsidók 3

). 

l\1 o m á d z s l d ó k. 

Nem tekintve a dolog vallási oldalát, a történetirá nem tagad
hatja meg kiváló figyeimét ama csudálatos nemzettől, mellynek azon 

2
) Eusthat. Ad Odyss. XX. 105. 

2) Herodo t. II. 
3

) <A zsidó történeteknek legtisztább forrása a szent-irás. Ezen kivül meg
emlitendök még : 

Flavius Josephus Archaeologiája. 
Berruyer, Hisloire du peuple de Diw, deJ>ui,; son o,.iyi11c jwq,.' a la uaissance 

de J. C. 
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vallásos és politikai hivatás jutott osztályrészül, hogy meg8rizve a 
multat, és elökészitve a jövőt, saját keblében keletkezett hitigazságok 
által, a világ nagyobb részének polgárositását eszközölje; s melly sza
kadatlan sorozatban kapcsolja össze a legrégibb idöket a legtávqlabbi 
jövövel. Évkönyvei 1 mellyekben az emberiség hagyományai vannak 
lerakva , mindenesetre régiebbek a zsidóknak két családra lett szaka
dásánál: teljes épségökben tartotta fön azokat egy, a halhatatlanság 
szomoru kiváltságával fölruházott népnek vallási buzgalma, hitczikke
kül fogadák el a legmiveltebb nemzetek , évezredek óta ezer meg ezer
féle vitatások- és értelmezéseken mentek keresztül ; és a legellensége-

Relandi, Antiquitates sacrae Hebraeorurn. 
Molitor, Philosophie der rradition, Frankfurt, 1827.; igen érdekes munka a 

zsinagogá.k tekintetében. 
Tilstone Beke, Origines biblicae, or Researches in primet>al histo1·y. London, 

1836. 
J. G. Eiehborn, Einleitung in das alte 1estament. 
G. S. Bauer, Handhuch der Geschichte der Hebraeer; 110n ihrer Griindung an 

bis zu ih1·em Unte1·gang. Nürnberg, 1800. A legjobb kritikai bevezetés, mind tör
téneti, mind a zsidó régiségek tekintetében. 

J. J ost, Allgemeine Geschichte des israelitisc/ten Volkes. Berlin, 1832. 
Oalmet, Hisloire de l' ancien et du nouveau testament et des Juifs. Paris, 1737. 

(4 köt. 4-r.) 
Pastoret, Moyse considéré comme legistateur et comme moraliste. Paris, 1788. Ez t 

néhány évvel megelőzte Regis Péternek, ,Moses legislator' czimü könyve, melly 
Turinban jelent meg. (4-r.) 

J. J. Hess, Gesohichte li'Tosis, Josuns, der Könige Ilon Juda und Jsrnel. Különö
sen a theocraticus szempontot fogja fel. Ellenkezőleg, csupán emberi szempontból 
tekinti: 

Salvado!', Histoire des institutions de Moi'se et d11 peuple heh1·eu. 
J. D. Mlchaelis, Mosaisches Recht, und Beme1·kungen über die Ühersetzung des 

allen Testaments. Göttinga. (6. köt.) Különösen az ujabb korra vonatkozik. 
D. Elena, Geschichte de•· mosaischen lnstitutionen. Hamburg, 1836. (2 köt.) 
Herder, Gei.~t der heb·raeischen Poesie.-Késöbbi időkre vona.tkoznak: 
Basnage, Histoir·e et religion des Jui{s depuis J. C. jusqu' a p1·ésent. Hagn, 

1716. (15 köt.) 
Prideaux, Ilisioire des Juifs et des peuples lloisins clspuis ltJ decadence dcs royau · 

mes d' Israel et de Judajusq11' a la mort de J. C. Amsterdam, 1822. (5 köt. 8-r.) A 
fra.nczia forditásna.k több előnye \•an az angol eredeti f'ólött : T/Íe Old and Nerc 
Testaments connected in the history of Je1cs and their neighbou1·ing nations. London, 
1814. 

J. Remond, Geschichte der Vergriisse!·ung des jiidischen Staates, Mn Cy•·us bis 

zu seiner gttenzlichen Zerstöru11g. Leipzig, 1789. 
A földrajzot illetőleg : Leon de Laborde, Commentaire géogrnphique de l' E:rode 

et des l\'omb1·es. Paris, 1844. 
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sebb kritikának is el kell ismernie, mikép e .könyvek sokkal egyszerübb 
nyelven irvák , hogy sem egy csalónak müvei lehetnének, és sokkal 
több bennök a bölc.seség, mint sem hogy csalódás irathatta volna egy 
rászedette l. 

E könyvek szerint vizsgáltuk az emberi-nemnek bölcsőjét, egészen 
annak szétszóratásaig a földön. Mózses fölemlíti még több népek törzs
atyáit és Jakhelyeit is : de mivel könyvét nem a kiváncsiság kielégíté
sére irta , hanem főleg a vallást és nemzetiséget tartá szem előtt, 

egyedül saját népe, s némell y ellenséges phoeniciai, vagy szövetséges 
arab törzsek eredetének világos kimutatására szoritkozott. Néprajzi 
forrásul venni tehát föl a Gencsist csak olly czélszerütlen dolog lenne, 
mint a zsidó nyelvet tartani minden egyéb nyelvek kutforrásául. 

.ibrahám (~366. Kr. e.). 

Sem maradékai közt különösen Hehert említi Mózses, a h~braeu
sok, vagyis a zsidók törzsatyját 1) j továbbá Tharét, kitől származék 
Nachor, Haran és Ábrahám .. Az ősigazságtól eltért népek közül tet
szett l'ltennek kiválasztani egyet, melly fölött különös gonddal őrköd
jék, és őt a hagyományok és ig~retek letéteményesévé tegye. Ez a 
zsidó nép vala, mellynek fejévé Abrahámot rendelte. Számos nemzet
ségekkel , és temérdek n;"ájakkal, mint ez a beduinoknál mai napig is 
szokásban van, kelt át Abrahám Euphrates vizén, és Chanaán földére 
jött : hol az Isten megigérte neki, mikép egy nagy nemzetnek teszi 
törzsatyjává, s benne fognak a földnek minden népe~ megáldatni. Azon 
ígérettel, hogy az emberi-nem Megváltó ja e nép köréből fog származni, 
a közös eredet kapcsához a közös remény kapcsa is járult; s ekképen 
a. természetinek nevezett vallás, ~örvényszerü vallássá fejlődött ki. 

Az arany- és ezüstben dús Abrahám a körülmetélés által külön
bözteté meg nemzetségét a többiektől: kutakat ásatott, tisztelteték a 
többi sheikek által j s midőn Codorlahomor király, unokaöcscsét Lóthot 
szolgaságba hurczolta, háromszáz tizennyolcz fölfegyverzett szolgával 
indulván ellene, az ellenséget szétverte, s rokonát megszabaditotta. 
Vendégszeretettel fogadá azokat, kik sátorába betértek j lábaik mo
sására vizet adott, és sietett nyájából a legfiatalabb borjut leöletni: 
mialatt felesége Sára tésztát gyúrván, abból a pernyében pogácsákat 
sütött. 

Sára magtalan lévén , Agar fiatal szolgálót veze té hozzá, kit 
Ábral}.á.m lsmael anyjává tőn. A szaigálót annyira elbizottá tevé e kö-

1
) Mások a heher nevezetet onnan származtatják, hogy Ábra.hám átment 

(ghahar) az Euphraton, Chaldaeából Palaestinába. 
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rülmény, hogy Ábrahám egy kenyeret s egy tömlő vizet adván neki 
utravalóul , öt a pusztába kiűzte. lsmaeltől származnak az arabok, kik 
mai napig is azon oknál fogva tartanak jogot a rabláshoz , mivel ·ösük 
örökségéből kitagadtattale 

A már megvéniilt Sára szülé lzsákot: ki felnővén , elküldé öt 
Ábrahám, nőt keresni magának rokonai közül. Eliezer szolga, kezét 
urának csípőjére tevén, megesküvék, és ugy indult el tiz tevével, és 
gazdag ajándékokkal Mesopotamiába: hol is Nachor városán kivül 
megpihenvén, gyönyörü hajadont látott kijőni a kuthoz. Eliezer kérel
mére, italt adott neki s tevéinek , egyszersmind meghivá őt házukba 
szállásra. Eliezer elfogadá az ajánlatot, és megajándékoo:á őt két arany 
tul bevalóval, mellyek két, és karpereczekkel , mellyek t iz zekeit 1) 

érők valának; s vendégszeretettel fogadtatván a család által 1 meg
nyeré annak beleegyezését a házasságba: mire Izsál{hoz vezcté Rebe
kát, kit testvérei e szavakkal bocsátának el: ,Me n j, és n ö v ek e d
jél ezerszer ezer nemzedékig, s maradékid foglal
ják el ellenségeik városait.' 

Rebeka szülé Es aut, ki vadász, és J á ko bot , ki sátorok alatt élő 
földmives volt. Ez utóbbi elragadta az előszi.ilöttségi jogot és atyai ál
dást, miből azután sokáig tartó viszályok támadtak. Jákob Mesopo
tamiába futott, anyjának testvéréhez, Labanhoz; s hét évi szolgálat 
után feleségül nyerte Liát, másik hét év n tán pedig a gyönyörü Ra
chelt; s továbbr~ is ott maradott nála, azon föltétel mellett, hogy 
neki is része legyen a nyájakbóL Megunván végre a másoktól függést, 
visszatért atyái földére, s ott sátort ütvén, az egy Istennek oltárt 
emelt Bethelben: és melléknevéről, tizenkét fiainak maradékai izraeli
táknak neveztettek. 

Azon előszeretet, mellyel József fia iránt viselteték, egyenet
lenséget okozott a családban; miért is a többiek nyájőrzés közben egy 
madiáni karavánnal találkozván, melly Galaadból tevéken jőve 1 mé~
gát, fűszereket és tömjént szállitott Egyptomba, József testvéröket 
annak eladták A madianiták őt Egyptomba vivék magukkal; hol a 
csudákat nem is emlitve, az ő nemzetének, és ki.ilönösen neki saját 
ügyességénél fogva, megkedveltette magát Putipharral, Pl1araonak 
főemberével, azután pedig magával Pharaával is: ki öt helyettesévé 
tette; hogy czélszerü intézkedések által elejét vegye az általa megjó
solt éhségnek. E végre lehuzá ujjáról gyürüjét, s átnyujtá azt Jó
zsefnek, bársony köpenyt adott rá, arany lánczot keritett nyakába, s 

1) A~ ~,p.ny tehát már ekkor fóldolgoztatott, és pénzzé veretett 
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egy magas kocsira ültetvén, körülhordozta tá őt Memphisben j kiad
ván a rendeletet, hogy mindenki térdet hajtson előtte; és senki se 
mozditsa kezét, vagy lábát Egyptom földén az ő akaratja nélkül. 

József egy igen fontos változást hozott az országban létre: hasz
nálván ugyanis az éhség által előidézett alkalmat, a királyra ruházta 
át minden földbirtok tulajdonát az által, hogy a szabad birtokosokat 
bériökké változtatta. Azután pedig feledvén a rajta elkövetett méltat
lanságot, meg hi vá Egyptomba testvéreinek éhséggel küzdő nemzetsé
geit, sa Nilus keleti torkolatainál, Gessen tartomány tágas rónáin 
mutatott ki számukra lakást: hol pásztori életmódjokat szabadon üz
hetvén, szerfölött megszaporodtak. De József halála után, miután azon 
uralkodó család is kihalt, inelly jótéteményeinél fogva hálára volt 
iránta kötelezve, az egyptomiak irigy szemmel tekinték a jövevénye
ket. Patriarchalis szokásaik egyszerűsége nagyon is ellentétben állt a 
tartomány életmódjával: a megvetés, mellyel, kivéve az ő egyetlen, 
végetlen , és érzékileg nem ábrázolható Istenöket, minden más 
istenség iránt viseltettek , sérté a babonás egyptomiakat j féltek tőle, 

nehogy e rendkivüli szaporodás mellett egykor hatalmasbakká válja
nak a benszülötteknd j végre nem jó szemmel láthattak egy vándor 
népet, melly a polgárisodott városok közt szüntelen bolygó életet vitt. 
A zsidók, észrevevén e gyülölséget, szivesen kiköltöztek volna Egyp
tomból j de a király bele nem egyezett: minthogy csupán csak tőlök 

az egész tarto~ány adójának egy ötödét huzta. Arra igyekezett tehát 
kényszeriteni őket, hogy felhagyva vándor életmódjokkal , városokba 
telepedjenek: minthogy pedig ez természetökkel ellenkezett, hogy 
őket megtizedelj e, eszélyes elnyomási módról gondolkozott: e ezél
ból őket nagyszerű építési munkb.kkal terhelte j s midőn ez sem hasz
nált, erőszakhoz nyulván, minden sziiletendő Ggyermek megöletését 
parancsolá a szülésznőknek j kik azonban jobban félvén az Istent, mint 
a királyt, nem hallgattak a parancsra: miért is Isten megáldá őket. 

Mózses (17~5. Kr. e.). 

Az elnyomás akkor közelit legjobban végéhez, mikor a tulságig 
vitetik. Mózses, kinek számára a legnagyobb dicsőséget tartotta fön 
Isten, azt tudnillik, hogy népének szabadítója s törvényhozója legyen, 
még mint csecsemő, a Nilus folyam ba tétetvén ki, a király leánya 
által, ki fürdés végett sétált a folyóhoz, a vizből kihuzatván, a kirá
lyi udvarnál az egyptomiak minden bölcseségében neveltetett és ok
tattatott. Sem a csábitó tévtanok, sem a pompa nem feledteté el vele 
szárma.zását j s midőn érdemei, mint ez történni szakott, gyü
lölséget vontak rá a.z udvarnál, a király hosszuját, s a népe elnyomó-
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jának teendő becstelen szalgálatokat az által kerülé ki, hogy vissza
tért testvérei körébe. Itt igen szivére vette a nyomatást 1 mellyet az 
izraeliták az egyptomiak részéről szenvedtek 1 s a hatalmaskodók fé
lelmévé, a gyengéknek pedig oltalmazójává lett: azután pedig Jethro
nak, egy Madian tartománybeli papnak leányát véve nőül 1 ~nnak 
temérdek nyájait őrizte , s elmélkedő életet élt a Sinai és Horeb he
gyek közti térségen, és a Vörös-tenger partján j s megedzödvén lelke a 
magányban 1 az erősek emez iskolájában, föltette magában 1 hogy nem 
csak a szabadságot adja vissza testvéreinek, hanem még népet is alkot 
belölök, me ll y méltó helyet foglaljon a nemzetek sorában. 

Leküzdve azon tusákat, mellyeket önmagával kell annak vivnia~ 
ki egy ellenséges hatalommal és honfiai közönyösségével száll szembe, 
visszatért Egyptomba, magánosan, minden anyagi erő nélkül , hogy 
egy egészen semmivé lett nemzetet ujra teremtsen. Összegyűjté Izrael 
fiainak véneit, előterjeszté nekik régi szenvedéseiket 1 az ujabb veszé
lyeket, és a lehető reményt 1). A szolgaság elzsibbasztá már lelkeiket, 
s a bálványozás példája megzavarta tiszta tanaikat j miért is Mózses, 
magát az eltompult elmék- és anyagi érzelmekhez alkalmazandó, egy 
áldottabb földről beszélt nekik, hova öket atyáik igaz és hatalmas Is
tene vezetendi , vagyis az igéret földéről. V égre a nép hitt szavainak ; 
s hagyományaiban a jelennél boldogabb korszak és méltóságosb álla
pot emlékét őrizvén meg, olly erővel ohajtá azt vissza, melly a gon
dolatot akarattá szokta változtatni. 

Az ékesenszólás, a magasztosabb lelkek szellemi tulsulyja, s a 
csudák voltak azon két eszköz, mellyekhez Mózses folyamodott, hogy 
Pharaot a zsidók szabadon bocsátására rábírja. Isten egymásra halmozá 
a csudákat, hogy kedvezzen a választott népnek, és zavarba ejtse 
Pharaot; ki daczára ismételt igéreteinek 2), nem engedte szabadon 
menni az izraelitákat, sőt még a tartományban is szétszórta öket. 
V égre Mózses összegyűjté Izrael véneit, emlékezte té öket az egyedüli 
Istenre, kiben egy nemzetté egyesültek, s ki megigéré nekik, lwgy 
megszabaditandja őket hatalmas karjával, és saját népévé választand ja: 
intvén egyszersmind őket , hogy válnának meg vele együtt Egyptom-

1) Exod. 4, 29. 31. 
%) A Vulgata szerint 430 évig lettek volna Egyptomban; azonban ugy 

látszik, hogy a zsidó 3zövegben kihagyás van: mivel a samariai szövegben , és 
a Hetvenek forditásában az mondatik, milrént Izrael 430 évig lakott Egytomban 
és Chanaá~ földén, tudnillik Ábrahám kiköltözése óta. Legtöbben a szolgaság 
idejét 250 évre teszik; Rosellini és C. Samuell i, a Romáb!Ln közrebocsátott Sag
gio di eritica biblica czimü munkájokban még egyszer annyira teszik. 
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tól, és a barbár néptől i s ne csak nyájaikat és minden vagyonukat, 
hanem azt is mind magnkkal vigyék, mit az egyptomiaktól kinyer
hetnének. Igy hagyták el a hálátlan tartományt i s először is , hogy 
elrejtsék szándékukat, a Vörös-tenger partjának hosszában huzódván, 
Ajerothnál vonták fel sátraikat. 

Pharao e közben megbánva tettét, hogy szabad elköltözést en
gedett az izraelitáknak, lóra kelt, fegyverre szólitá a harczosok osz
tályát, s dühösen utánuk rol1ant. De. Izrael népe már akkor a Vörös
tengerhez érvén, száraz lábbal kelt azon által ; s Pharaonak, ki öt kö
vetni merészlé, összes serege a hullámok által borittatott el 1). Ekkor 
éneklé Mózses a tulparton: 

Móz5ell dleséneke. 

"Énekeljünk az Urnak: mert dicsőségesen felmagasztaltatott i a 
lovat és a rajta ülőt levetette a tengerbe 2). 

"Az én erősségem és dicsőségem az Ur, ő lőn nekem szabadu
lásomra: ö az én Istenem, és dicsőitern őt; az én atyám Istene, és föl
magasztalom öt. 

"Az Ur, mint a hadakozó férfi i mindenható az ö neve. 

1) 3600 évvel késöbb Bonaparte is majdnem ott fult, rnidön a suezi pusz
tliságon fölfedezvén a csatornát, melly a Vörös-tengert a Közép-tengerrel össze
köté, s eltévedvén, a tenger dagálya az uj Pharaót majdnem utolérte. 

Ehrenberg, 1835-dik évben tett utazásában , meggyőződött róla , hogy a 
Vörös-tt:nger szine bizonyos nemétől ered az oscilla1"iának, melly középhelyet 
foglal az állat és növény közb, s csak nagyító ü ve gen látható. De Candalle szinte 
tapasztalta, rniszerint egy csoport illynemü oscillaria. vérvörösre festette Mora.t 
ta.vát 1825-ben. Hihetőleg ugyanez oknak tula.jdonitható a californiai tenger pi
ros szinc is. 

2) "Equum et ascensorem dejecit in mare." Exod. 15, l. Legrégibb idézet a 
lovasokra nézve. Az lliásba.n szó sincs ezekről. 

Tudvalevőleg sokan tagadják a Vörös-tengereni csudálatos átkelést. Justi
nus rnondja, hogy az egyptorniak, megbánva tettöket, üldözőbe vették a zsi
d6kat; de egy hevenyében keletkezett vihar feltart6ztatta őket. Diodarus Sicu
Jus szerint, a lotophagok, a vörös-tengerparti lakosok közt azon hagyomány 
maradt fón, hogy azon vizek egykor ketté váltak, tágas utat hagyván maguk 
közt. Manethon rnondja Amenophis királyról , hogy egy arab csoportnak üldö
zésére indulván , többé vissza nem tért. Mások természeti okokból akarák ezt ki
magyarázni; azt állitván, hogy Mózses a legnagyobb apály alkalmával ment át 
a szoroson. De tegyük föl , hogy az ö népe mit sem tudott e tüneményről, ele
gendö,:volt-e hat óra, annyi népség átkelésére? S az egyptomiaknak nem volt 
tudornásuk az apály- és dagályról ? 

Hol történt legyen az átkelés , pontosan nem tudatik ; s az ernlitett ir6 
azt állitja. , hogy sem a. zsidók nem jöttek Egyptomból , sem a Vörös-tengeren 
át nem keltek. Indokai neJD annyira meggyőzök, mint elrnéuczek. 
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"J>haraonak szekereit és seregét a tengerbe vetette: az ö válo
gatott fejedelmei elmerültek a Vörös"tengerben. 

"A mélységek elbaritották őket; alámentek a fenékre, mint a kiS. 
"A te jobb kezed Uram! felmagasztaltatott az erősségben: .it te 

jobb kezed, U ram ! megverte az ellenséget. 
"És a te dicsőségednek sokaságában levetetted az' ellenkezőidet: 

elbocsátottad haragodat, me ll y elnyelte őket, mint a pozdorját. 
"És a te haragodnak lelkével összegyültek a vizek: megállt a fo

lyóviz, összegyülének a mélységek a tenger közepén. 
"Monda az ellenség: üzöm és megfogom, felosztom a ragadományt, 

betelik a lelkem; kivonom a kardomat, megöli őket az én kezem. 
"Fújt a te szeled, és beboritá őket a tenger: elmerülének, mint 

az ón a sebes vizekben. 
"Kicsoda hasonló hozzád Uram! az erősségben? kicsoda hozzád 

hasonló: nagyságos a szentségben , rettenetes és dicséretes, csodákat 
cselekvő? 

"Kinyujtottad kezedet, és elnyelé öket a föld. 
,, V ezé re voltál irgalmasságoddal a népnek, me Ilyet megszaba· 

ditottál; és hordoztad öket erősségeddel a te szent lakhelyedre. 
"Fölmentek a népek, és megharaguvának: fájdalmak fogák kö

rül Philistaea lakóit. 
"Akkor megháborodának az Edom fejedelmei, Moab erőseit kö

rülfogá a rettegés ; megmerevülének Chanaánnak minden lakói. 
"Rohanjon félelem rájok és rettegés, karodnak nagy voltával: 

legyenek mozdulhatlanok, mint a kö; mig általmegy Uram! néped, 
mig általmegy azon néped, mellyet birtáL 

"Beviszed öket és elplántálod örökséged hegyén, erősséges lak
helyeden, mellyet alkottál Uram: a te szent helyeden Uram! mellyet 
kezeid megerösitettek. 

"Az Ur országol örökké, és tovább. 
"Mert bemene lovon Phara( az ő szekereivel és lovagaival a ten

gerbe: s visszahozá rájok az Ur a tenger vizeit: Izrael fiai pedig szá
razon járának annak közepén." 

Ekkép énekelt Mózses j és a számlálhatlan sokaság utána han
goztatá: "Énekeljünk az Urnak j mert dicsőségesen fölmagasztalta
tott: a lovat, és a rajta ülőt levetette a tengerbe." 

Illy magasztos költői lélek szállta meg az alig megszabadult Iz
raelt: az Istenségnek illy fönséges eszméje lebegett ama nép előtt, 

melly csak imént. jött ki a bálványozás aljasságába merült tarto
mányból! 
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Mózses hatszázezer fegyverfogható embert hozott ki magával 1); 

a honnan mintegy két inillio lélekre lehet számitni az összes népséget; 
s öket Palaestina felé vezette. Igen eszélyesen választá e tartományt: 
mivel az izraeliták nem lettek volna képesek legyőzni Euphrates né
peit, sem megtörni a phoeniciek hatalmát. Y emen igen is távol volt: 
mig Palaestina apró népeit nem vala nehéz leigázni. Az ut hossza alig 
tett háromszáz mérföldet : Mózses azonban mindaddig a pusztában 
akará visszatartani népét, mig tökéletesen meg nem váland a bálvá
nyozók közti hosszas tartózkodása alatt beszivott pogány elvektől, s 
meg nem tisztul a szenvedések által a szolgai aljas érzelmektől; mig 
ismét fölveendi a nemzeti hagyományt Ábrahám-! és ennek Jehová
vali szövetségéröl; mig megtanuland ja Istenben helyezni minden bi
zodalmát, ki folytonos csudák által nyilatkozott neki 2); s az uj tör
vények iránti engedelmességet megszokja. 

Miután az östan, mellyet Isten a nyelv használatával együtt 
adott át az embernek, s me ll y a patriarchák által h:1gyományoztatott 
át, nagy részben elhomályosittatott, tetszék Istennek ujolag kijelen
teni akaratját: a Sinai csúcsán adá átMózsesnek a tiz parancsolatokat, 
mellyek magukban foglalják mindazt, mi az emberi-nem erkölcsi tör
vényeinek és a népek polgárisodásának összegét képezi. Az Isten egy
ségének dogmája, mi legelső törvényül hirdettetett ki, magában 
foglalja a fajegységet, s ekképen az emberek közti egyenlőséget is; 

1 ) Wallace szerint ( Abhandlung~n iibc1· die Bevölke·rungen in <len ersten Zei
ten. Amstecdam , 1769.) egy pár ember 13 korszak, vagyis 433 '/3 év alatt, 24,576 
egyénből álló maradékot nemzhet. Föltéve , hogy a zsidók 430 évig maradtak 
Egyptomban, a Jákobbal beköltözött 67 egyén 1,646,592 főnyi lakasságra növe
kedhetett. Ha a nőket felére teszszük , marad 823,296 férfi. Tegyük ismét a gyer
mekeket és fegyverfogásra nem alkalmas öregeket e szám negyedrészére, marad 
il17,472 harczos férfi. A szent-irás ezek sz:\mát 600,000-re teszi. 

~) "Basrában mondák nekem, igy ir Niebuhr arabiai utleirásában (129. l.), 
hogy a tarands juhin-nak nevezett manna nagy mennyiségben gyüjtetik Ispahan 
tartományban egy tüskés bokorról, rnellyet meg is mutattak nekem ; és e manna 
sárga szemecskékből áll, épen mint az izraelitáké. Talán e manna szolgált elede· 
Iül a zsidóknak. a pusztaságban; me rt a Sinai hegy körül is igen sok tövises 
bokrok találtatnak, melly vidék Ispahannal egyenlő magasságon fekszik. De ha 
Izrael fiai egész esztendőben mindig szedtek mannát, kivéve aszombatot: az 
egyedül csuda által történhetett meg, mivel a tarands jubin csak bizonyos hó
napokq;m hull. Nem tudom, miveltetik-e másutt a czukor, Yemenen kivül: de ha 
a zsidók egyebet nem találtak volna is a Sinai pusztán, mint természete~ tarands 
jubint, ez igen jó izüen eshetett nekik. Kurdistanban, .Mossul-, Merdin-, Diarbe
kir-, Ispahan- és valószinüleg más városokban is czukor helyett manna használ
tatik az édességek- és más ételekre." 
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még a gonosz vágyaknak is eltiltása, szentesíti az egyéniséget; és esz
közli , hogy minden ember magát egy tiszteletet igénylő lénynek 
tudja s érezze. 

Mózsesnek egy durva és nyers nép makacssága ellen kellett. küz
denie; melly azalatt, mig profétája tiz sorban foglalá össze számára 
az élet szabályait, az egyptomiak Apis ökrének áldozott, s a jótéte
ményeket zugolódással viszonozta. Mielőtt bevezetné őt az igéret föl
dére, százbusz éves korában meghalt a patriarcha; "s n em t ám a
dott többé Izraelben proféta, mint Mózses, ki az 
U r a t sz i n r ő l-s z i n r e ism e r t e" 1). 

HATODIK F.&JBZHT. 
M ó z s e s i n t é z k e d é s e i. 

Mózses valójában a legnagyobb ember volt, kit a történelem föl
mutathat: jeles költő és proféta, első történetirá, törvényhozó, poli
tikus és népszabaditó. 

Egy népnek eredete, egyszersmind magának a világnak is ere
dete; s ezt Mózses tizenegy rövid fejezetben adja elö. Minden nemze
tek azt állitják magukról, hogy ök a legrégiebbek j azonban létezé
sök legrégibb korszakait egyedül csillagászati évkörök- és mesékkel 
tudják betölteni. Mózses nem igy. Egy Istennek mindenható és szabad 
akarata teremté semmiből az anyago t; ebbe lassankint rendet és életet 
öntött j s a halak, csuszó-mászók, madarak és emlősök után,· végre 
teremté az embert: kinek ivadékai egész Ábrahámig számláltatnak el, 
ki a zsidó népnek volt törzsatyja. 

E rövid lapokon vannak lerakva a legjelesebb és mélységesebb 
problemák, mellyek az emberi elmét fejlődési csirájától kezdve egé
szen a mostani fölvilágosodásig folytonosan gyötörték Mint kezdődött 
a világ? V alijon a teremtés rögtöni kifolyása-e a szabad akaratnak, 
vagy a szükségességnek lassankint fejlődő eredménye? Mikép lett az 
ember? Miképen tőn szert fogalmakra? Miképen tanult beszélni? 
Hogyan létezhetik gonoszság az Isten jóvolta mellett? Minö volt a 

2
) Sokan 1\Iózsest Bacchusban akarják megismerni. Ez két anyától született 

Egyptomban; megmentetvén a vízből, ezért itlisána.k neveztetett; N isai (Sinai) he
gyen neveltetett; megfenyité Peneust, Theasalia királyát: mert nem engedé, 
hogy áldozatokat mutasson be az isteneknek ; India meghóditására indul; hom
lokán szarvakkal ábrázolta tik, stb. 
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legelső társadalom? Mint osztattak cl a családok nemzetekre? Mikép 
támadtak a különféle nyelvek? .... 

Ne keressük, mint lehetett e kérdéseket megoldani: mi e dologban 
legcsudálatosabb, az, hogy azokat Mózses könyvében már megfejtve 
találjuk; hogy azok ott .megmagyat·áztatnak, s velök az atyai hata
lom eredete, a jog megölni az állatokat, a kézmüvek föltalálása, s az 
ismeretek- és tudományoknak ámbár tökéletlen, de azért nagyszerü 
kezdete: minek nyomát minden népeknél föllelhetní. 

Mint állithatott fÖl Mózses annyi századok előtt tanokat, mellye
ket a természeti tudományok, és a földismetan, még csak napjainkban 
igazolnak? Ha csaló volt volna, miért elégedett meg olly tények egy
szerü előadásával, mellyek fölfogására az értelem előkészítve nem 
volt? Nem kell-e inkább azt hinnünk, hogy ő egy fensőbb ihlet befo
lyása alatt irta le azt, mit maga sem fogott fel tökéletesen? 

Még az általa hozott törvények is olly kifejlett bölcseséget föl
tételeznek , hogy méitán csudának lehet tartani megjelenését. Minden 
dicsvágy nélkül, sem maga, sem testvére számára nem igényelte a 
főhatalmat : hanem egyedül azt tartá szem előtt, hogy bolygó állapo
tából állandó lak?kkal ellátott nemzetté emeljen föl egy rabszolga cso
portot; megalakitván azt a Jehova, Izrael, és a Thora három nagy
szerü egysége által, vagyis egy Istent, egy népet, és egy törvényt 
kiáltván ki. 

A jelenkori teirvénykönyvek majdnem egyedül arra szoritkoznak, 
hogy a tulajdont és birtok átruházását veszik oltalmukba, s tiltják a 
rosszat: mig a családis polgári kötelességekről megfeledkeznek; a régi 
törvényhozók pedig, még a jó cselekedetekre nézve is irányt szabtak, 
s az isteni-tisztelet,· rend fen tartása, s egészségi szabályok tárgyában 
a legapróbb részletekre kiterjeszkednek; a rendeletek közé jó taná
csot vegyítenek, és a rideg szabályok mellett lelkesedést is tudnak 
gerjeszteni. Igy Mózses törvénykönyve a legmagasztosabb politikai 
rendeletektől egészen a házi viszonyokig ereszkedik le : minden sorai
ban a nemzeti jellem megszilárdulását, s az erkölcsiség emelését tartva 
szem előtt. · 

Istentisztelet. 

A vallás, szigorun erkölcsi levén, és az isteni gondviselésben he
lyezvén a bizodalmat, nem valamell y titokteljes tan: hanem egy nemzeti 
egyházat akpít, s az élet viszonyait szabályozó theocratiát ; nem 
ügyes szövedéke a metaphysikai fogalmaknak, minden befolyás nélkül 
az életre: hanem eleven és folytonos érintkezés az Istennel, a félelem 
és szeretet érzelmei által. 
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Mózses kérte az Istent: "Világositsd meg elmémet, 
h o g y me gis me r j em a z i g a z a t j n y i t a t·k o z t as d ki ·n e
ke m ma g a d a t, és j e l e l d ki a t e u t a i d a t j" és a dogmák 
igazságára alapitá az erkölcsi törvények szentségét. 

Valamint egy az Isten , ugy teremtményei köz t sem létezhetik 
lényeges különbség. Az irástudók azt mondják :"Kér d e d, m i é r t 
teremtetett egyedül csak Ádám? Azért, hogy jö
v ö r e a z em b e r ek köz ü l e g y ik se m o n d h ass a a más ik
n a k : é n n e m e s e b b fa j h ó l v a g y o k n á l a d n á l" 1 ). Azért 
nem is voltak eastok a zsidóknál j s az egység elve különbözteté meg 
e népet más nemzetektől. Ennek következése volt, hogy minden csak 
a közjóra irányoztatott j nem léteztek kiváltságok, és nem öszponto
sittatott a hatalom egy osztálynál, vagy egyetlen ember kezében. 

Ezen egység jellemzi a tiz parancsolatokat j következései pedig: az 
egyenlőség és szabadság. A törvény mindenkit kötelez , és pedig nem 
egyes törvényhozó nevében, ki magát ez által a nemzeten fölül állónak 
tekinthetné, hanem az lsten nevében j azon lstenében , ki népét a 
szolgaságból kiszabaditá. Ekképen tehát az egységből közvetlen ered 
a szabadság : egész Izrael szabadnak érzi magát, mi~el egészen meg
szabadult a szolgaságból; s mint szabad, a legalkalmasabb eszközöket 
választhatja tökélyesbülésére. -

Szigoruan tiltatik a bálványozás, melly különféle istenségeket 
állit föl, és a teremtmények imádását hozza magával; s a bálványo
zás kárhozatos eredményeül még a harmadik és negyedik nemzedék is 
szenved atyáinak hünéért. 

A nemzeti egységet okvetetlen a templom egységének kell kép
viselnie: nem levén szabad áldozatot má'<hol mutatni be az Istennek, 
mint ama helyen, mellyet maga választott Ili magának 2) j egy lesz te
hát a templom, könnyü sátor mindaddig, valamig Izrael népe bolygó éle
tet él, és szilárd épület, miután letelepedett j a papi méltóságot nem 
tulajdonithatja magának minden családfő, hanem csupán egyetlen 
törzs. A templom jelképezi a törvényhozói s birói hatalmat, és abban 
ülnek a hatalom szolgái ; rendithetlen volt az, mil•ént a szikla, s ezer 
meg ezer leviták által őrizteték; s u j r a é p i t e n i a t em p lom o t 
annyit tőn, mint ujra megalapitani a nemzetiséget. 

Az istentisztelet főrészét tevék az áldozatok; mellyek majd égő, 
majd hálaadó áldozatok voltak: a mint tudnillik az áldwzatra szánt 

') l'llislma, de Synedr. I. I V. §. 5. 
2) Deuter. 12, 11-14. 
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barom egészen, vagy csak részben égetteték el. Azonban ez áldozatok 
nem 1 miként a pogányoknál, czél-, hanem csak eszközül szolgáltak; 
s egyik proféta és biró azt mondja: "Valljon az Ur épen égő s béke
áldozatokat akar-e j s nem inkább azt 1 hogy engedelmeskedjetek az 
Ur szavának" 1)? Egy másiknak ajkai által. pedig az Isten ekkép nyi
latkozik : "Mire nekem a ti áldozataitok sokasága? Megteltem velök. 
A kosok épen égő áldozatait, és a kövér állatok zsírját 1 és a borjuk 
és bárányok, és bakok vérét nem akartam. Ne tegyetek többé áldo
zatokat hiában: a jó illat-tétel utálatosság előttem. Az uj hold ünnepét, 
és a szombatot7 és a többi ünnepeket meguntam. Mosdjatok meg, tisz
ták legyetek 1 vegyétek el gondolatitok romlottságát szemeim elől : 
szünjetek meg gonoszul cselekedni, tanuljatok jót tenni j kercssétek 
az itéletet; segitsétek az elnyomottat j tegyetek itéletet az árvának, 
oltalmazzátok az özvegyet 2)". 

A vallásos ünnepélyek 1 mellyekben Izraelnek minden pompája 
nyilvánult, a nemzeti ünnepélyekre emlékeztettek. Midőn Husvétkor 
az ünnep jelentősége iránt kérdezte atyját a gyermek, ez felelé: "A n
nak emlékezetére történik ez, midőn az Ur kisza
b a d i t o t t. m i n k e t a sz o l g a s á g b ó l 3)''. S midőn a kovásztala
nok ünnepének alkalmával hét napig kovásztalan kenyeret ettek: a 
szolgaságra kellett emlékezniök, melly alatt tapasztalhaták 1 ro illy 
kemény dolog 1 a szolgaság kenyerét enni ~). Bizonyos időszakokban 
összegyül ve mindnyájan a szentély körül, mellyet vándorlásuk alatt 
magukkal hordoztak , megemlékeztek Istenről , és az ő népe dicsősé
géről 1 hallották a főpap ajkairól az Istennek nevét; és a vallásos ven
dégség békés örömei közt, megujiták a testvériség és nemzetiség ér
zelmeit. 

Alkotmány. 

Mózses Egyptomban gyülölni tanulta, valamint az egyeduraságot, 
ugy a eastokra osztályozás embertelen eszméjét is. Izrael a pusztában 
e g y nek érezte magát Ábrahárotóli leszármazása- 1 és a Megváltóban 
helyezett reményénél fogva j ugy szinte e g y e n l ő nek is 1 mivel a 
Pharaók rabszolgaságából szabadságra tőn szert , mellyet nem egyes 
cast adott, vagy szerzett meg neki; s ugyanazért legkisebb felsőbb
ségre sem tartbata számot. A Mózses által adott alkotmány, sem mo
narchiai, sem aristocratiai 1 vagy democratiai formával nem bir j an
nak el$ö czikke igy szól : "É n v a g y o k J e h o v a , a t e I s t e n e d, 

1
) Sámuel. I. Kir. 15, 22. 

2
) lsalla.1, 11. él köv. - 8) Ea:od. 12, 26. - ') Deul. 16, 3. 

27 
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a ki t é g e: d kis z a b a d i t o t t a l ak E g y p t om b ó l". Az Isten 
tehát tulajdonképeni uruk a zsidóknak ; kitől ered az egyedül jogos 
főhatalom , és az egyenlőség mindenek köz t , maga az lsten , vagy 
azon főnök alatt, kit jutalom-, vagy büntetésképen ad a népnek. 

Mózses riem akart király lenni, sem nem akará családjá;a ru
házni a főhatalmat: fiai a leviták köze vegyültek , és a szabaditás mü
vének bevégzésére Jósue 1 a legméltóbb hős választatott meg. 

A későbbi törvényhozók nem tudák többé egyesiteni magukban 
a föntartó s tökéletesítő hatalmat : hogy előhaladást eszközölhettek 
volna a rend mellett. Itt foganatositva látjuk azt a papi törvényhozó, 
s végrehajtó világi hatalom közti viszonyok megállapitása által; mely
lyek köztegy harmadik, lelki hatalom a közbenjáró, valódi központja 
a hierarchiának: mert őrködik a tanok , ugy· szinte a törvények, és· 
egyházi s polgári intézvények fóntartása fölött. E legfőbb hatalom 
hetven vénnek kezébe vagyon letéve, kik a tizenkét törzs legbölcsebbjei 
közül választatnak; ezek alkalmazzák a törvényeket az előforduló ese
tekre, a papok által adott értelmezés szerint , s főnökül a proféta szol
gál nekik, ki a lelki hatalom élén áll, s folyton a jövőre függesztve 
szemeit 1 előmozdítja a haladást. A birák alatt, a végrehajtó polgári, s 
a papi törvényhozó hatalom, egyetlen ember kezébe vagyon letéve. 

Már a szolgaság korszakában tizenMt törzsre volt osztva a 
nemzet, Jákob fiainak száma szerint 1 kiktőlleszármazék. Ezen alap
fölosztás megtartatott: tizenkét csapatban jártak és táboroztak a pusz
tában l s ekképen osztatott fel köztük az igéret földe, miután azt el
foglalták. És hogy valamellyik törzsnek eszébe ne jusson, elkülönözni 
érdekeit a közérdektől, Levi törzse valamennyi közt elszóratott: nem 
lévén saját földbirtoka, negyvennyolcz városokat nyert, és a gabona
tizedet egész Izraelben. 

A papi méltóság megörökíttetett Levi törzsében ; mivel a {ön
tartó hatalmat örökösödés által kellett összekapcsolni a mult tal. A fő
pap kétes esetekben a papi fejedelmek tanácsával magyarázta a tör
vényt. Neki nem szabad a templomtól távoznia, hol a nemzeti tanács 
szokott tartatni; mellyhez és a papokhoz vitetnek fölebb elintézés oká
ért a törvény-eseti két~égek, mellyeket a törzsek gyülekezetei nem 
voltak képesek megoldani. Mindazáltal a kormányzás korán sem egy
házi; s a papok, mint ez a keletieknél vala · szokásban , nem képeznek 
elkülönözött osztályt, mellynek kiváltsága, őrködni a tudomány és val
lá:s fölött. Levi törzsének nem föladata, rejtélyes dolgokat és csalárd
ságokat hagyományozni át az utódokra; sőt ellenkezőleg, az a köte
lessége, hogy mindenkit a gondjaira bizott szent könyvek ismeretére 
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segéljen. A törvényeknek alávetve, rendes törvényszékek által itél
tetve, még csak a hadi s adózási kötelességtől sincs fölmentve. A kö
rülmetélés a leviták nélkül történik ; nélkülök megy végbe a házas
ság j tiltatik nekik jelen lenni a temetéseknél j s a polgári lajstromok 
a vének gondjaira bizatnak. Még csak a kormányzásba sincs közvetlen 
befolyásuk j s ha bár a tized gond nélküli életet biztosit is &zámukra, 
tulajdonképeni birtokuk nem volt: minthogy a törzsek közt fölosztott 
tartományban szétszórva éltek; meg lévén ezzel szüntetve a visszaélé
sek , mellyeket másutt a szoros összeköttetésben élő papi-rend szokott 
előidézni. Midön a proféták az ügyek élére álltak, ezt Isten nevében 
tették j s midön Izrael királyt ohajta magának, a proféták törvényes 
ellenzéket képeztek : mint ez különi:Jsen Sámuel és Illés történetéből 
kiviláglik. 

A népet, vagy képviselőit mindenkor összehíva látjuk, a jelen
tékenyebb kérdések megoldására 1) j s az irott törvénynek szentesité
sére a nép beleegyezése kivántaték, egy olly oltár előtt történt eskü
vés által, mellynek fölálli tásában mindegyik törzs részt vőn z). J ól
lehet az izraelitáknak eleinte nem voltak királyaik, e kormányforma 
azért nem volt kizárva törvényeik által j csupán az vala nekik meg
hagyva, hogy ne válaszszák azt idegen nép kebeléből, hanem egy 
ollyant, kit Isten jelöl ki nekik testvéreik közül; ne engedjék meg 
neki, hogy női haremet, vagy felhalmozott kincset , vagy számos 
lovakat tartson: nehogy öket valaha ujból szolgaságba taszítsa a). A 
király köteles volt, sajátkezüteg irni le a törvénykönyv egy példányát 
a papok őrködése alatt. 

Bllntetö t6rvén)·ek. 

Mi a belbátorságot illeti, azt mondja a törvény: ,N e ö lj j s a 
ki más t m e g g y i lk o l, ma g a is me g h a l'. A halálbüntetés 
gyakran előfordul; ritká.bban a vessz&zés: ez is csak negyven csapásig, 
nehogy az illető testében megsérüljön. Semmi különbség a gazdag és 

1) Az lsten sz6la M6zseshez: "Válaszsz pedig az egész község közül hatal
mas férfiakat és istenfélőket, kikben igazság legyen , és kik gyülöljék a fösvény
séget, kik a népet itéljék minden időben ; valami pedig nagyobb leend, azt te 
elődbe vigyék." Exod. 18, 21. 29. A fönökök Sichemben gyülvén össze királyvá
lasztásra, mondák Roboamnak: "Enyhítsd egy kissé atyád uralkodásának ke
ménységét és rni engedelmeskedünk neked." S másutt gyülvén össze, Jeroboa
root meg;vá.lasztják. III. Kir. 12, l. 4. 2•). Dávid tanácsot tartván a hadnagyok
és századosok-, és rninden fejedelmekkel, igy szól az összegyült Izraelhez: "Ha 
tetszik nektek, a rnit elöadtam, stb." I. Paral. 13, l. Valódi alkotmányos kor
mányzó..!!; 

1) Ea:od, 24, 3. 7. - 3) Dcuter·. 17, 16. és köv. 
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szegény, tudatlan és bölcs, hazafi és idegen közt 1). Egy tanubizony
ság nem elegendő az igazság földerítésére , hanem kettő, vagy három 
szükségeltetik. A hamis tanu szintazon biintetés alá esik, mellyet az 
ártatlanra kivánt rovatni. A törvényszék szabad ég és kapuk alatt tar
tatott: s a vádlónak nyilván kellett védeni állitását a nép jelen
létében 2). 

Mózses előtt már divatozott a visszatorlás (talio) büntetése: ok
t~tlan, és nem alkalmazható büntetés·, mellynek helyébe pénzbirságat 
állitottj egyedül a szándékos gyilkosságot nem lehetett jóvá tenni 
pénzzel, vagy menedékhelyre futás által 3). A gyermekek szülöikért 
és viszont ne büntettessenek : hanem mindenki saját tettéért feleljen j 
a biinös nem válthatja meg pénzen a büntetést. 

A törzsek vénei a városok ka-pui alatt azoigáitattak igazságot 
hárQm, hét, vagy huszonegyes számmal, a mint az ügy fontossága ki
vánta. Ha nem voltak tisztában a törvény iránt, felsöbb biráktól kel
lett az itéletet kikérniök j vagy ha azokat sem találták képeseknek, 
fölebbhivatkozás történt a papokhoz. Egy élet hosszára kinevezett biró 
állt a nyilvános hatalom élén j háboru idején dictatori hatalommal ru
háztaték föl, és néha a synedrionban is elnökölt. A tanúknak kelle 
vetniök az első követ az elitéltekre j mi által a törvény mintegy ava
tasságra intette öket olly ténynek bizonyitásában, me Ilyet maguknak 
kell büntetniök , és mellyért, ha nem volna igaz, maguknak kellene 
lakolniok; betüszerint rájok szállván a vér vissza .. 

A rabbiktól tudjuk , hogy halálitélet hozásakor olly érett meg
fontolással jártak el, minöt egy többé jóvá nem tehető határozat 
kivánt. Kihallgattatván a tanúk, a tárgyalás másnapra halasztatott, 
és a birák lakaikba vonulva vissza, kevés élelmet vőnek magukhoz, 
és épen semmi bort j másnap ismét összegyültek kettenkint tanácsko
zandók : s a ki egyszer a fölmentésre szavazott, nem változtathatta meg 
véleményét, de igenis az, a ki kárhoztató itéletet mondott. Kimon-

1) Deutet·. l, 16. Levit. 24, 22. 
2) Homícida •••• stei in conspeeiu multit11dinis, et causa illius judicetur .. , 

et si crimen, audienie populo , fuerit comprobatum , atque inter percusBorem et propin
quum sang"inis quaestio "entilata. Num. 35,. 12. 24; Jos. 20,6; Deuler. 17, 7; 19, 
15-20. 

Num. 35, 19. ez vagyon irva. : Pt·opinquuB occisi homicidam interficiet : stalilii 
ut apprehenderit eum, intel·ficiet. De hogy ezt akkép kell érteni, miszerint mint 
vádló halálos büntetést kérjen, a. törvény szavai határozzák meg. Ugyanott 30. és 
31. v. monda.tik: Homicida sub testibus ponetu1·: ad unius testimonium nultus c.ondenl
nahitul': non accipietis pretium ab eo, qui reus est sangvinis. 

8 ) Numer. 35, 51. 
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datván az itélet, a bünös vesztő-helyre viteték a városon kivül: itt 
kihirdetteték neve, biine, a vádló, a tanúk, és megjelenésre szólitta
tott föl minden, ki az ő mentségére valamit föl tudna hozni; kettő a 
birák kÖzül szüntelen oldala mellett állt, ha talán saját javára volna 
még mondani valója, vagy valameily Dániel jelentkeznék, igazságta
lannak nyilvánitani a Susanna ellen hozott itéletet. Öt izben vezettet
hetett vissza a törvényszék elé 1 hogy védelmezze magát : s ha végre 
is bünét le nem moshatta magáról, tömjén-, myrrha-, s egyéb fúszerek
kel vegyitett bort itattak vele, hogy ne érezze a fájdalmat. Borzasz
tók voltak a halálos bi.intetés nemei, mint például: a kövezés, forró 
ólomnak a szájba öntése, halálra veretés, megvakítás, forró vizben 
főzés, és néha kettéfúrészelés. 

Menedékhel)'ek. 

Az igazságnak az emberrel született érzete hosszuállás érze
tévé vált; s valameily meggyilkoltnak közel rokonai kötelességöknek 
tarták, a gyilkos kiirtása által szerezni maguknak elégtételt. Innen 
származtak a haragra lobbant embertől olly könnyen kitelő kihágások; 
ki a szándékos gyilkosságot nem igen hajlandó megkülönböztetni at
tól, melly esetlegescn, vagy épen védelemből követtetett el. E máso
dik rendbeli tettesek javára szoJgáltak a mcnedékhelyek; és Mózses hat 
várost jelölt ki, hol a nem-szándékos gyilkosságot elkövetők biztosit
va legyenek a magánhosszu ellen. E közben a törvényszékek a sér
tettek kérelmére megvizsgálák a~ esetet; és ha a vádlott ártatlannak 
találtaték , és kitünt, hogy sem tegnap , sem tegnapelőtt nem táplált 
keblében gyülölséget a megöletett ellen, a törvény oltalmába vevé őt; 
s legfölebb egy évig a menhelyet adó városban maradt, a főpap őr
ködő szemei előtt, mig a gyülölet leesillapult 1 s az idő behegeszté a 
sebet. Szándékos gyilkosoknak még az oltár sem nyujtott biztosságot 
az érdcmlett büntetés ellen. 

A belbátorságot lényegesen elömozditá azon körülmény, hogy 
az egész törzs felelős volt a keblében elkövetett bünért, és azt ki kel
lett engesztelnie s büntetnie : a viszonkereset eme rendszere közös 
minden régi törvényhozással; mellyek nem annyira az egyént, mint 
inkább a társaság egy részét, curiát, törzset és társulatokat, tekintik 
és szabályozzák: mint bizonyos nemét egy terjedtebb családnak, melly 
ugyana~n főnök alatt némileg birtokközösségben él l). 

1) Algírban is a francziák hóditása előtt a törzs felelős volt valameily tag
jának bűneiért. A zsidóhoz e részben hasonló kormány egy köztisztviselőből ál
lott, ki a.z egész tartománynak főnöke volt; egy a.gából, több törzsek főnökéből; 
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Had0A"Y· 
Miután Izrael népének állandó lakhelyeket kellett elfoglalnia, a. 

hadügyre is különös figyelem vala fordítandó. Szükség esetében min
den polgár katona volt. Mielött valameily város ellen támadástintéz
nének' békét kellett ajánlani annak' és alávetés esetére megkimélni 
a lakosokat. A zsákmány a harczosok közt osztatott ki. Irva van: "A 
melly fák nem gyümölcsözök, hanem vadak, és egyéb szükségekre 
alkalmatosak , azokat vágd le, és készits mesterséges hadi-eszközöket. 
Le ne vágd a fákat, mellyekröl ehetni: mivel a fa nem ember, és az 
ellened hadakozók számát nem öregbitheti. Bele ne mártsd kardodat 
a fegyvertelen és rimánkodó ellenséged testébe." A harcz kezdetével a 
főpap buzdító beszédet intézett hozzájok, hogy ne féljenek : mivcl 
Isten nem gondol az ellenség számával i azután pedig a vezérek min
den csapat előtt ismételték: "Kicsoda az ember, a ki uj házat épitett, 
és nem kezdett benne lakni? a ki szöllöt plántált, és még nem szedte 
annak gyümölcsét? a ki feleséget jegyzett el magának , és azt el nem 
vette? Az menjen el 1 és térjen az Ö házába. Kicsoda a rettegő szivü? 
Az térjen haza, hogy meg ne rettentse atyjafiainak szivét 1)". 

Gazdászat. 
Megh6ditva az igéret földét, a polgári élet első kl:ltClékének, 

vagyis a földmívelésnek kellett a zsidókat uj hazájokhoz csatolni. Mózses 
a földet törzsek és családok szerint osztá föl i és gondoskodott róla, 
hogy a fölosztás a mennyire lehetséges , változhatlan maradjon. A ja
vak örökségképen a figyermekekre szálltak , s az, elsőszülött kétszeres 
részt kapott azokból: fiúk nem létében a leányok örököltek i csak hogy 
ezek kötelesek voltak saját törzsükbelihez menni nőül. Az annyira 
ajánlott felebaráti szeretet, és a család és törzs iránti ragaszkodás 
mellett, melly olly mélyen gyökerezik lelkökben 

1 
hogy mai napig 

sem aludt ki e nemzet szétszórt tagjainak kebeléből, nem igen eshetett 
meg, hogy valaki a zsidók közül nyomorba sülyedjen, főleg 

1 
ha te

kintetbe veszszük az akkori egyszerii életmódot. És ha valaki kényte
len lett volna is eladni, vagy elzálogosítani ősi birtokát, az ötven éves 
jubilaeum alkalmával örökségének szabad birtokához jutott i továbbá 
minden hetedik évben visszanyerte szabadságát a szolgává lett iz
raelita. Ekképen tehát, ha alásülyedt is az egyén , a családról mindig 

egy kaid ból, kit egy törzs vá.lasztott magának; és egy sheikből , ki a törzs egy 
ágának elöljárója volt. Mai napig is Angliában azon szokás uralkodik, hogy ha 
valameily gyár, a tulajdonos vétke nélkül, néplázadás által feldulatik, az egész 
kerület felelős érte. · 

1) Deuter. 20. 
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gondoskodva volt: és épen a családra fordítá a törvényhozó legfőbb 
figyelmét. A pauperismmi ismeretlen vala ott, hol a kincsek hosszu 
időre föl nem halmoztathattak. 

A jubilaenmi törvények azonban csak az ősi földbirtokra vonat
koznak, mellyet a romai a g e r hez lehetne hasonlitni j egyéb javai 
fölött az atya szabadon rendelkezheték j s Caleb leányának szántóföldet 
és egyéb javakat adott jegyajándékuL Az egyenlőség, melly ez által 
eléretni czéloztatott, eszköz volt csak, nem pedig czéÍ j nem annyira 
az egyesek birtokát kivánván föntartani Mózses , mint inkább a nem
zetet: nehogy kevés gazdagoktól iúggv1~n, elnyomottak- és dologta
lan henyékre oszoljék. A földbirtok Istené, s az emberek csupán ha
szonbérlök , kik l{özt azt felosztá : s ez az oka , miért osztá föl azt Mó
zses is a törzsek köz t számuk arányához képest, ezek pedig maguk 
köz t, nemzetségek és családok szerint. Ekkép , őriztetik meg azon 
apróbb földbirtok , melly a nemzetre nézve legtöbb haszonnal kí
nálkozik. 

Míndenki maga mivelte földeit: és legelteté nyájait: Naboth, a 
kis szöllőhegy birtokosa csak ugy, mint Booz, Dávid ősatyja. Saul 
atyjának eltévedt barmait nyomozá: s királynak keneték föl j Izrael 
megmentése után Dávid nyájához tér vissza: s midőn már trónon ült 
is, fiai minden évben megünneplék a birkanyírás idejét. 

Minden hetedik évben parlagon kellett hagyni a földeket : a nép 
a közraktárakból láttatott el, mellyekbe három évre gyüjtetett ele
gendő élelem; a földnek önkénytes termékei az idegenek-, szolgák- és 
napszámosoknak engedtettek át. A tilalom, valamell y fának gyümöl
cseit öt év előtt leszedni, s háromszor vetni be a földet ugyanazon 
maggal, eléggé bizonyitja a törvényhozónak gazdászati ismereteit. 
Tudva volt, hogy az állatok elsőszülöttei rendesen gyengék szoktak 
lenni : miért is a tcnyészetre soha sem használtattak j és talán ez forgott 
Mózses eszében akkor, midőn elrendelé, hogy a nyájaknak legelső 
aprai áldoztassanak föl az Istennek. Megtiltá tovább a fajok elkor
csositását, s kizárta az áldozatokból az alaktalan, vagy megcsonkitott 
állatokat. 

Számos rendeleteknek, mellyek okát nem tudnók adni, vagy 
épen oktalanokul tetszenének, alapja azon ohajtás-, vagy szükségben 
keresendő, hogy elkülönözve népét az idegenektől, azt távol tartsa 
bizony"os bálványozó szokásoktól. Illyetén többi között az, hogy ve
téskor többféle mag össze ne kevertessék, és valameily növény más 
növény be ne oltassék. Az idegen jelektőli irtózást leginkább megfejti 
azon utálat, mellyel a romai sasok iránt viseltettek. 
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Népesltés. 

Még a nemzés tárgyában is helyesen gondolkozott Mózses ,_ mi
dőn megtiltá az idegenekkel kötendő házasságot, és kiméltetni kiván
ta a nőket tisztulásuk ideje alatt 1). Egyetlen nép sem tartá jo~ban 
szem előtt ama rendeletet : , N ö v e k e d j e t e k, és sz a p o r o d j a t o k'; 
mivel a· szaporodást hathatósan elösegité a birtok felosztása, és azon 
tisztelet, m~llyben az atya részesült; s a legnagyobb áldásnak tarta
tott a gyermekek sokasága, kik körülfogák az asztalt, miként az 
olajfát ágai. Ehhez járult még minden izraelitának abbeli reménye, 
hogy saját nemzetségéből születhetik majd idővel amaz Emmanuel ; 
miért is a származási jegyzék megőrzésére különös gondot fordítottak. 
Az egybekelés és a körülmetélés napja az egész törzs által ünnepelte
ték, s az uj férj egy egész éven át minden hadi szolgálattól és más 
személyes kötelességektől ment volt. 

Összeha•onlltás mW. t3rvényhozúokkal. 
Mig a chananaeusok, moabiták, és ammoniták vallása azt paran

csolá, hogy saját gyermekeiket áldozzák föl az Istenségnek; mig a 
keleti népek, féltékenység-, bujaság- és babonaságtól ösztönöztetve, 

·megcsonkiták a férfiak szeméremrészeit: Mózses legnagyobb szigor
ral tiltja e ru t tettet, kizárva minden polgári jogokból a szerencsétlen 
herélteket. A szomszéd népeknél valameily örökös despota saját aka
ratát emelte törvény erejére : a zsidóknál, a népképviseletre alapitott 
alkotmány, s az irott törvénykönyv, elejét vette minden önkénynek. 
Más népeknél a papi osztály titkolódzó Öre minden tudomány- és szó
hagyománynak : az izraelitáknál mindenki olvassa , tanítja s tanulja a 
vallás szabályait és tanait tartalmazó könyveket*). Kuruzsolások és 

2
) Kabn tanár a. l'IIózses egészségügyi törvényeit illető orvosi rendőrségről 

irt értekezésben (Augsburg, 1833.) megmutatja, milly járta.ssággal.birt Mózses e 
nemben. 

*) Az lsten választott népéhez illő levén, öt jobban ismerni , mint egyéb, ö 
róla megfeledkezett, és a bálványozás setétségébe sülyedt népek. Ebből azonbau 
senki se következtesse mégis, mintha az izraeliták vallása, merő "ra.tionalisticus 
eszmékből álló bölcseleti renelszert képezett volna. V aHásuknak igen is meg vol t 
saját mysticus oldala, és hittitkok nélkül épen nem szükölködött ; mellyekbe mé
lyebben hatni, csak a törvény és isteni dolgok felől Dávidként buzgón elmélke
dőknek, s különösen a papságnak vala föntartva. l\Iag1t a teremtés története , s a 
büubeesés, az erre csábitó rossz lélek folytonos müködése, a megigért szabaditó
nak titkos alakja és isteni származása, a megváltás nagy müve, mellyre az ál(loza
tok, sőt az egész mózsesi törvény, és szerta.rtásai vonatkozta.lr, és m.ellyet minden, 
különben értelemnélküli vallási gyakorlatok jelképeztek és példáztak, sőt Izrael 
népének Egyptombóli kijövetele is, mint folytonos csudáktól kisért rendkivüli 
esemény: mysticus lepelbe burkolt fölséges, és megfoghatatlan titok gyanánt állt 
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jövendölések rémitik és homályositják el máshol az elméket: itt pedig 
meg van tiltva kuruzsolók- és jövend<Smondókhoz folyamodni j s ha 
valamell y ál proféta támadna, ki álomlátásaival kérkednék , megkö
veztetik. Más nemzeteknél az idegen, mint valameily szentségtelen 
dolog, gyülölet tárgya volt : Mózses ellenben tiszteletet parancsol 
iránta: "Ne szomoritsátok meg az idegent, és ne okozzatok neki bajt j 
szeressétek öt, mint bármellyiket testvéreitek közül : emlékezzetek 
meg róla, hogy ti is egykor idegenek voltatok Egyptom földén 1)". 

Egyforma igazságszolgáltatásban részesült az idegen a nemzetbelivel; 
szabadon lakhatott egész Izraelben : csak nyilvánosan ne áldozzon a 
bálványoknak j müvészetet és mesterséget üzhetett: egyedül a föld
birtokból volt kizárva, nehogy a fenálló egyensuly veszélyeztes<Jék. 

]\;Ök. 

Más népeknél a szép nők harernekbe gyüjtettek, a gazdagok és 
hatalmasok kéjélvezetére, vagy Milita templomában, és uton-utfélen 
gyaláztattak meg. Itt nem csak a természet elleni bünök tétettek utá
lat tárgyává, s a kéjhölgyek kizárattak Izrael leányai közül, és ha
lálos bilntetés hozatott a házasságtörő nők ellen : hanem még másnak 
feleségét megkivánni sem volt szabad bünre. Távol attól, hogy a nő, 
mint keleten , rabszolgai állapotra &ljasittatnék , vagy miként Göri:ig-

a hivő izraelita előtt; kinek az isteni kijelentés, még az isteni személyek több
ségét, és mint Jób könyve bizonyítja, a feltámadás reménységéből meritett leg
magasabb lelki jókat is sejdittetni hagyta. Ezért van, hogy épen a zsidó nép ta
nítói, látnokai, a prof~ták beszélnek legtitokteljesebb nyelven; mellyhez képest 
a bálványozó népek minden mysteriumai merö álomhüvelyezések. S innen van 
az is, hogy a. lélek halhatatlansága felőli tanítást, melly külöuben az egész ó-szö
vetség lelke, és sok helyen világosan is ki van fejezve (még pedig uem csak szó
val, hanem tettleg is, például a megholtak lelkeinek megtiltott idézése, és az e 
tilalom ellen gyakorolt tény által ; I. Kir. 28.), Mozses szinte azon magasztosabb, 
és az illető tanítók által kellőleg magyarázandó hittitkok közé sorolta, mellyekröl 
egy, inkább polgári viszonyokat és földi életet rendező törvényben tanácsosabb 
vala nem szólui. Hiszen lm a.z izraeliták vallása titkok nélküli volt volna, ritire való 
lett volna az egész elkülönözött papság, a titokteljes szentély, a csudálatos erejü 
frigyszekrény, az U r im- és Thumim-ma.l ékesített Ephod, és egy, különben Istennek 
inkább kisértése-, mint kérclezéseül tekintendő mód a kéte3 dolgok eldöntésében? 
Mindez jobbára titok még ránk nézve, és korunk legtudósabb férfiai előtt is : 
annál megfoghatlanabbnak kelle tehát egy kevésbbé mivelt, és az uj-szövetség is
teni fényével meg nem világositott nép szemében lennie. De ez nem is lehetet! 
máskép. S. 

1
) A zsidóknak az idegenek iránti vendégszeretetéről elterjedt hamis vé

leményt megczáfolja Jeremiás 29, 7. Philo azt monrlja, miként a zsidó főpap az 
idegen nemzetekért is imádkozott. A jerusálemi templom körül volt egy csar
nok, hol az idegenek szabadon imádkozhattak 
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ország- és Romában történt, zárva tartatnék: ott látjuk Deboraht, a 
népnek élére állva, Juditot tisztelettel környezve, mielőtt még . Be
thulia szabadítója volna, Ataliát és Alexander Jannaeus özvegyét a 
királyi székbe ültetve. Eltévedvén Josiás alatt a törvénykönyv, e 
tárgyban Holda proféta-asszonytól kéretnek tanácsot j s egy Booz :· 
Ruth, Sara és Tobiás nejének kedves alakjai olly tiszta szerelmct le
helnek , melly a keresztény házasság szent méltóságának előérzetét 

kelti föl bennünk. 
Csnlód. 

A patriarchalis kormány teszi alapját Mózses családi intézkedé
seinek: de az atya itt már nem gyakorolja a vérjogot, melly magát 
más nemzeteknél még sokáig föntartá. Eladhatta ugyan gyermekét, 
de csak saját nemzetebelinek, és akkor sem megmásolhatlanul. Ha 
gyermeke állhatatos niaradt a gonoszban, az atya a birák kezébe szol
gáltatá őt, hogy nyilvánosan vegye el büntetését. 

A férj nem kap, hanem adja a jegyajándékot; nála van a testi 
erő, s az értelmi tevékenység, mellyel a vagyon szereztetik: illő te
hát , hogy ö tartsa el nejét. 

A keleten á talánossá vált többnejüség, a jobban fölfokozott ér
zékiség , a nők gyakori terméketlensége, s a borzasztó nyavalyák által 
okozott időszaki megtartóztatások következtében, Izrael népénél sem 
vala tiltva: azonban a jegyajándék kötelessége; a férjnek eme szabad
ságát tetemesen korlátozta. A hajadonok szüzességére rendkívüleg so
kat tartottak a zsidók. Az uj férj egy egész éven át fölmentve levén 
az állam iránti kötelességektől, neje oldala me ll ett, ennek kényére 
töltbette idejét. 

A férj nem üzheté el házától feleségét, sem tőle el nem válha
tott j vagy ha az elválásra alapos okai voltak, kérelmet kelle benyuj
tania, egy levita közbenjárásával: kinek kötelessége volt, mindenek
előtt helyreállitani köztök az egyességet j mi ha nem sikerült, válóle
velet adott a nőnek, annak bizonyságául, hogy szabad személy, és bár
kivel is uj házasságra léphet . 

. 4. tönénybozós hl:inynl. 

Mindazáltal szintugy ezen, mint egyéb törvényhozásokra nézve, 
azon időkorba kell visszaképzelni magunkat, mellyböl az eredett; fő
figyelembe kell vennünk a népet, mellynek számára a törvények ho
zattak, annak makacsságát, melly a törvények foganatasitását akadá
lyozta: ezen kivül még nem kell felednünk, hogy sok azokban a jel
képes beszéd. Mint valamennyi régi törvényhozások, ugy a zsidóké is, 
a vallásos szertartások elrendezésén kivül, a mi nézeteink- és szoká-
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sainkkal ellenkező részletességekbe bocsatkozik : halált mond annak 
fejére, ki házát nem épitené elég szilárdul, s az erkélyeket karzat 
nélkül hagyná, vagy ki a felbőszült ökröt szabadon bocsátaná; meg 
van szabva. a' ruházat kelméje s alakja; tiltva van levenni a szakállt, 
vagy kerekre nyírni a hajat: és több efféle intézkedéseket talált föl a 
régi törvényhozók gondossága, hogy megkülönböztessék egymástól a 
fajokat, s megőrizzék mindegyik számára saját jellegét, és azon állás
pontot, mellyet már elfoglaltak. Innen ered az abbeli gondoskodás is, 
hogy a szokások és erkölcsök nevelés által képeztessenek ; és a biro
dalmak hatalma nem ugy , mint jelenleg , több vagy kevesebb pénz
erővel, s némi gépszerü egybeforrasztások által, hanem egy, a nem
zetbe már kezdet óta beoltott átaJános gondolkozásmód következtében 
alapittassék meg. 

Mózses, mint egy bálványozástól környezett, sőt arra szinte 
hajlandó népnek vezetője, kénytelen vala megtiltani minden faragott 
képeket, és gá tolni ekkép a szép-müvészetek elöhaladását. Ez az oka 
e~yszersmind, hogy olly szigoruan óvja népét az idegen szokásoktól: 
"En vagyok a ti Uratok, Istenetek. Egyptom fóldének szol{ása szerint, 
mellyben laktatok , ne cselekedjetek ; sem Chariaán tartomány szokása 
szerint, mellyre én beviszlek titeket; sem az ö törvényeik szerint ne 
járjatok. Cselekedjétek meg itéleteimet; és parancsolatimat tartsátok 
meg, és azokban járjatok" 1). Ezt akará elérni a l{örülmetélés által; 
ezért tett különbséget a tiszta és tisztátalan ételek közt: mi által (nem 
tekintve az egészség föntartásat, és azon testi sanyargatásoka t, mely
lyeknek olly nagy részök van az erkölcsi nevelésben), megakadályozá, 
nehogy a nép szorosabb viszonyba lépjen az idegenekkel, kiknek MZ

talához nem volt szabad ülnie. Ennek tulajdonithatj~k azt is, hogy 
a jövő életről mit sem szólott határozottan. Ki ebből azt akarná kö
ntkeztetni, hogy a zsidóknak nem volt fogalmuk a jövő életről, azt 
azonnal megczáfolja intézményeik egybehangzása, s a tulvilági élet 
eszméjétől átalában lelkesitett énekeik, ugy szinte a sadducacusok fe
lekezete; kik épen azért tartattak eretnekekül , mivel a lélek halhatat
lanságát tagadták. Ne feledjük, hogy a zsidók Egyptomból jövének 
ki , hol a holtak nem annyira tiszteletben, mint inkább imádásban ré
szesültek, s hol a lélek eredetének különféleségére volt alapítva a tár
sadalmi egyenlőtlenség; szomszédok voltak a phoeniciekkel, kik Ado
nist'gyászolták: miért is szükséges volt el távolitani öket mindattól, mi 
a közönséges elmékben illynemü bálványozás eszméjét keltbette volna. 

1) Leo. 18, 2. és köv. 
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Rabszolgák. 
Ekkép a sürüen alkalmazott halálos büntetések is azon korszak 

szelleme szerint itélendök meg: ugy az ö népének erkölcsi állapotához 
képe.~t, számos törvények; igen távol esők az erkölcsiség ama tökélyé
től, mellyet későbbi időkben az evangelium szabályai tüntetnek elénk
be. S mivel még akkor az emberiség nem vala fogékony a magasabb 
miveltségre, vagy mivel a törvényhozó nem mert fölforgatni olly in
tézményt, mellyen a régiek egész politikai gazdásza ta nyugodott: 
Mózses nem törlé el a rabszolgaságot. Mindazáltal igyekezett azt sze
lidíteni: a rabszolganő, rniután egy évig siratta férjét és rokonait, 
törvényes nővé válhatott; és ha férje nem volt vele megelégedve, mint 
szabad személyt kellett elbocsátania; halállallakolt, ki szabad feleba
rátját eladta; azon zsidó, kit a sziikség, vagy saját vétke kényszeri
tett arra, hogy másnak önkénye alá adja magát, csak hat évig marad
hatott szolgai állapotban; a hetedik év megadá neki, s nejének a sza
badságot. S hozzá teszi a törvény : "Adj neki kenyeret és bort az u tra; 
s azt se feledd el, hogy hat évig hüségesen szolgált téged, és hogy 
te magad is szolga voltál. Ki ne add (folytatja tovább) gazdájának a 
rabszolgát, ki hozzád menekült; hanem lakjék veled egy városban, és 
ne szomoritsd öt meg. A szolgaságra jutott zsidókat ne nyomd el ter
hes szolgálattal, mint ez másutt szokásban van; hanem bánj velök 
ugy, mint béresek- és zsellérekkel: mivel ök az én szolgáim , és én 
hoztam ki öket Egyptom földéről 1)." Ekképen tehát, legalább gyer
mekei személyében, ismét a családfő, s tulajdonos méltóságára emel
kedhetett föl. Máshol ismét a rabszolga-kereskedésre kárhozat monda
tik 2). A szolga egy asztalnál ült gazdájával 3) .• Jeremiás azzal fenye
geti Sedeciast, hogy Isten őt, és népét Baby lonia királ y ának kezeibe 
adand ja: rnert rnegszentségteleniték az ő nevét, nem adván meg test
véreiknek a szabadságot '). Ellenben az ép, erős háziasszony ételt oszt 
ki nap közben háznépe között, és gondoskodik róla, hogy öltözetök a 
hideg ellen megóvja őket 5). És Jób fölkiált: "Ha nem akartam tör
vényt állani szolgámmd és szolgálómmal, midőn ellenem pörlének, 
mit cselekedjem, midőn fölkel az itéletre az Isten; és ha megkérd, mit 
feleljek neki? Nem az teremtett-e engem is a méhben, ki öt alkotta; 
s nem azonegy formált-e engem is a méhben ?" 6). 

Ki megölte saját szolgáját, ha ez föltett szándékkal történt, ha-

1) Lefl. 25. - 2) Deuter. 16, ll. 14. 
3) Joel, 4, 1. 8. ls. 23 1 l. Amos l, 9. 
') Jer. 34. - 5) Példab. 31, 13. 21. 
8) Jób 31, 13. és köv. 
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lállallakolt; ha egy fogát ütötte ki neki, aszolgaszabad lett. Még a 
hetedik nap, és a hetedik évnek törvényszerü nyugalma is nagy köny
nyebbség volt a szolgákra nézve; s ez a legelső könnyítés, mellyet 
a törvény a szegény ezenvedöknek nyujt. Enyhité továbbá helyzetöket 
a felebaráti szeretet, mellynek Mózses adá az első lendületet számos 
rendszabályok által, mellyek méltóvá tesziköt arra, hogy Krisztus t~
törvényének előkövetje legyen. "Köztetek sem szükséget szenvedők, 
sem koldusok ne legyenek. Ha valaki testvéreid 1 vagy polgártársaid 
közül szükséget lát, ne légy iránta siket; ne vond meg kezedet tőle, 

hanem kölcsönözz neki. Hosszuálló ne légy, és feledd el a polgártársaid
tól szenvedett méltatlanságokat: ne állj törvényben véred ellen; ne 
nézd le a szegényt, s ne kedvezz a gazdagnak az igazságszolgáltatás
ban. A munkásnak - bérét ne tartsd vissza más napig. Özvegyeket , ár
vákat ne nyomorgass; mert ellened kiáltanak, és én meghallgatom 
öket. Atyádat szidalmakkal ne illesd; ne vess akadályt a vaknak lábai 
elé, ha féled az Istent. Ne nyomd el uzsorával a szükölködöt; hanem 
hagyd öt is élni; se el ne vedd zálogba az özvegynek ruházatát. Mi
dőn az adósságot megkéred felebarátodtól, ne menj be házába, hogy 
megzálogold öt; hanem maradj kint: és ő neked megadja, mi tőle ki
telik. Ha szegény, ne tartsd magadnál éjen át a zálogot; hanem add 
vissza neki nap nyugta előtt, hogy párnáján aludva áldjon téged, és 
te igazságot találj az Urnál. Emlékezzél meg róla, hogy te is megvé
nülsz : azért tiszteld az öregnek személyét. Aratáskor ne kaszálj le 
mindent a föld szinéig, sem az elmaradozott kalászokat össze ne gyüjtsd; 
szüretkor hagyd a tökén az ott feledett fürtöket; hogy a szegények és 
az idegenek szedhessék össze. Hasonlóképen az olajbogyókat is hagyd 
az idegenek , özvegyek és árvák számára. Ha fészket találsz , és elsze
ded a tollatlan fiakat, hagyd meg legalább az anyát. Ne kösd be az 

. ökör száját, midőn szérüdön gabonát nyomtat. Ha felebarátod barmai, 
vagy juhai eltévedtek, vezesd azokat vissza; szintugy add vissza el
veszett szamarát és ruhadarabját. Ha felebarátod barma ut közben 
összerogyik , emeld azt föl." 

HETHDIK. FIJEZ!T. 
Sz öve ts éges köz társaság. 

Mózsesnek a pusztában elkövetettszámos tettei ollyképen tekin
tendők, mint ki egy fegyelmetlen sereget vezet, és olly rendszabá-
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lyokhoz kénytelen nyulni, mellyek egy jól rendezett status-életben 
elvetendők lennének. 

Benjamin törzsének kiirtatása, és Jabes városnak, mint bünré
szesnek, elpusztítása., mivel a népgyülesre nem küldött képvis~löket, 
hasonlit az Amphictyooek amaz esküjéhez, mellynek erejénél fogva a 
föllázadt görög városok elpusztítására egyesültek. Az izraelita irástu
dók mindenkép igazolni törekesznek Chanaán földének elfoglalását; 
mintha ez olly népnek tette volna, melly atyáinak földét szerezte visz
sza erővel. Valóban szigoru kényszerüség volt, állandó lakhelyekre 
szaritani egy bolyongó népet, s elejét venni olly összevegyülésnek, 
melly annyi bajnak lőn okfejévé. Egyébiránt Chanaán földét apró né
pek lakták, mellyek folytonos harczban álltak egymás ellen, mig végre 
egy hatalmasabb ellenség általlegyözethettek. Átalános nézet volt a 
régieknél, hogy a győzedelem birtokjogot szerez az emberek- és föld
re; de itt legalább ·lsten parancsolta a hódítást: ki az ö büntetésének 
eszközeiül Pharapka t, dögvészt, vizözönt, vagy hősöket választhat. 

A szigoru rendszabályok, mellyekhez Mózses kényszerült folya
modni, megszomoriták öt; elkeseredett szivvel nézte ö a népet, melly 
majd bálványokat emelt, majd ismét a nyugalom, söt még az egyptomi 
nyomor után is visszasovárgott. A vértanuság minden nemein keresz
tülment tehát; és nem mehetvén be az igéret földére, meg kellett 
elégednie azzal, hogy még életében láthatta távolról a földet, hol 
népe mindaddig boldog leendett, mig Istennek tett fogadását megtar
totta. Halála után Jósue, az izraelitáknak általa választott vezére, 
átkelvén a Jordánon, bevevé Jerichót, meghódítá Chanaán földét t), és 
azt a törzsek közt fölosztá. 

Aram , vagyis Syria , igen tágas nevezet; átalában keletre egé
szen az Euphrates vizéig terjedt, nyugaton a Közép-tengerig, délről 
a Libanonig, és éjszak felől a Taurusig, hosszában 300, szélében pe
dig 100 médöldnyire 2). Főbb tar,tományai valának: Palaestina és 
Phoenicia, kis királyok uralkodása alatt: kik hóditás vagy szövetség 
által nagyobb országokat képeztek; melly esetben az apróbb uralkodók 
a hóditóhoz hübéri viszonyban álltak. Az országok közt legnevezete
sebbek valának: Gessur, Ama t, Soha és Damascus királyságok. Hogy 

1) Procopius a vandaJok történetében (I. 2.) említi, miként ök némi fel
irattal birtak, melly igy hangúk: Jósue, Nun fia elöl ide futottunk. Ascalon és 
a gazai kikötö köz t sátorozván ezek, a Közép-tenger partjai hosszában Gibraltar 
közelébe értek; melly termékeny :fóldet hesperiai ke1·teknek neveztek el, és Tigist 
alapiták, rnelly syriai nyelven kereskedést jelent. 

2) Salvador, lib. v. c. 2. 
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az egész területet elfoglalha5sák a zsidó törzsek, együtt kellett volna 
maradniok : de állandó lakok és földbirtokok utáni vágyódásukban , a 
legnagyobb törzsek azonnal birtokukba vevék a meghódított részeket . , 
a többiek pedig ott kerestek maguknak telepet , a hol illyen számukra 
jutott j sőt Dán törzsének a tulajdonképen ugy nevezett J udaeán kivül 
balra kellett megszállnia. Ez oknál fogva tehát nem tudták egészen 
kiirtani Palaestina lakóit j s a tartományban maradt apróbb nemzetek, 
nem szüntek meg ellenségeik lenni a hóditáknak j s a nomád arabok, 
az edomiták és philistaeusok, melly utóbbi nép maga is Egyptomból jött 
ki, és Cyprus szigetén lakott, később pedig e tartománynak adta nevét, 
folyton akadályozák a nemzetiség és isteni-tisztelet megszilárdulását. 

~ birák (t580. Kr. e.). 

A törzsek nem voltak egymásnak alávetve, hanem mindegyik 
maga igazgatta magát saját sheikjei, vagyis főnökei s vénei kor
mánya alatt 1 szövetséges köztársaságat képezve egymás közt. Befe
jezvén a tartomány meghóditását J ósue, és közel halálát érezvén, 
összegyüjté Izrael véneit és tisztviselőit; igy szálván hozzájok: "Ime 
látjátok, mit mivelt az Isten a körülöttünk levő népekkel; miképen 
harczolt értetek, és fölosztá köztetek a földet, keletre Jordántól egészen 
a tengerig. Sok nemzetek vannak még hátra: de az Ur elszéleszti 
őket, ha hivek maradtok a törvényhez, mellyet Mózses adott nektek; 
ne keveredjetek össze az idegenekkel, ne esküdjetek az ö isteneikre, 
hanem egyesüljetek az igaz Istennel." Szerencsétlenségre, e jó taná
csot nem hallgatták meg a zsidÓk ; és a vallási kötelékkel a politikai 
kötelék is tágult. Nem levén többé harczi főnöke az egész nemzetnek, 
a kisebb törzsekben fölébredt a féltékenység a nagyobbak ellen; s az 
ellenség fölhasználta az alkalmat, hogy a nemzet lételét fenyegesse. 
Maga a nép is megunva az elszigeteltséget, majd Egyptomra vetette 
szemeit, ennek meghóditását forgatván eszében; majd az assyriusokra 
támaszkodott, amannak ellenében. Támadtak azonban időröl-időre Is
ten ellitt kedves emberek, kik a nép élére állván, azt a szolgaság- és 
adófizetéstől megszabaditák. 

Kuzan, Mesopotamia királya, nyolcz évig tartotta szolgaságban 
Izraelt, mig Othoniel azt megszabaditá. Ephraim és Benjamin törzsek 
Eglon-, moabiták királyának igája alá kerültek: azonban 18 év mul
tával Aod, vitéz férfi, Eglonhoz küldetvén, hogy az adóösszeget neki 
megvigye, miután e küldetését elvégezte volna, egyedül visszatért, a 
királyt meggyilkolta, s népét fölszabadí tá. Dán, Juda, Simeon tör
zsek fölött a philistaeusok uralkodtak, mig Samgar llket megszabadítáj 
ki egy ekevassal hatszáz ellenséget vert le. Késöbb Zabin , áschoni 
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király hóditá öket hatalmába: de serege szétveretett, és Sisara had
vezér Jahel földén legyözetett. Ekkor Deborah, proféta-asszony, ki 
Epl1raim hegyén egy pálmafa alatt ülve mondott törvényt, igy kezdé 
énekét: 

Deborah éneke. 

"Kik készakarva Izraelbőllelketeket veszedelemre vittétek, áld
játok az Urat. Halljátok királyok! füleitekbe vegyétek fejedelmek! 
Én vagyok, én vagyok, a ki az Urnak éneklek, dicséretet mondok az 
Izrael Urának, Istenének. Uram! mikor kijőnél Seirből, és általmennél 
Edom tartományain, a föld megindult 1 s az egek és felhők vizekkel 
csöpögének. A hegyek elolvadtak az Ur szine előtt 1 és a Sinai az Iz
rael Urának, Istenének szine előtt. Az Anath fiának, Samgarnak nap
jaiban, aJahel napjaiban megnyugvának az ösvények: és a kik azokon 
mennek vala, kerengő töréseken jártak. Megszüntek az erősek Izrael
ben, és megnyugovának: mig nem támadna Deborah , anya támadna 
Izraelben. . . . Szereti a szivem Izrael fejedelmit : kik szabad akarat
ból adtátok magatokat veszedelemre j áldjátok az Urat! ... Ott, hol 
egybeütköztek a szekerek, és az ellenség hada megfojtatott, hirdet
tessenek az Ur igazságai, és kegyelmessége az Izrael erőseihez. Ak
kor aláméne az U r népe a kapukhoz, és elfoglalá a fejedelemséget. 
Kelj föl, kelj föl Deborah ! kelj föl, kelj föl és mondj éneket. Kelj föl 
Barak, és ragadd foglyaidat, A hinoem fia! Megszabadultak a népnek 
maradéki j az U r az erősekben harczolt .... Az égből harczoltak elle
nök: a csillagok rendökben és forgásukban maradván, Sisara ellen 
harczoltak. Czizon patakja vonzol ta az ő holt testeiket .... A lovak 
körmei elhulltak, midőn száguldva futának, s az ellenségnek legerősb
jei nyakra-főre rohantak. Mondjatok átkot Meroz földére, szól az Ur 
angyala: mondjatok átkot annak lakóira j mivel nem jöttek az Ur se
gítségére, az ő erőseinek segedelmére. Áldott az asszonyok közt ci
naeus Haber felesége Jahel, és áldassék meg az ő sátorában. A vizet 
kérőnek tejet adott, és a fejedelmi csészében vajat nyujta. Balkezét a 
szegre veté, s jobb kezét a kováesok p8rölyére j s megölé Sisarát: a 
fején helyet keresvén a sebnek, és a vakszemet erősen általlyukaszt
ván. Az ő lábai közé d8lt, elfogyott , és meghalt: hentereg vala az ő 
lábai előtt, és fekszik vala elholtan és nyomorultan. Az ablakról néz
véri, orditóz anyja, s az étteremből szól vala: Miért késik megjőni az 
ö szekere? Miért mulatnak az ö szekeres lovainak lábaik? Egy, az ő 
több feleségeinél bölcsebb, ez igéket feleli napának: Most osztja talán a 
zsákmányt j az asszonyok legszebbike választatik neki: sok szinü ru
hák adatnak Sisarának zsákmányul, és különféle eszköz gyüjtetik 
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össze nyakuk ékesítésére.- Igy veszszenek el Uram! minden ellensé
geid: a kik pedig szeretnek téged, mint a nap az ö feltámadásában 
fénylik, ugy tündököljenek." 

Gedeon (t349. Kr. e.). 

Minden gunyhóban viszhangozván e dal, fölélesz té a nemzeti és 
vallási érzelmeket: azonban a nép csakhamar visszaesett a bünbe, s a 
madianiták igája alá került. Gedeon szabaditá meg öt abból; kinek 
feleségeitől hetven fiai voltak, és egy ágyasától A bimelecll nevü fia: 
ki az uralkodásra vágyván, valamennyi testvéreit megölette, vagy el
kergette, s végre maga is a harczban lelte halálát. 

Utána Thola, nagybátyja, ült a birói ·székbe; rá következett 
J air, kinek harmincz fia volt, mindannyi városok urai: kik, különös 
kitüntetésnél fogva, lóháton jártak. Ujra tulnyomóságra vergödvén a 
philistaeusok, az izraeliták J eph tét, egy kalandor csapat fejét, váÍasz
ták vezérökül ; ki fogadást tőn nekik, hogy diadalmas visszatérte 
után az első személyt, a kivel találkozandik, Istennek fogja feláldozni. 
Győzött: és a legelső személy, ki elej be jött, egyetlen leánya volt, ki 
dobszó mellett köszönté atyját. Tudtára esvén atyja fogadása, csupán 
arra kért engedeimet , hogy két hónapig a hegyek köz t sirathassa szüz 
életét; azután atyjának fogadása teljesedett rajta. 

A birói székben következtek Abesan, Ahialon, Abdon; mig végre 
a philistaeusok elviselhetlen zsarnokságának megtörésére, Helinek 
éles e'3zét, és Sámsonnak, az emberek legerősbikének hatalmas karját 
kelté föl az Ur. Ez, miután az ellenségeknek elég keserüséget okozott, 
azoknak fogságába jutott: Helit pedig fiainak vétkes tettei szomori
ták meg; és szivének a fölötti fájdalmában, hogy maga a frigyszekrény 
is az ellenség kezeibe került, meg halálozott. 

Slimuel (t092. Kr. e.). 

Azonban a birák közt legnevezetesebb vala Sámuel ; ki az Isten 
dicsőségeért buzogván, Jehova nevében visszavitte helyére a frigy
szekrényt, kiragadta a népet a bálványozásból, és ekkép az egységben 
ujra megszilárditva, őt a philistaeusok fölött kivivandó diadalra ve
zette. Ujitást akarván behozni az alkotmány ba, megörökité családju
ban a legfőbb méltóságot; miért is két fiát, Joelt és Abiát birákká 
tette: de ezek haszonlesök lévén, ajándékokat fogadtak el, és iga?:
ságtalan itéleteket hoztak; miért is a népet maguk ellen lázi ták. Ez 
Sámuelhez fordulva, királyt kért tőle, miként ez a szomszéd népeknél 
is divatban van. Sámuel megdorgálta öket, hogy inkább akarnak en
gedelmeskedni egy embernek, mint sem az Istennek, ki öket a rabszol
gaságból megszabadította; előadá nekik, miszerint a királynak joga 

28 
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lesz el vétetn i gyermekeiket, hogy öket futárok-, lovászok- és katoná
k ul ha..o;;zuálja, hogy földjeit velök miveltcssc, és fegyvereit kovácsol
tassa : leányaikat pedig kenöcsök készítésére , fözésrc és kenyérsütésre 
használand ja; el veendi földjeiket, megtizedeli az aratást és szüretet, s 
a rabszolgákat és legerősebb ifjakat választand ja ki, hogy azokkar dol
goztassan magának. 

De minthogy a nép, föltétele mellett állhatatosan megmaradt, 
Sault választá nekik Sámuel a Benjamin törzséből, egy magas termetü 
s erőteljes férfit j s igy szólott az összegyült néphez : ,É n o ll y sok 
i d e i g k o r m á n y o z t a l a k t i t e k e t j e l v e t t e m-e v a l a k i n ek 
ö k r é t, v a g y s z a m a r á t? T e tt e m-e v a l ak i v e l i g a z s á g· 
t a l a n s á g o t ? V e t t e m-e e l a j á n d é k o k a t? H a i g e n , u g y 
ma mindent helyrehozok és jóvá teszek.' Mindnyájan 
ártatlannak nyiivániták őt j ki ismét szemökre veté igazságtalanságai
kat, és különösen ez uj hibát, mellyet a kormányforma változtatásával 
elkövetnek, s birói méltóságát letette. 

NYOLCZADIK FEJEZET. 
Királyság. 

Saul (f080. Kr. e.). 
Saul az ammonitákon nyert győzelem által megszilárditá trónját, 

és a népbe, jóllehet különösen a földmivelésnek és pásztori életnek 
adta magát, harczias szellemet öntött. Fegyelmet hozott be a seregnél: 
a philistaeusokkal több iz ben éreztette hatalmát j és győzelmes hadjá
ratait egészen az Euphratesig terjeszté ki. Mindazáltal ő nem volt 
korlátlan uralkodó: minthogy a proféta által kenetett föl, és némileg 
a nép által választatott j ő csak folyton fegyverben álló hadvezére volt 
a népnek, Jehova parancsai alatt, mellyeket Sámuel értelmezett neki, 
udvar, állandó lakhely és székváros nélkül. Sámuel Mózses törvényeivel 
egyezőleg irta le az ország alkotmányát, me ll y a templomban tétetett 
le 1): fegyvert fogni csupán csak az Ur nevében volt szabad, kinek frigy· 
szekrénye a tábor közepén állittatott fel. 

Az illy gyámság terhesnek látszék az uj király előtt j sa ki akará 
vonni magát alóla az által, hogy a papi foglalatosságokat is magának 
íulajdonitva, Galgalában ő maga mutatott be áldozatot. Ek~ép ellen
ségeskedés támadt kötte és Sámuel közt j és Saul elhagyatYa az Ur 

1) I. Kir. 10, 25. 



433 

szellemétől , kegyetlenség- és babonaságra vetemedett, s jól kezdett 
uralkodását igazságtalansággal szennyezé be: miért is Sámuel Dávid 
pásztort kente föl királynak. Ez még igen ifju korában a philistaeusok 
vezérét, Goliathot a csatában legyőzte, s a zsidó népnek legnagyobb 
költője volt. A király elejbe bocsáttatván, hárfajátékkal derité föl 
Saulnak buskomoly gondolatit, és ennek fiával Jonathással a legmeg
hittebb barátságban állott. Kétszáz philistaeust tilvén meg, a király 
leányának kezét is megnyerte. Sault azonban az irigység fogta el 
Dávid irányában ; minthogy Izrael népe azt éneklé: ,Sa u l e z e r e t 
ö l t me g, D á v i d p e d i g t i z e z e r e t'; és attól tartott, hogy Dá
vid a papság, és a sereg kegyét hasznára fordítva, fiát megfoszthatja 
a királyságtól. Lest vetett tehát neki több izben: mig Dávid a pusz
tába menekült, az arab pásztornépek közé j Saul pedig szünet nélkül 
azon tervet forgatta agyában, hogy kiirtsa a papságot, és eltörölje a 
különbséget az egyházi és világi hatalom közt: megöleté Noheben 
Achimeleehet és nyolczvanöt más papot, minden rokonaikkal együtt. 
Miért is alattvalói feltámadván ellene, a philistaeusok ismét erőre kap
tak: végre Gelboe hegyén megveretve, Jonathas- és többi fiaival 
együtt a csatában veszett el. 

Dávid megsiratá őt, ekkép énekelve: "Sirasd Izrael! azokat, a kik 
megholtak sebben a te magas helyeiden j Izrael hősei megölettek he
gyeiden : oh r mint estek el az erősek? 

"Ne hirdessétek Gethben, se ne hirdessétek Ascalon utczáin :ne
talán örvendjenek a philistaeusok leányai j nehogy a körülmetéletlenek 
leányai tomboljanak. 

"Gelboe hegyei l sem harmat, sem eső ne jöjjön rátok j se ne 
legyetek zsengét termő földek : mivel ott vettetett el az erősek paizsa, 
Saul paizsa j mintha kent nem lett volna olajjal. 

"A megöltittek vérétől, s az erősek hájától ázott mindenkor Jo
nathas nyila j és Saul kardja hiában soha sem lőn kihuzva. 

"Saul és Jonathas! szerelmesek és ékesek éltökben, a halálban 
sem váltak el: a sasoknál gyorsabbak, az oroszlánoknál erősebbek. 

"Izrael leányai! sirjatok Saulon; ki titeket gyönyörű karmazsin 
szinbe öltöztetett, ki arany ékességeket ád vala ruházatotokra. 

"Oh! mint estek el az erősek a harczban 'l Mint öletett meg a te ma
gas helyeiden Jonathas? 

;';Bánkódom rajtad igen ékes atyámfia, Jonathas! és szerelmesb 
az asszonyok szerelménél. Mint az anya szereti az ö egyszülöttét, ugy 
szeretlek vala én téged. 

"Mint estek el az erősek , és elvesztek a hadi szerszámok." 
28• 
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Dávid (t033. Kr. e.). 

Ekkor Juda férfiai Dávidot választák királyul ; a többi törzsek 
azonban lsbo>1eth, Saulnak életben maradt fia mellett nyilatköztak: és 
csak hét év mulva, midőn lsboseth saját emberei által orozva meggyil
koltatott, jött az egész nép Hebronba Dávidhoz, és igy szóla hozzá : 
,Ime mi a te csontod, és tested vagyunk: te legeltesd 
I z r a e l n é p é t , és l é g y fe j e d e l m e Iz r a e l n e k.' 

Ő a vének beleegyezésével határozta meg az alkotmányt , és a 
fontosabb dolgo l< elintézésére mindenkor összehívta öket j azonkivül a 
papok tanácsára is folyton hallgatott. Harminczkilencz évig uralkodott j 
PS ő volt Izraelnek legnagyobb királya. Nem csak a hóditási listervet hajtá 
végre, hanem még a támadó államokat is leverte : meghódította Sy
riát és ldumacát j uralmát az Euphratestlíl a Közép-tengerig, és Phoe
niciától az arab tengeröhöiig kiterjeszté j rendezte a pénzügyet, nép
számlálást rendelt: és elfoglalván az idumaeusoktól Elatés Asiongaber 
kikötlíket, az aelanai tengeröböl végén, és Tapsacum városát az Euphra
tes mellett, ez által a kereskedés felvirágoztatását eszközlé. 

A nemzeti egység megszilárditása végett, minden gondjait arra 
forditotta , hogy J eh ov a tisztelete mellett semmi más vallás gyökeret 
ne verjen j Jerusálemet tette székvárosává, czedrusfából építve magá
nak palotát, olly mcsteremberek által, kiket Hiram, Tyrus királya 
küldött hozzá j ott tevé le a frigyszekrényt is, a nemzeti szentélyt, és 
kincseket gyűjtött a templom építésére, mellyet utódja végzett be. 

Igaz ugyan , hogy késlíbb nyomasztó lett kormánya: több rend
beli nők , kiket egymás után vett feleségül, a rendes harernbeli fondor
latokat idézték elő j miért is végnapjait saját gyermekeinek lázadásai 
zavarák meg. Kilenczven éves korában halt meg j és többet hagyott 
száz millio aranynál a kincstárban 1). 

Salomon (tOOt. Kr. e.). 

Legkedvesebb neje, Betbsabee iránti szereteténél fogva, kit férjé
től ragadott el Dávid, Adonia elslíszülöttjének melllízésével, fiát Salo
mont nevezte ki utódjául j kit Nathan proféta, Dávid vétkeinek kérlel
hetlen birája által neveltetett. Saloruon·l testvére Adonia megöletésé
vel biztositá magának a trónt j Abiathar flípapot pedig számüzte, s J oa
bot, ki az elsőszülött részén állt, a szentélyben végezteté ki. Salo
mon Judaeát a fény legmagasabb polczára emelte; bölcseségben felül-

1
) Michaelis szerint. A parisi királyi könyvtár régiségtárába legujabban 

hozatott egy, az Olajfák hegyén talált dombormünek gyps lenyomata.; melly igen 
régi, s Dávidot az ö korabeli öltözetben á.brázolná.. Ho~szu öl tönye , s magas, és 
sajátságos alaku fövege, most már olvashu.tlu.n irásjegyekkel boritvá.k. 
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haladta a keletieket, és az egyptomiakat 1): háromezer beszélyt irt, öt 
ezer dalt ; és értekezést minden természeti tárgyakról , Libanon czed
rusaitól kezdve, le egészen az izsópig. Rejtélyes kérdéseket tett föl 
megoldásra Hiram-, Tyrus királyának, kimaga részéről másokat készitett 
számára: Salomon rendesen nyertes maradt; s egyedül csak a tyrusi 
Abdemon versenyezhetett vele. 

Egészen különbözve a pásztorkirálytól, ki kardjának és saját ér
demének köszöné emelkedését, Salomon örökösödés utján jutván a 
trónra, behozá J erusálembe a keleti ud\·artartásnak minden pompáját : 
a városban palotát, a Libanon hegyén mulató-kastélyt épite magának, 
és kereskedés által mértékfölötti kincseket gyűjtött. Idegen fejedelmek 
jövének hozzá, öt bámulni; szövetséget kötött Hiram-, Tyrus kirá
lyá\·al: mellynek következtében a Dávid által elfoglalt kikötőket a déli 
tartományok kereskedésébe bevonta, s annak hajói az ö számára 
Ophirból 2) finom fanemüeket, és drága-köveket szállitottak; mialatt 
saját hajói minden harmadik évben Incliát látogaták meg, aranyat., 
ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hozva magukkal. Salo
mon megelőzte maccdoni Sándort ama nagyszerű tervével, hogy min
den ásiai népek a müvészetek és kereskedés békés kötelékével kapcsol
tassanak egymáshoz; székvárosát a karavánok szálló-helyévé igyeke
zett tenni : mi végre Balbek és Palmyra 3) városokat építé , melly 
utóbbi, költői nevü város, pálma gyanánt emelkedék a sam i pusztaságon. 
és lépcsőül szolgált Babyloniába. Hogy eleget tegyen a fényűzésnek, 
mellyröl hihetetlen dolgokat beszélnek, változást hozott be a közigaz
gatásba; tizenkét helytartót nevezvén ki, kik havonkint beküldték az 
adót. Azon kivül, mit a vámon nyert, és mit az arab főnökök fizettek 
neki, évenkint 666 arany talentumot vőn be, vagyis körül-belül 46 
millio frankot. 

Templom. 

De hatalma-s fényűzésének legfeltün&bb emléke mégis a templom 
volt. Ez egy falakkal egészen körülvett dombon emelkedék, mellynek 
csucsára széles lépcsők vezetiek. Itt a nép szeme előtt tágas csarnok 
terült el, és egy kisebben, melly az előbbitől általtört korlátok által 

1
) És meghaladja. vala Salomon bölcsesége minden napkeletiek és egypto

miak bölcseségét; és bölcsebb valaminden embereknél, bölcsebb azezmhi Ethannál, 
és Henmnnál; és Chaleoinál és Dordánl\l, Mahol fiánál. III. Kir. 4, 30. 

2) Bruce után ( Voyage au"' source! du Nil, Vol. l I. c. 4.) Op hir Sopha.la, 
Tkarsü pedig Melinda. 

S) Baalak,na.p templomát jelenti, Balhek na. p völgyét. Az arabok mai napig 
is Tadmorna.k nevezik Pa.lmyrát. 
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választaték el, a papok mutaták be az áldozatot; honnan ennek fel
szálló ftistje kilátszott. A csarnok egyik oldalán volt a s:t.entély, előtte 
két bronz oszlop , és aranyozott ajtó : a levitákon kivül ide senki sem 
bocsáttaték be. Tiz lámpa világitott némileg annak rejtélyes homályá
ban, és csupán a papok szava hallatszott ki, mellyre a nép karban fe
lelt. A frigyszekrény drága függönyökkel elkülönzött, ugy nevezett 
,legszentebb hely'-en tartaték j mellybe a főpapnak évenkint csak egy
szer volt szabad lépni. Ekképen tehát a templom magában foglalta 
azon három egységet, mellyre a zsidó nép jólléte alapittatott : az Is
tent, ki itt imádtaték j a törvényt, melly itt őrizteték; a népet, melly 
minden részről ide gyülekezett, testvérileg egyesülvén az évenkint 
előfordulandó főünnepek alkalmával. És még akkor is a nemzeti élet 
jelképe maradt, midőn már az utolsó zsidóknál annakjelentősége tökéle
tesen elveszett j sőt még akkor is élve maradt az emlékekben, midőn már 
belőle kő kövön nem állt többé. E templom tüzelte föl a keresztényeket 
a kere~ztes-hadakra j s még mai napig is a világ minden részeiben 
szétszórt zsidók sohajtásait egyesíti magában. · 

A mü hét év alatt végeztetett be, s Adoniram fő épitész vezetése 
alatt, egész Izraelből harminczezer ember dolgozott rajta: havonkint 
tízezer munkás küldetett el a Libanon hegyére, czedrus- és fenyofákat 
vágni, hetvenezer hordta a terhet, nyolczvanezer faragá a köveket; 
ide nem számítva háromezer felügyelőt, és háromszáz építő-mestert 1 ). 

Midőn az épités befejeztetett, annak fölszentelése a legnagyobb ünne
pélyek közt ment végbe :huszonkét ezer ökör, és szá.zhuszezer juh öle· 
tett le j melly alkalommal a királyi költő a következő magasztos és 
profétai ihlettségü dalt zengé : 

1) A szabad kömivesek az ö hagyományaikat Salomon templomára akar
ják visszavinni. Azt mondják, hogy a tyrusi király által Salomonhoz küldött 
építészek közt a legelső, Hiram, anyai ágon N ephtali törzséből származván, a 
munkásokat három osztályba, tanonczak, legények és meaterek osztályába so
rozta, kik jelszó által ismertek egymásra. Há.rom dicsvá.gyó, a meaterek jelszavát 
ohajtván megtudni Hiramtól, minthogy kivánságuk nem teljesült, a munká~ok 
távoztával, három ütéssei róldre teritették őt, és eltemették. Az ö keresésére Salo
mon kilencz tapasztalt meatereket küldött ki; Iulrom a nyugoti , három a keleti, 
s Mrom az éjszaki kapu felé vette utját: és igy a holt testet megtaláltá.k. Ennek 
emlékére (?) tartj:tkf'ón a szabad kőmivesek mai napig is a három osztályzatot; s 
jelvényekül a kömh•es eszközök azoigálnak nekik: ugymint a háromszög a ta
nonczoknak, a többieknek pedig a kalapács, véső, irányzó, vonalozó, csípővas, 

és szögmérő; a beavatásnál Hiram temetését ülik meg, és a fölveendő tagnak 
luírom ütést adnak. (Természetesen a szabad kömivesek történetet is szabadon 
csin~ilnak maguknak. S.) 
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"Épitvén épitettem Uram! házat lakásodra, neked igen erős királyi 
székül örökké. Áldott Izrael Ura Istene, ki szájával szólott az atyám
nak, Dávidnak, s kezei által elvégezett, mondván: A naptól fogva, 
mellyen kihoztam az én népemet Izraelt Egyptomból, nem választot
tam várost Izrael minden nemzetségei közül , hogy ház épittetnék , és 
nevem ott lenne. 

"S én házat épitettem az Izrael Ura Istene nevének, és helyet 
rendeltem ott a szekrénynek, mellyben van az Ur szövetsége. 

"Izrael Ura Istene ! nincs hozzád hasonló isten fön az égben , és 
alant a földön j ki megtartod a szövetséget, és az irgalmasságot szol
gáidnak, kik előtted teljes szivökkel járnak. 

"Azt kell-e tehát hinni, hogy az Isten valóban a földön lakik? 
Mert ha az ég, és az egeknek egei téged be nem foghatnak, mennyivel 
kevésbbé e ház, mellyet építettem. • 

"De tekints a te szolgád imádságára, s az ő könyörgésire én 
Uram, és Istenem! hogy legyenek nyitva a te szemeid e házra éjjel 
és nappal j a házra, mellyröl mondottad: ,Ott lészen az én nevem'. 
Ha ki felebarátja ellen vétkezik, és fogadása leszen, mellyel köteles, 
és eljön annak betöltésére oltárod elejbe, a te házadba: hallgasd meg a 
mennyben; és cselekedd meg, és hozz itéletet a te szolgáidnak, kárhoz
tatván az istentelent, és az ő utját fejére térítvén, és megigazitván az 
igazat, és fizetvén neki igazsága szerint. 

"Ha megfutamodik a te néped Izrael az ö ellenségi előtt, mint
hogy vétkezett ellened j és penitencziát tartván, és vallást tévén a te 
nevednek, eljőnek' és imádkoznak, és könyörögnek neked e házban : 
hallgasd meg mennyben, és bocsásd meg bün~t a te népednek Izrael
nek; és hozd öket vissza a földre, mellyet atyáiknak adtál. 

,,Ha bezárva lészen az ég, és eső nem le!!z az ő büneikért; és 
imádkozván e helyen, penitencziát tartanak a te nevednek : hallgasd 
meg öket mennyben, és boei!ásd meg szolgáidnak , a te népednek Iz
raelnek büneit. Ha éJ1ség támad a foldön, vagy mirigyhalál, vagy 
bármilly más, bünei által érdemlett csapás: kegyelmezz meg nekik. 

"Még az idegen is, ki nem a te néped közül való, mikor eljő 
mcssze földről a te nevedért, és imádkozik e helyen: hallgasd meg őt j 
hogy minden népek megtanulják a te nevedet félni. 

,1Ha néped hadba lllegy ellenségei ellen, az uton, valahová kül
död őket, imádnak téged a város utja felé, mellyet választottál, és a 
ház felé, mellyet a te nevednek épitettem ; és te meghallgatván, tégy 
itéletet nekik: adj irgalmasságot nekik azok előtt, a kik öt fogva 
tartják ; me rt a te néped ők , és a te örökséged, a kiket választál ma-
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gadnak a föld minden népei közül , és mellynek végre nyugodalmat 
engedtél." 

Illy módon az épület és a szertartások megszilárditák a nemzeti
séget a vallás által. De szerencsétlenségre, maga Salomon adá szomoru 
példáját e kötelék szétszaggatásának; ö, ki igy kiáltott fel: ,Ki me n t 
f ö l a z é g b e, s o n n a n a l á s z á ll o t t ? k i t a r t ó z t a t t a m e g 
a szelet az ö kezeiben? kikötözte egybe a vizeket, 
mint egy ruházatba? ki áll~totta fel a földnek min
d e n h a t á r i t? M i a z ö n e v e'? 1) bálványozásba sülyedt. Döly
fössé tevén öt kincsei , egészen a keleti életmódnak engedte magát 
által j és megvetvén a honi szokáwkat, haremét a legszebb egyptomi, 
ammonita, idumaeai, moabita, sidoni stb. nőkkel népesi té, egészen 
hétszázig; kikhez még háromszáz ágyast is csatolt 2

). Ezek köréből kor
mányozta a népet; s hogy kedvöket k~resse , hütlenné lőn a vallás- és 
politikához; idegen szertartásokat és Í'!tencket hozván be az országba, 
u gymint: Astarte sidoni istemiöt, Moloch ammonita bálványt, és 
Charnot , a moabiták istenét ; minek következtében a zsidók egyéb né
pekkel összekeveredtek. 

E tettnek kárhozatos következései nem is maradtak el. Több 
rendbeli lázadások törtek ki; különösen pedig Razon elszakítá ural
mától Syriá~, és Darnasousban országot alapitott, melly Izraelnek 
öt"ökös ellenségévé lőn. Jeroboam is fel akará lázitani a törzseket j azon
ban Egyptom lakóihoz kellett menekülnie, kik alattomban alkalmasint 
szitották a zavarokat. Maga a nép nem sok hasznot huzott a kereske
désből, melly egyedül a királynak jövedelmezett; és a föváros gyara
podása következtében, annál inkább elszegényedtek a tartományok, mi
nél távolabb estek töle. 

Az elégületlenség akkor tört ki , midön Salomon negyven évi 
uralkodása után , hatvankét éves korában meghalálozott. Ekkor a nép 
összegyül ve Sichemben j azt mondá Roboamnak, Salomon fiának, hogy 
ha tágitani fog atyjának szigorán, királynak fogják 
ő t ism e r n i; s Jeroboam, Nabat fia, visszatérvén Egyptomból, s a 
nép élére állván, az adók alábbszállítását követelte. Mivel pedig Ro
boam a nép kivánatát meghallgatni vonakodott, tiz törzs azonnal el
szakadt tőle, s csupán J u da és Benjamin törzsei maradtak hozzá hivek. 

1) Példab. 30, 4. 
2

) III. Kir. ll, l. 
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KILENCZEDIK FEJEZET. 

A z o r sz á g me g os z l ás a. 
(962. Nr. e.) 

Itt kezdődik az országnak Izrael- és Juda-, két királyságra osz
lása: az első népesebb, a másik pedig fontosabb és gazdagabb lévén j 
minthogy a fővárost és templomot, a nemzeti egység központját fog
lalta magában. Hogy ezt· megsemmisitse Jeroboam, Izrael királya, 
megtiltá alattvalóinak a templom látogatását j Mózses szertartásai közé 
ujakat kevert j a papi méltóságot nem Levi maradékinak adta: továbbá 
,megvetvén a halkan folyó Siloe vizét, hogy Razin
h o z fo r d u lj o n' 1), Bethel és Dan városokban bálványokat és arany 
borjut állittatott. Ekképen tehát megoszolván a hit, a nemzet életereje 
is meggyengült j me ll y egy részről J eh o va, más részről pedig Moloch 
és Baal tisztelete közt ingadozék j és gyülhelyül majd Bethel t, majd 
G algalát, Karmelt, Thabort, Masphát, vagy Sichemet választá. Jero
boam mindezt csak nézte: mivel a vallást csupán politika müvének te
kinté j s nem is állott fel ujra törvényhozó, Mózses szellemében 1 ki az 
egységet helyreállitani képes lett volna. Az irástudók, és a miveltebb 
osztály a romlottság örvényébe indultak, a buja és bálványozó királyok 
alatt; a köz jó mellett buzgók csupán csak szavukat emelhették : miért 
is a proféták uton·utfélen hirdeték Isten büntetését. A Mózses által ala
pitott tiszta theocratia, folytonos küzdésben állott a keletiek módjára 
behozott theocraticus királysággal: a pusztában, politikai szabadság 
gyanánt adott alkotmány, a rabszolgaság törvényévé fajult j s Juda és 
Izrael békében és harczban mindig ellenkeztek egymással, majd Egyp
tom, majd Damascus kárhozatos szövetségét keresvén. Egyptom és 
Assyria veszélyes befolyása annál inkább mutatkozék, minél inkább 
gyengült az ország. Világos, hogy az egyptomi diplomatia idézte elő 

az ország megoszlását. Jeroboam a memphisi udvarnál növekedett js 
az arany borju felállitása az egyptomi szertartás behozatalára mutat. 
Ellenkezőleg Roboam, Chaldaea felé hajlott. Mindezen viszontagságok 
közepette egy jobb lét utáni vágy nemzedékröl-nemzedékre nevelte a 
Megváltó reményét. 

Izrael kfrnl)·af (9~8. Kr. e.). 

,Jeroboam után Izrael királyává., mellynek fővárosa Sichem volt, 
Nadab, az ö fia következett j ldt az Ur, ellenségeinek kezébe szolgál
tatott, s ki a testörség kapitánya, Baasa által meggyilkoltatott. E bi-
---·-
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torló még gonoszabbul kormányozva, megöleté Jehu profétát, és szö
vetkezve Darnasoussal, végínségre juttatá Juda országát. Utána még 
gonoszabb fejedelmek következtek;· ugy hogy a nép bánni kezdé, 
miért kivánt magának királyt. Elát, hadvezére, Zambri gyilkolta-meg i 
kinek a nép Arnrit tevé ellenébe, ki m é g g o n o sz a b b u l ko r
mán y zott minden elödeiuél 1), és Samariát székvárosává 
emelte. Fia, Achab, tökéletesen megvált a nemzeti vallástól, és szö
vetségesének, a sidoni királynak leányát, Jezabelt nőül véve, behozá 
Baalnak phoeniciai tiszteletét i kinek számára a királyné négyszáz ha
mis papot rendelt, és ugyanannyit a szent berkekben felállitott bálvá
nyoknak: mialatt az igaz profétákat egész dühösséggel üldözte. Dc 
scm hízelgések, sem fenyegetések nem birták elnémítani Illést j ki a. 
királyi pár romlottságát és Baal tiszteletének embertelen kegyetlensé
gét szünet nélkül dorgálta: mig végre a nép fölkelvén, legyilkolta a 
bálványozó papokat. Még az igazság-kiszolgáltatás is lábbal tapodta
tott. Achab tágitani kivánván a királyi kerteket, Nabothtól ennek ki
csinyded szomszéd szőllejét ohajtá megvenni j minthogy pedig Naboth 
ősi örökségétől megválni nem akart, a J ezabel által megvesztegetett 
birák öt, mint király-káromlót halálra ítélték. Illés megjósoita a király
nénak, hogy: ,O t t, h o l a z e b ek N a b o t h v é r é t fe l n y a l t á k, 
u g y a n a z t t e e n d ik a t e v é r e d d e l.' Igy is történt j és Achab, 
ki Juda királyával szövetséget köte, Darnasoussal háboruba kevered
vén , megöletett. 

Fia, Ochozias atyja nyomdokait követé. (887.)Testvére J o ram meg
tartá ugyan az arany bor jukat, de Baal tiszteletét elnyomta; megengedte 
a proféták gyülekezetét, Elizeus profétát különösen tisztelte, s Juda 
királyával barátságban élt. Jehu által öletett meg, ki holttestét Naboth 
szőllejébe vetette j s még é~etben levő hetven fiait is meggyilkolván, 
az Achab-fajt egészen kiirtotta. 

Jehu eltörölte Baal tiszteletét: áldozat ürügye alatt összegyüjt
vén annak papjait, megöleté öle et, és a templ~mot leromboltatáj dc 
az arany borjukat megkímélte. A Jordánon tu li egész tartományát a 
damascusi királynak kénytelenittetett átengedni. Halála után fia Joa
chaz háborut folytatott Darnasoussal, minden siker nélkül. Utódja 
Joas, legyőzte Juda és Syria királyait, és Elizeus profétát nagy tisz
teletben tartotta i jóllehet a bálványok és szent berkek tiszteletét to
vább is meghagyta. Sz inte az ő nyomdokai után indult II. J e roboam: 

1 ) Ill. Kir. 16, 25. 
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ki szerenesés levén a harczban, Izrael országának régi határait vtsz
sza.szerezte. 

Halála után hosszan tartó zavar keletkezett, mig (767.) fia Za
charias jutott a trónra j de még ugyanazon évben levettetvén, vele 
együtt nem osak J eh u törzse, de Izraelnek is minden boldogsága ki
veszett. Vallás, politika, szokások , minden romlásnak indult: ,az iz
raeliták idegen istenek tiszteletére fajulván, ugyanazon nemzetek 
ösvényén jártak, mellyeket az Ur saját szemeik láttára irtott ki j s 
magas helyeket épitének maguknak minden városaikban, s oltárokat 
és szobrokat emelének minden magas helyen , és minden leveles fa 
alatt.' Meginté ugyan öket az Ur a proféták ajkai által, de nem figyel
tek azokra j s megfeledkezvén a Jehovával kötött egyességről, a hiu
ság utját követték: két arany borjut állitottak, meghajoltak egy csapat 
álisten előtt, a babonaságban kerestek gyönyört, sőt gyermekeiket is 
Baal tiszteletére íüzbe vetették. Ekképen tehát az Ur átengedte őket 
a belső viszályoknak , és az idegen nyomatásnak Seiium, Zachariaa 
gyilko1m, egy hónap mulva Manahem által gyilkoltatott meg j ki egé
szen 754-ik évig uralkodott. 

Az assyriusok s~intugy gyülölték a zsidókat, mint a tyrusiakat, 
mivel ezek a kereskedést a pusztaság és a Vl:irös-tenger felé vezették ; 
mellyet a féltékeny assyriusok kizárólag Babylonban akartak l:iszpon
sitni. Miért is P hul által vezéreltetve, megtámadák Izrael országát, 
és első iz ben megelégedtek azzal, hogy adót csikarjanak ki tőle : mi
után pedig Faceja, Manahem fia, Faceetöl megöletett, Teglath -Pileser 
assyriai király (726.) ujra betört az országba, s feldulván Damaiscust, 
az izraelitákra uj adót vetett. Oseas, meggyilkolva Faceét, nyolcz 
évi za.varok után magához ragadá a trónt, és Egyptommal kötve szö
vetséget, ki akará szabaditni magát az assyriai iga alól. Egyptomnak 
~rdekében állott volna , védfal gyanánt használni föl a zsidókat az as
syriusok ellen; azonban, ugy látszik, nem tarták tanácsosnak , ezeket 
ingerelni. Azért megharagudván Salmanasar, haddal támadta meg 
Oseast: elfoglalta Samariát, és Izrael országának véget vete, lakosait 
pedig Ásia beljébe hurczolta. 

Rabszolgaság (7i8. Rr. e.). 

Samaria romjai alatt persa és med gyarmatosok telepedtek le; 
kik a benszülöttek maradványival összevegyül ve, behozták oda a bálvá
nyozáSt, és a samaritanoknak nevezett keverék-népet alkották . 

.Judoea klrál)·al. 

Ez: idő alatt Judaeában husz fejedelem uralkodott Dávid nem
zetségéből, származás rendje szerint következvén egymásra. Ott volt a 
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szent város, Jehova temploma, az Aarontólleszármazott papok, kik
nek kötelességök volt, őrködni, hogy a nép az igazság ö.wényén ·meg
tartassék j oda menekültek Izrael országából mindazok , kik a lázadá
sokat és hithagyást utálták. Azonban Roboam (762.) attól félve talán, 
hogy a két törzs is elszakadhat tőle, vallásszabadságot engedett nekik, 
és türte a bálványozás t, a szent berkeket, és a fajtalanság tiszteletét. 
Sesak, Egyptom királya, haddal támadta meg őt, és pusztitá Jerusá
lemet. 

Utódja Abia, példáját követé: de Asa lerombolta a bálványokat 
(ü46.), megtiszti tá a vallást a borzasztó utálatosságok tól, rávette anyját, 
hogy aPriapus-tisztelet ocsmány szertartásain meg ne jelenjék: mind
azáltal a magas helyekre tett babonás zarándoklásokat el nem tiltotta. 
Legyőzte Znrachot, A ethiopia királyát, ki őt haddal támadta meg j 
de Izrael és Darnasous királyainak egyesült erejével nem birt daczolni: 
miért is velök szövetségre lépett. 

Josaphat helyreállitá Jehova tiszteletét j sikerrel harczolt a 
moabiták, ammoniták, edomiták ellen (904.); frigyet kötött Izraellel, 
és ámbár hasztalanul, megkisértette életbeléptetni a hajózást a Vörös
tengeren Ophirral. Az Izrael királyávali szövetséget megerösité az uj 
király Joram, ki Athaliát, Jezabel testvérét vevé nöül: de ez őt a 
phoeniciai bálványok imádására rávette j meggyilkolta saját testvéreit~ 
és ldumaea kivivta fiiggetlenségét. Vakon követve anyja tanácsát és 
atyja példáját Ochoziás, valamint az Achab család gonoszságába me
rült, ugy az arra mért büntetést sem kerülte el j J eh u ugyanazon 
napon ölte meg őt, me Ilyen J oramot, Izrael királyát. 

Athalia, a királyi család kiirtásával utat tört magának a trónra 
(876.), sa bálványok tiszteletét megszilárditá. Azonban Joas, Ocho
zias fia megmenekült a veszélyből, és a papok által titokban nevel
tetve, hét év mulva trónra emeltetett j Athalia pedig meggyilkolta
tott. Jojadas főpap, Joasnak megmentője, kormányzott alatta j meg
ujitá a szövetséget a király, nép és Isten közt j lerontá a bálványokat, 
és a templomnak visszaadá fényét. Halála után Joas gonoszságba sü
lyedve, megkövezteté Zaehariást , a főpap fiát, ki őt az Ur haragjá
val fenyegette. S az Ur fölkeltéJuda és Jerusálem ellen Azaelt, Syria 
királyát, ki az országra adót vetett. 

Megöletvén tisztjei által Joas, Amasias leveré az idumaeusokat j 
azonban a leggyőzöttek bálványainak hódolt: miért Joas-, Izrael királyá
tól vette el a büntetést., ki Jerusálemet elpusztítá, s őt magát is hatal
mába kerítette. Ozias, vagy Azarias volt utódja, ki a papi méltósá
got akarta bitorolni, tömjénnel áldozván; miért is testét a fekély 
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lepte el. Joathan az Ur szándéka szerint cselekedett, és Damascus 
ellen hadat viselt. Hogy az Izrael és Damascus közti szövetséget 
Achaz meghiusitsa(737.), Assyria királyát, Teglath-Pilesert hivta segit
ségül; ki elpusztítá Damascus országát : meUy szomoru segitséget 
szomszédjainak romlásán, és a templom aranyán kellett megvásárol
nia ! Makacs , szf'nvedhetetlen az emberek, és gyülöletes lsten előtt, 
ujra föléleszté Baal és Moloch tiszteletét; melly utóbbinak saját fiát 
is áldozatul vitte, s ujitásokat hozott be a jerusálemi szertartásokba. 

Ezechias jóvá tenni iparkodott az atyai bűnöket: és az Egyp
tommaii szövetségre támaszkodva, megnyitá ismét a templomot, fel
ujitá megint az áldozatokat, megtiszti tá az lsten házát, és a Salma
nasar rabszolgaságából megmenekült izraelitákat az Ünnepélyheni 
részvétre meghivta. Alatta virágoztak Isaiás, Oseás, Ámos, kikkel a 
profétáknak háromszáz éven át meg nem szakadt uj sorozata kezdődik. 
Ezek öntének bátorságot bele, midőn Jerusálemet Sennacherib, Assy
ria királya ostromlá (707.), kinek seregeit az lsten angyala pusz
títá el. 

. Toblás. 
Visszatérvén országába Sennacherib, a kudarczot a rabszolga

ságban levő zsidókon bosszulá meg, kik közül sokakat leöletett. Ekkor 
bizonyitá be Tobiás felebaráti szeretetét, vigasztalva az élőket, és 
temetve a holtakat: és lsten az ö jóságát a legnagyobb áldással jutal
mazá meg, adván neki jó fiat, és igen jeles menyet . 

.Jiltllt. 

Egészen el ütve a jámbor Ezechiastól, Manasses (694.) terjeszté 
a phoeniciai tiszteletet: bálványt helyezett Jehova templomába; melly 
szentségtörő tettét az assyriusok fogságában siratá meg. Fogsága alatt 
szabaditá meg Judit Bethuliát az által, hogy az ostromló babyloni 
sereg vezérét, Halofernest megölte. A szerencsétlenség által megja
vult Manasses visszatérve Jerusálembe, helyreállítá az igaz Isten 
tiszteletét; jóllehet nem tiltá meg a zsidóknak , hogy a berkekben ál
dozzanak. Fia, s utódja Amon, követője lett a kihágásokban, de nem 
a bűnbánatban; és csakhamar erőszakos halállal mult ki. 

Josias mindenkép azon volt, hogy annyi istentelenség nyomait 
eltörölje; melly a nemzeti létet is veszélylyel fenyegette: miután 
előbb-utóbb az Euphrates és Nilus valának elnyelendők Izrael népét. 
A ten:íplom ujraépítése közben Mózses törvénykönyvének egy példá
nya találtatott föl, melly a Manasses által elrendelt megsemmisítés 
elől vonatott el : s a mint a jámbor király azt olvastatui hallá, mélyen 
kesergett az Ur parancsainak borzasztó megsértése fölött, és megren-
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delte azok szigoru megtartását: az idegen isteneknek szentelt templo
mokat, berkeket és egyéb magas helyeket elvonta eme rendeltetésök
től; és olly pompával tartotta meg a Husvét ünnepét, minőt a zsidók 
Sámuel óta nem láttak 1). 

Uralkodásának idejéhen az assyriusok chaidacai hatalom alá ke
rültek; s Nahuchodonosor, Chaldaea királya, és Astyages, a medusok 
királya elfoglalák Ninivet. Ezek előhaladását meggátolandó Nechao, 
Egyptom királya, nagyszámu sereggel az Euphrates felé indult. J o
sias utját állotta Palaestinában: de a harczhan elesett. A helyett, hogy 
a zsidók barátságát kereste, vagy a babyloniak ellen megerősítette 
volna őket Nechao, Joachaz törvényes örökös mellőztével, testvérét 
Joachimot, mint adófizető fejedelmet ültette a trónra (608). A Cir
cesium ruciletti csata megfosztván Nechaot ásiai hóditásaitól, Joachim 
Nabuchodonosor hübéresévé lett. Szerencsétlen fia Jechonias, meg
tagadván az a~ót, három hónapi uralkodása után a nép nagyobb ré
szével együtt Asia beljébe hurczoltatott fogságra 2). 

Rabszolgaság (.';87. Kr. e.). 

Josias fia, Sedecias tétetett helyéhe királylyá Chaldaea uralko
dója által; ki is Egyptommal szövetkezvén, hogy kiviv ja magának a 
függetlenséget, Nahuchodonosor harmad ízben is megjelent Jerusá
ltm előtt: bevevé azt, és lerombolá; Sedeciast, miután fiait jelenlé
tében megölette volna, szemeitől megfosztá, s a nemzet maradványai
val, sok zsákmány-, és a templomi szent edényekkel együtt Babylon
ba hurczolta. 

1 ) Ezen ujitások részletei bizonyitják: az assyriai istentisztelet behozatalát, 
berkekkel és a gyal:ízat épületeivel, a dombokon égő tüzek- és sirhalmokkal, s 
a csillagok és égkörök imádását. 

2) Némellyek azon véleményben vannak, hogy a georgiaiak ezektől szár
mazno.k. .A spanyolországi zsidók közt azon hagyomány él , hogy N a buchodono
sor a Juda törzsének előbbkelő családait ezen félszigethe viteté; mellyektől ők, 
minden vegyület nélkül a többi zsidókkal, szfl.rmaznának. Mai napig is, jóllehet 
szétszórva több államokban, a spanyol zsidók a többi néptől külön testületet ké
peznek, saját szokásaik-, zsinagogáik-, és külön házassági törvényeikkeL Corenei 
Mózses ezen' helyet idézi Abydenusból: "A hatalmas Nabuchodonosor, seregével 
a tJeriatrik ellen ment, legyőzte öket, s azok egy részét a Fekete-tenger jobb 
partjára szállíttatván, ott jelölt ki számukra lakh.elyet. A verik tartománya a 
:földnek nyugoti hat:ír:ín van" (az amsterdami kiadás 128-ik lapján). Ezen vel·i
vagy f>iriket a zsidóknak tartjttk. Az örmények még most is ~>ir-eknek nevezik 
Georgia, vagyis régi lberia lakóit, mellyet a görögök l viriának mondauak. Maguk 
a tartományi hagyományok is azt mondják, ltogy az iberiai europalatok Dávid 
maradékainak tartják magukat Urias nejétőL A georgiai király Dct~>idhian Salo
monian-nak cúmezi magát. L. Gmmmaire georgie11ne1 par Brosset jeune. Paris, 1834. 
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Mindezen nyomoruságot előre megjósolták Isaiás, Micheás, J e
remiás, Sophoniás, Ezechi el és más proféták i kik a népet és királyo
kat szünet nélkül azon vallásnak ujra elfogadására intették, melly 
őket diadalra s jóllétre vezette. Nem figyeltek reájok; és az Isten ha
ragja utolérte öket. Hontalanokká lettek. De egy nemzet még a szol
gaság által sem enyészik el. A zsarnokság tartóssága nem csorbíthatja 
meg jogait; és végre is üt az óra, me Ilyben fölemeli fejét. A fogság 
alatt a proféták mindenkép igyekeztek jó utra tériteni a népet a nyo
mor iskolája által ; a költők éleszték a nemzeti érzelmet, és szerelmcs 
énekek helyett az izraeliták eme siralmas kardalokat hangoztatták: 

"Babylon folyóvizei mellett üitünk, és sirtunk, midön Sionról 
emlékeznénk. A füzfákra függesztök fel lantjainkat. Mivel a kik fog
ságba vittek minket, énekszót vágytak hallani tőlünk : és kik keserü 
sirásra kényszeritének, vig dalokat akartak velünk zengedeztetni. Éne
keljetek, ugymond, a si o n i é n ek ek köz ü l egyet. Hogyan, énekel
jük az Ur énekét idegen földön? Ha megfeledkezem rólad Jerusálem! 
feledve legyen jobbom: száradjon torkomhoz nyelvem, ha nem emlé
kezem meg rólad ; ha nem teszem J erusálemet az én fő vigasságom
nak. Emlékezzél meg Uram ! Edom fiairól, Jerusálemnek napján ; kik 
mondják : p u s z t i ts á t ok e l , p us z t i ts á t ok e l a l a p o st 6 l. 
Oh Babylonnak leánya! le fogsz te is egyszer romboltatni. S boldog, 
a ki visszafizeti neked a rajtunk elkövetett rosszat; a ki a te kisdedei
det a köszikJán szétzúzandja 1)." 

Dániel, 
Egyébiránt a babyloniak nem fosztották meg a zsidókat minden 

jogoktól; még saját biráikat is meghagyák nekik: mint ezt Susanna 
történetéből láthatjuk, ki a saját nemzetebeli vének által hallgattatott 

lberia hajdanában Georgill.nak neveztetett, valamint Spanyolország is; 
vagy talán a hagyomány zavarta össze egyik tartományt a másikkal? 

Dova Bernhard 1829-ben az afghanok történetének angol fordítását adá 
persából (History of t ke Afgkan, t•·anslated from the pe1·sian of !l'eamet-Allah ), melly
ben ezek a Nabuchodonosor fogságában volt izraeliták maradékinak tartják ma
gukat. Nimet-Allah szerint, Nabuchodonosor a foglyokat Ghor, Gaznin, Canda
har, Koh-Firuz és más hegységekbe szállittatá, az V. és VI. égalj közt. "Ott, 
folytatja, ü ték fel sátoraikat, különösen Asif és Afghana maradéki, s megszapo
rodván szüntelenül harczoltak a hitetlen nép ellen, egész Mahmud Gazni zultán 
idejéig." MásokArabiában bolyongtak; s minthogy Salomon templomát nem lá
togatlia.ták többé, az Ábrahám által Meccában emelt templomhoz zarándokoltak, 
melly körül meg is telcpedtek, s az ri.!'abok általmajd iwaeliták-nak, majd Af
g/ta" /iai-nak neveztettek. 

1; 136. Zsolt. 
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ki. Földbirtokot is szerezhettek maguknak; sőt hivatalokba is juthat
ták. Tobiás a király sáfárja lett 1); ki teljes szabadságot adott neki a 
járás-kelésre: mit is a jámbor öreg, szükségben szenvedő testvéreinek 
segélyzésére használt föl; és az ő maradékai mindenkor hivek J?larad
tak Istenhez. Az előbbkelő családok gyermekei az udvarnál ne~eltet
tek, és a király költségén minden tudományokban oktattattak. Ezek 
közül nagy hirre kapott Dániel, ki a bálványozás közepette is hü 
maradt Istenhez; miért is Nabuchodonosor őt különösen kedvelte, s 
a magusok által nem értett álmot általa fejteté meg, sőt a babylor.i 
bölcsek fejévé is tette. Mindazáltal Dániel nem hízelgett Nabuchodo
nosor igazságtalan követeléseinek és gőgjének: atyáinak hitét meg
őrzé, s hazáját látni forrón vágyott; ugy annyira, hogy naponkint 
háromszor támaszkodva erkélyére, s Jerusálem felé forditva arczát, so~ 
hajtozott és sirt Isten előtt; kérvén őt, adná neki hazáját és nemze
tét vissza. Jeremiás pedig a népnek legszegényebbjeivel Palaestinában 
visszamaradván, a szent város romjai fölött sirt és kesergett: 

.Jeremiás keservei. 

"Miképen ül egyedül és fájdalommal telve a néppel rakott vá
ros! Özvegygyé lett a pogányok urnője; a tartományok fejedelme adó
fizetővé lett: s nincs, a ki vigasztalja őt. minden szerelmesei közül. Min
den barátjai megutálták, és ellenségeivé lcttelc. Sion utjai siránkoz
nak: mivelhogy nincsenek, a. kik az ünnepre jöjjenek; mert az Ur 
szálott ellene az ő hamisságának sokaságáért. Pogányok rontottak be az 
ö templomába j szüzei, fiai fogságra vitettek. Levetette az Ur haragjában 
Jákobnak minden ékességét: elrontotta J u da szüz leányának erősségit; 
elfeledte az Ur Sionban az i.innepet és szombatot; nincs többé törvény; 
és az ö profétáinak nem lett látásuk az Urtól. A földön ülnek. és meg
csendesedtek Sion leányának vénei j hamuval hintették be fejöket, szőr
zsákokat öveztek magukra ; elfogyatkazék a kisded és csecsemő a vá
ros utczáin! Mondák anyjoknak : h o l v a n a ke n y é r és b o r? s 
anyjok kebelében bocsáták lá lelköket. Kihez hasonlítsalak téged Je
rusálem leánya? Mély, valamint a tenger, a te fájdalmad. A te profétáid 
rosszul láttak, és nem nyilatkoztatták ki hamisságodat, hogy téged 
bünbánatra intenének Most kezeiHel tapsolnak fölötted mindazok, a 
kik elmennek melletted; és üvöltenek, és hajtogatják fejöket Jerusálem 
leánya fölött, mondván: E z-e a tök é l e t es ékess é g ü v á r os, a z 
e g és z föl d g y ö n y ö rüs é g c? S az ellenség csikorgatja fogát, 

1
) A görög szöveg után. Ugy látszik, Tobiás könyve eredetileg chaldaeai 

nyelven volt irva, és már jó korán görögre fordittatott. 
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mondván: Megemésztjük most öt; elérkezett a nap, 
me ll y r e v á r t u nk. Lássad Uram! és gondold meg, kit szedtek 
igy meg. Megölettek a szent helyen a pap és a proféta. Ott a földön 
feküsznek a gyermek és a vén; ifjaim elhulltak a fegyver által. El
hivtad őket, mint valameily ünnepnapra, kik rémüléssel töltenének 
el engem körös-körül. Egyptomnak nyujtottuk kezünket, és az assy
riusoknak, hogy megelégittetnénk kenyérrel: az asszonyok megfőzték 
é'3 megették önszülötteiket. Oh Uram! megfeledkezel-e rólunk mindvé
gig? - Jó az Ur annak, a ki bízik ő benne ; a léleknek, melly keresi 
őtet. Jó várni csendességben, mig az Ur megszabadit. Jó a férfiunak, 
ha ifjuságától fogva viseli az igát: magánosan ül, és hallgat, mikor 
azt rál1elyezi : s ha ollykor csillámlik is a remény neki, befogja szá
ját, és bárkinek is odanyujtja orczáját az ütésre. Vétkeztünk, és párt
ütők voltunk : azért ... harag boritott el téged, és üldözél minket ..... 
Ne forditsd el füleidetami zokogásunktóL Te megllzetsz Uram! kezeik 
cselel{edetei szerint a mi ellenségeinknek. Örülj csak Edom leánya! 
neked is eljön a pohár, mellytől megrészegülten és meztelenitve fogsz 
feküdni!" 

TIZRDIK FEJEZET. 
Müvészet és müveltség a zsidóknál. 

A szent-irásban igen kora emlitést találunk olly mi.ivészetekről, 
mellyek előhaladt polgárisodásra mutatnak. Vegyük csak a babyloni 
torony épitését, a karav~nokat, mellyekkel József testvérei találkoz
ta){ , a vert pénzt már Abrahám korl\,ban. Eliezer Rebekának két ze-

. kel érték ü függőket, és tiz ze kel érték ü karpereczet ajánl. Abimelech 
ezer zekeit ád Ábrahámnak, hogy azon Sárának fátyolt vásároljon; 
ugyanannyi pénzen a patriarcha, családjának temetőhelyet vesz. Jó
zsefnek tarka köntöse volt, melly testvéreinek irigységét fölketté; 
J ó b pedig az életet a szövőszék hajójához hasonlitja. 

· Fáradhatlan tevékenység, és hajthatlan akarat mellett a zsidók 
olly viszontagságokat éltek tul, mellyek más nemzeteket eltörölné
nek a föld szinéről. A haza felhivására, legnagyobb vitézséget fejtének 
ki, valamint akkor, midőn Jósuéval a hóditási háborut folytatták, 
ugy akkor is , midőn a birák alatt magukat fölszabaditák. A nekik igért 
tartomány bőven kielégité szükségeiket: patakok csörgedeztek a he
gyekrlSl; s a tavaszi és őszi esőzések mellett, bö harmat termékenyi té 

29 
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a i'öldet; Gaza, Ascalon, Sarepta, még idegen tartományokba. is elvitt 
borokat termettek 1); a méhek illat.os mézet készitettek i drága bal
zsam csepegett a rózsáiról hires Jericho völgyében; Jordán vize és 
Genezareth tava halakkal szalgáltak i a Holt-tenger sót adott elegen
dő mennyiségben i a buja rétek pedig számtalan nyájakat tápl&.ltak. 
Jelenleg minden egészen megváltozott i mióta tudnillik emberi kéz 
nem jön a természetnek segitségére: a zsidók, mondhatni , az egész 
tért maguk létesiték i fölemelvén azt egészen a meredek hegyek csu
csáig, mesterséges lépcsőzetek készítése által i és parányi térségen, 
melly Schweiznak felét alig teszi, olly népességet tápláltak, minöt 
még eddig semmiféle nemzet sem mutatott föl Z). A gyümölcs-~ dió-, 
datolya-, füge-, pisztácz-, granátal ma- s egyéb fák, az éleimen kivül, az 
ezen forró égalj alatt olly annyira kivánt árnyékkal is kinálkoztak 
mindenfclé. J elenleg a szöllő csak itt-ott terem i az olaj- és granát-al
mafák csak néha szakitják meg az egyforma kopárságot i még maga a 
Jordán is lelohadt, és megváltoztatta irányát. 

Ellenben a zsidók annál kevesebb gondot forditottak a mecha
nikai mesterségekre, s az ipart egészen szolgai kezekre bízták. Meg
szokván a 1101Y!ád életet, mindig hajlandók voltak más ~emzetek közé 
keveredni 1 bármilly nagyon igyekezett is ettől Mózses visszatartani 
őket. Jóllehet tlihb rendbeli kikötőkkel birtak, a kereskedés és hajó
zás még sem volt igen inyökre; ezt majdnem egészen az edomitáknak 
engedték által. Salomon az ő templomát phoeniciai müvészekkel épit
teté föl; de azért zsidó müvészek is emlittetnek: Beseicel Juda, és 
Ooliab Dan törzséből, kik ezüst-, arany-, bronz-, márvány-, kő- s fa
nemüekből dolgoztak, s kik a pusztaságban a frigyszekrényt és szent 
edényeket készitették (Bxod. 36, 1. ). 

Temetkezés. 
A zsidók is ugy, valamint az egyptomiak, bebalzsamozák a 

főbb ranguak holttesteit i a szegényebbeket pedig eltemették. Fizetett 
nőszemélyek vették körül a holtat i halotti imádságokat és énekeket 

1
) "A Hebron, Bethlehem, Sore! és JerusriJem melletti szöllők hét fon L ne

hézségű gerezdeket is teremnek. 1639-ben, egy 25 1/% font nehézségű szöllőfűrt 
találtatott Sor'!! völgyében." Engene Roger, Voy"ge de la 1'erre Sctinte. 

l) A szent-irás a zsidóknak hat rendbeli megszámlálását említi; három 
Mózses alatt ment végbe, egy Dávid, tovább Esdras és Augustus alatt. Ez utób
binak eredményét nem tudjuk; az Esdras alatti számitás azonnal, a fogságbóli 
megtérés után, igen csekély számot mutat föl. Az első, Mózsesféle összeszámitás
kor az Egyptomból kivonulás után 600,000 fegyverfogható férfiu volt; másod 
ízben 603,550; harmad izben 1\Ioab térségein, a pusztában töltött negyven év után 
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mondtak fölötte 1 minők Dávid éneke Saul, és Jeremiásé Josias fölött. 
A holttestnek sírba tétele után 1 az ábban résztvevők tisztátalanokul 
nézettek 1 és meg kelle mosódniok. A gyászt böjtölés követte j csupán 
nap nyugta után vettek magukhoz eledelt : akkor is csak kenyeret, .fő
zeléket és vizet; bezárkózván a házba,- hamu fölött ültek, mély csend
ben, s csak néha-néha törtek ki sóhajok- és gyászdalokba. Igy tartott 
ez egy hétig. -A rónaság végén, éjszakra Jerusálemtöl, még most is 
láthatók a főbb rsaládok sirboltjai j földalatti üregekben, minden kül
sö ékesség nélkül : mintha csak azt akarnák vele jelenteni, hogy e 
helyen véget ér minden világi hiuság. Josaphat völgyének egész kiter
jedése fehér kövekkel van behintve; mellyek azon helyeket jelölik, 
hol a zsidók ezrenkint nyugosznak: kik minden időkorban és minden 
tartományokból Sion felé vándoroltall j végsohajukat azon földön ki
lehelni, melly után annyira sovárogtak, melly még most is reményeik 
ezétpontja, s melly az átalános megvetés közepette, mai napig is egy 
hitnek rejtélyes kötelékei által csatolja öket egymáshoz, melly annyi 
századok- és nyomoruságon diadalmaskodott. 

'Gazdagouíg. 

A zsidó fejedelmek temérdek kincseket l1almoztak össze, s mint 
ez a keletieknél mai napig is szokásban van , Ilinestárba rakták le 1) 

Dávid harczok, adóztatások, kereskedés és gazdálkodás által, 1248 mil
liónyi roppant kincset gyüjtött a templom épitésére. Saját birtokaik
nak jövedelmeiből, és a másokénak megadóztatásából, rémitö összege
ket huztak a zsidó királyok. Ugy látszik, hogy Salomonnak évi jöve
delme negyvenhat millióra ment föl; ide nem sz:í.mitva több adóneme
ket, az arab királyok-, és a tartományok kormányzóinak adományait. 
Miért is a szent-irás azt mondja, hogy az ö kormányzása idejében Je-

601,730; ide nem szá.mitva Levi törzsét, melly a hadi szolgá.lattól fölmentetett. 
Az összes lf.lekszám tehát harmadfél milliúra tehető. 

Dávid korában 800,000 fegyverfogható volt Izraeluezi, s 500,000 csupán 
Juda törzséből, a királyok könyveszerint; de a Par·afipom. (I. 21,5--6.) 1,100,000-et 
számlál Izraelben, és 470,000-et Judában. Ez eltérést akképen egyeztetik meg a 
statisticusok, hogy a népesslég egész számát hét millióra teszik, ide számítván az 
idegeneket és szolgákat ; kik 8,200 négyszögü mérföldön laktak, vagyis 865 esik 
egy mérföldre : rendkivül sürü népesség. 

Némellyek azt vitatják, hogy a Dávidnak alávetett egész tartomány 
70,000 Hégyszögü mérfólclre terjedt, tizedfél millio népességgel. 

1) Sokat beszél a világ a konstantinápolyi serailban felhalmozott te
méz·dek kincsekrőL Az algíri dey 1830-ban a francziák által legyőzetvén, száz 
millio arany- és ezüstnek birtokában volt. 
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rusálemben nem is igen becsillték az ezüstöt, annyira közönségessé 
vált. 

Illy gazdagság egyébiránt nem igen volt akár erkölcsileg, akár 
anyagilag javára a pásztor- és földmivelő-népnek; mellynek természete 
azon képekben nyilatkozik·, mellyekkel költészete tömve van: s mely
lyekből látszik , miszerint eredeti egyiigyüségét a főváros romlottsága 
után is megtartotta a vidéken. Olvassuk csak e részben a Salomonnak 
tulajdonitott idylli verseket, mellyek a z!lidó szövegben az É n ek ek 
é n ek é nek neveztetnek. 

Enekek éneke. 

1,Ne nézzet~k engem, hogy barna vagyok", igy szól a pásztor
leány; "az anyám fiai harczoltak ellenem: a szőllőben őrzővé tettek 
engem, és én a szőllőmet nem őriztem. Jelentsd meg nekem te, kit az 
én lelkem szeret , hol legeltetsz; hol nyugszol délben? Cyprusi fürt 
nekem az én szerelmesem, az engaddii szőllőből. Szép vagy te én kedve
sem : a mi házunk gerendái czedrusból, a mi mennyezetünk cziprusból 
vnn. Mint a liliom a tövisek közt, ugy az én szerelmesem a leányok közt. 
Annak árnyékában, a kit kivántam, ültem; és az ő gyümölcse édes 
a torkomnak. Támogassatok engem virágokkal, mert lankadok a sze
relemtőL Bal keze fejem alatt, és jobb keze mc:>gölcl engem. Ime az én 
szerelmesem szava; ime jön , szökdelvén a hegyekről: l1asonló a vad
kecskéllez; ime a fal mögött áll, nézvén az ablakon és rostélyokon 
által. ... 

"Az én ágyamban éjenkint kerestem, a kit szeret az én lelkem: 
kerestem őt, és nem találtam. Fölkelek, és megkerülöm a várost; a 
szorosok- és utczákon keresem azt, a !cit szeret az én lelkem: keresém 
őtet, és nem találtam. Rám akadtak az őrök, kik a várost őrzik: 
Láttátok-e, a kit szeret az én lelkem? És ime megtalál
tam őt, és megölelem: el sem bocsátom, valamig be nem viszem öt 
anyám házába .... 

"Alá mentem a diós kertbe, hogy meglátnám a völgyek almáit, 
és megtekinteném, ha virágzik-e a szöllö, s bimbóznak-e a granát
almák. Jer oh szerelmesem! menjünk ki a mezőre, mulassunk a szálláson; 
keljünk fel jókor, és meujünk ki a szőllőbe; s lássuk, ha a virágok 
gyümölcsözök-e: ott adok édességet neked. Ami lakunkban mindenféle 
almák vannak : ujaka:t es ókat tartottam számod1·a. Oh bár testvérem 
volnál, s velem egy anya emlői t szoptad volna: hogy kin találkozván 
veled, megcsókolhatnálak, és ki se ütköznék meg benne! Megfoglak 
téged, és az anyám házába viszlek: ott tanitasz engem; és fúszeres 
borral telt poharat adok neked , az én granátalmáim mustját. S~öllöje 
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van Salomonnak, körülvéve nyárfákkal; őrzőknek adá azt, s évenkint 
gyümölcseért ezer ezüst pénzt adnak. Legyen övé a szőllő, s kétszáz 
pénz azoké, a kik azt őrzik: az én sziJllőm te vagy énnékem." Sa kedves 
mondja : "Kényszerítelek titeket Jerusálem leányi ! a vadkecskékre, 
s a mező szar,·asaira, l10gy föl ne keltsétek az én kedvesemet. Szemei, 
mint a galambokéi i mint a liliom a tövisek közt: ugy az én szerelmesem 
a leányok közt. Kelj föl, és jövel .én barátném, én szépségem! A vi
rágok már nyilnak a mi földünkön; már a gerlicze szava hallatszik i a 
fügefa meghozta első gyümölcsét: s a virágzó szőllők illatot szórnak. 
Fogjátok meg nekem a kisded rókákat, mellyck pusztítják a szőllőt. 

"Kicsoda az, ki feljön a pusztából, mint a myrrha és tömjén 
füstje? Oh milly szép vagy én barátném, én kedvesem! Hajad, miut 
a kecskék nyájai Galaad hegyén i fogaid, mint a megnyirt nyájak i 

termeted, mint a sugár pálmafa; mint a granátalma szeletc orczáid : 
emlőid, mint a vadkecskének kettős fiacskái, mellyek a liliomok közt 
legelésznek Jöjj elő a Libanusból, én jegyesem! jöjj, és meg fogsz ko-

• ronáztatni. Bekeritett kert vagy te, s lepecsételt kut. Jöjj az én ker
tembe hugom, és jegyesem! Learattarn már myrrhámat, az én fúsze
reimmel együtt; megízleltem a lépes-mézet, ittam a boromból , és tc
jembö1. Egyete!{ barátim ! és igyatok , és részegüljetek meg szerel
mcseim! 

"Hatvanan vannak a király női, s nyolczvanan ágyasai, és a 
leányzóknak nincs számuk : az én galambom csak egy , az én tökélete
sem: látták öt a királynék és az ágyasok, és legboldogabbnak magasz
talák őtet." 

Másutt pedig a jegyes éjjeli kalandját beszéli el : 
"Én ugyan alszom, de szivem vigyáz. És ime az én szerelmesem 

szava, me ll y szólit : N y is d me g n ek em é n h u g om, é n g a
lambom; nedvesek fürtjeim az éjjeli c"3eppektől. Le
,·etettem köntösömet: mint öltözzem föl ismét? Megmostam lábaimat: 
mint mocskoljam be azokat ujra? Mig haboztam, az én szerelmesem 
benyujtá kezét a hasadékon, és szivem megindula rajta. Fölkelék, 
hogy megnyissam az én szerelmesemnek , és kezeim myrrhától cse
pegtek. De mikorra megnyitám, ő már eltávoza. Lelkem megolvadt a 
fájdalomtól j keresém, és nem !elém őtet: hivám, és nem felele nékem. 
Rám találtak az őrök, és megverének engem i és kik a falakat őrzik, 
palá~tomat elvették. Oh Jerusálem leányai! mondjátok meg, láttátok-e 
az én kedvesemet? Tudassátok vele , hogy elhalok a szerelemtőL Az 
én szerelmesem, ha nem ismeritek, fehér és piros, ezerek közül ki
válik j feje tisztitott arany; haja fekete, mint a holló, s göndör, mint 
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a pálmafa levele; szemei, mint a vizfolyam melletti galambokéi; or
czái, mint a fii.~zeres kertek ágyai; ajkai, mint a piros liliomok, vá
lasztott drága myrrha gyanánt il Iatozók; szép, mint a Libanus, vá
lasztott, mint a czedrusok Illyen az én kedvesem, és ő szeret engem, 
Jerusálem leányi l" 

Semmiféle nyelv sem bir felmutatni illy érzclemdus idylli verse
ket j és a tárgyak, mellyekről a képek vétetnek, bármilly hosszu ér
tekezésnél jobban megismertetik velünk ama nép szokásait, melly azo
kat dalolta. Ugyanezeket festi Ruth története is. 

Ruth. 
Drágaság idején elindult Bethlehemből Elimelech zsidó, Moab 

tartományába, felesége- N oemival, és két fiával. Itt megteleped vén, 
fiai moabita nőket vettek feleségül , kiknek egyike Ruthnak hivatott. 
A férjek halála után Noemi visszatért Bethlehembe, Ruthnak kisé
retében, ki haz;•jától bucsnt vőn .. Épen az árpaaratás idején érkeztek 
haza ; és Ruth igy szóla napához : H a ak a r o d , e l m c g y ek a m e
z ö r e, ka l ás z ok a t sz e d n i. A szántóföld pedig, mellyen szede
getett, Booznak, egy gazdag férfiunak, és Elírnelech rokonának tu
lajdona volt; ki is megtudván ki létét, monda neki: Maradj csak itt 
e szántófölJön, és senki sem fog l1áborgatni; s ha megszomjazol, menj 
a vederhez, és igyál; s ha eljö u az evés ideje, jer ide, s egyél kenye
ret, és mártsd uz eczetbe. Ekkép cselekedett ő; s az aratók közé ült, 
ételt készíte magának, azután ismét elmene böngészni. Booz pedig 
megparancsolá aratóinak, hogy szándékosan is hagyjanak el kalászo
kat j miszerint Ruth azokat pirul áR nélkiil fölszedhesse: ki a kicsé
pelt gabonát, az étel maradványival elvitte napának; és ismét vissza
tért Booz szántóföldére aratni, valamig az árpa és buza mind be lőn 
takaritva. Mikor pedig a szériin csépeltek, Ruth Noemi tanácsára éj
jel titkon odalopódzott, hol Booz a kévr\k közt aludt, és fölfedvén an
nak lábait, azokhoz terült. FölPbrcdvén Booz, kérdé tőle, ki legyen; 
s megtudván a közöttök létező rokonságat, más nap egy közelebbi 
rokon jogát magának engedtetvén át, feleségül vette. 

Ez előadás nyomán a zsidó költészet terére vezeÚetünk; mert ha 
a valódi költészet azon szózata az érzelemnek, melly az emberiség és 
Isten iránti szeretctet termékenyíti, melly könyörög, siránkozik a 
gonosz fölött, égre emelve, s ezzel vigasztalva a szcrencsétlenek le
vert tekintetét: ugy az sehol sem tölté be jobban e magasztos hivatá
sat, mint a Z'lidóknáJ. 
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~yelv. 

Az egé'lz zsidó irodalom a bibliában foglaltatik 1), azon könyv
ben, melly, mint a hires angol orientalista, Jones mondá: "több éke
sen-szólást, több történeti igazságot, több erkölcsi tanítást, több köl
tői gazdagságot, szóval, több szépséget foglal magában, mint mindcn 
egyéb, bármcll y században, vagy nyel ven készült könyvekben, össze
véve találhatni." A rabbik hagyományai szerint a zsidó nyelv volna 
az eredeti nyelv, a mellyre maga az Isten tanitotta az embert; melly 
Scm maradékainál, és legtisztábban Heber űainúl őriztetett meg. Bár
mint legyen is a dolog, ez elnevezés: ,zsidó nyelv', valószinüleg a gö
rögök től származik; legrégibb, és természetes elnevezésnek a chanaáni, 
vagy ,phoeniciai nyelv' látszik lenni. Juda s Izrael országainak külön
válása után rendesen zsidó nyelvnek hivatott; az ,assyriai' elnevezés 
alkalmasint az ujabb írásmódtól jön, melly assyriai betüket használ. 
A zsidó nyelv a semi nyelvek családjához tartozik, vagyis inkább a 
három betüs nyelvekhez j minök: l) az a r am, a targumi chaldaeai, s 
bibliai chaldaeai szóejtésekkel, a syrus nyelvvel, és a samariai, zabii 
s talmudi szóejtésekkel j 2) a r é g i, vagyis bibliai zs i d ó, meg a 
későbbi, vagyis a zavaros időkből való, s a rabhin nyelv, melly a 
phoeniciait és a pun t is magában foglalja j 3) az ó, és u j a b b a r a b, 
és a maltai, mellynek rokonsága uémellyek által tagadtatik j 4) az 
a e t h i o p i a i. E nyelveknek következő közös tulajdonságaik vannak : 
a legtöbb szóknak három betüböl álló gyökük van j majdnem mindig 
egyedül mássalhangzókat használnak az alapeszme kifejezésére, melly 
a magánhangzók változtatása által módosul ugya.n , de nem változik 
el j gyakran használják a torokhangokat, a lehelet különböző fokai
val j tulajdonképeni eseteik nincsenek; aszó végéhez ragasztott betük-

. kel fejezik ki a személyes névmás birtokosát (genitivus) és szenvedőjét 
(accusativus); az aethiopiai kivételével jobbról balra iratnak; hang
zókat az irásban nem használnak , hanem azokat a bctük fölébe, vagy 
alá rakott pontok-, vagy vonásokkal pótolják. Eredetöket egy, most 

1
) A zsidók következőleg osztják fel könyveiket: Th01·ah, vagyis kiválólag 

a ,törvény', tudnillik 1\lózses öt könyvei; Nehum, a proféták; Khetubim, vagyis 
átalában iratok, a többi könyvek. A talmud neve dib re cctballah, vagyis a hagyomány 
szavai, min<laz, ami nem thurah. A rabbik azt mondják, hogy ~gyedül csak a thor·ak 

valód,i. jó suj hir IzraeliJen ; minden egyéb csak részletes kifejtése az alatta el
rejtett cre<leti hieroglyphnak. 

. A Pentateuch öt köny\reit a zsidók azon szavakról nevezék el, mellyeken 
kezdödnek ; a görög nP.veket pedig, mellyeket mi is használunk, a Hetvenl'k f~>ga
dák el a fordítás alkalmával. 
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már elenyészett közös anyától származtatják, melly ugy látszik, nagy 
részben két betüs, egytagu, egészen természetes és hangkövető (-ono
matopoeicus) nyelvből állott: legelső nyelve az emberiségnek, mellyen 
valószinűleg soha sem irtak , s melly a népek szétválása után , az ég
hajlat, és a népek természetének különfélesége szerint oszlott a fön
nevezett nyelvekre j mcllyek közül a zsidó nyelv, mielőtt még iratott 
volna, ugyanaz volt az aram nyelvvel j valamint az arab régi időkben 
hasonló volt a zsidó nyelvhez, és még régebben az aramhoz. 

Ábrahám családja, mindamellctt, hogy a chanaáni nyelvet cl
fogadta; legalább egy ideig szükségkép megtartotta a különféle aram 
szavakat, formákat és módokat : mellyek lassankint elenyésztek, a mint 
Chanaánban állandóul letelepedett, és folytonos érintkezésbe jött a ben
szülöttekkel j igy avultak el az arameismus formái. 

A nyelv állandó formákat nyert Mózses alatt,és kilencz századon 
át tartotta magát fön lényeges változás nélkül j mikoron Manasses 
idejében uj szokások és szertartások hozaiván be, azokkal együtt a 
chaidacai nyelv is használatba jött. A babyloni fogság alatt a győzök 
nyelvével vegyült össze, annyira, hogy nem beszéltetvén, egyedül a 
kUnyvek és szertartások nyelvévé vált. Ezzel nem azt akarjuk mon
dani, mintha a zsidóknak hazájokba lett vi~szatértök után, annak is
merete kiveszett volna, mert még Jerusálem pusztulása után is fen
tartotta magát a nemzet egy részénél: de már azon szerencsétlen ese
mény előtt, abba igen sok nem-bibliai szavak, igen sok aram végzetek, 
s görög és latin kifejezések csusztak be. A későbbi idők e nyelvén ira
tott a l\fishna, a palaestinai, és más talmud irástudóknak temérdek 
mondataik és elbe~zéléseik. A későbbi zsidó nyelvet meg kell tehát kü
lönböztetni a tulajd~mképen vett rabhin nyelvtől, vagyis azon nyelv
től, mellyet nem a nép beszélt, hanem a rabbik és irástudók. Miért is 
a zsidó nyelvben három korszakot kell megkülönböztetni: az arany 
korszakot, melly a babyloni fogság előtt irt könyveket foglalja magá
ban, vagyis a tiszta bibliai zsidó nyelv korszakát j az ezüst korszakot, 
melly a babyloni fogság utáni iratokat tartalmazza, vagyis a későbbi 
bibliai z'lidó nyelv korszakát; és a későbbi nem-bibliai zsidó nyelvet, 
melly közönségesen rabhin nyelvnek hivatik. 

Minden semi nyelvek közt a zsidó legrövidebb és legegyszerűbb ; 
és sajátszerű spirituali'lmusa által tünteti magát ki. Minden nyelv há
rom elemből áll: magánhangzók-, mássalhangzók- és hehezetekből 1); 

1) Scblegel, Vorlesungen über Littera.tur. IV. Felolva.s. Herder, Geist der 
hebraischen Poesie. 
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ez utóbbiakhoz tartoznak azon mássalhangzók is, mellyek kemények, 
Yagy lágyak lehetnek, mint : g és gh, c és ch, d és t, b és p, v és f. A 
tulajdonképeni mássalhangzók, ugy szálván, a nyelvnek csontvázát 
képezik, a hangzók pedig annak zenészeti részét; de a hehezetek rej
tett eleme egy felsöbb szellemnek felel meg. A mássalhangzók eleme 
uralkodik a görög-, persa- és németben ; a zenészeti rész a l(özönséges 
olaszban; a hehezet mindenek fölött a zsidóban : melly igy sokkal job
ban megfelel azon ezéinak, hogy a szent kinyilatkoztatásnak közlönye 
legyen. Már annyi századok óta holt lévén, teljhangzásáról igen bajos 
itéletet hozni; mindazáltal a hehezetek és torokhangok sokaságából 
méltán lehet következtetni erőteljes és szenvedélyes kifejezésére. 

Habár nem olly gazdag és tökéletes is, mint a sanserit 1), egy 
sem dusabb nála képek- és képletekben, sem ne'm költöibb. Bővelkedi~~ 
kifejezésteljes festői szavakkal, mellyek gyökei l.egtöbbnyire az idő 
eszméjét is magukban foglalják; mig más részről a melléknevek sze
génysége gátot vet az epithetonok tuláradásának, melly legmkább a 
görögök hibája szokott lenni, s az irmadornak élénk, elragadó, erőteljes 
menetct kölcsönöz. Egy nyelv sem fejezi ki tovább olly tiszhangzásban a 
külső tárgyat a benső benyomássaL A zsidó igéknek tulajdonképen 
csak két határozatlan idejek van, mellyck a mult, jelen és a jövő köz t 
ingadoznak; e hiány egy magasabban ihlett költészet sajátságához igen 
jól illik, mellyben a jövőnekjós eszméje a jelennel párosul, s mind
kettő az örökkévalóságban enyészik cl. A két idő igen gyal(ran válto
gatja egymást; ugy hogy a vers eleje mult idoben adja elő azt, mit a 
rá következő sor jövendő időben fejez ki. 

A költészet é~· a folyóbeszéd közti különbség sem olly nagy, miut 
egyéb nyelvekben; s az iró a nélkül, hogy az alakot változtatná, a leg
(•gyszerübb folyóbeszédről a legmagasztosabb költészetre megy által. 

Irodalom. 

A zsidó irodalom egészen a valláson alapszik ; s a lényeges ki.i
lönbség ez , és a görögök és romaiak irodalma között, akadályozá ez 
utóbbiakat annak megértésében; valamint e nemzet életmódjáról sem 
,·ala fogalmuk. Ez oknál fogva igen sokáig nem volt tudomás uk a szent 
könyvekről: csak azután, hogy Ptolemaeus Evergetes lefordittatá, 
tünt föl némellyeknek, mint például Langin rhetornak, azok magasz
tosságfot; má!3ok pedig azokat a Platoféle eszmék kifolyásának tartották. 

1) Doctor Lepsius, Palaeographiájában igen érdekes hasonlatosságot mu· 
tat !ol a zsidó és sanserit nyelv közt: ámbár mindkettö külön családhoz tart07.ik. 
L. W. GeseDlas, Geschichte der hebr!i.ischen Sprache und Schrift. Leipzig, 1815. 
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Ki még mai nap is a szent könyvekben a scholastil;.ai formákat 1), a mai 
eposokat, és dramákat akarná föllelni, hasonlitana ahhoz, ki Vitruv 
czirkalmával Salomon templomát akarná megmérni, óriási arányosságá
val, tizenkét bikán nyugvó bronz tengerével, s a frigyszekrényt. ki
terjesztett szárnyaikkal Lefödö chcrubimokat, és a borzalmas szentély 
rejtelmeit, mellynek homályos mélyében Jehova székel. Azokban egy 
nemzetségi névsorhoz a legmagasztosabb lyrai emelkedettség csatla
kozik , a legcgyszerübb elbeszéléshez a legbnzgóbb imádság, az apró
lékos rendszabályokhoz profétai ihlettség; a szépség itt maguk- a dol
gokból, és az akarat teremtő en~jéből fakadozik; s talán egyetlen hely 
sincs, hol a szép csupán mint szép uralkodnék : mert mindig az élet 
szavait hallja bennök az ember, mellyekbcn a legnagyobb egyszerüség és 
világosság párosul az utolérhetlen mélységgcl. 

Történetírás. 
A történetirás a classikaitól szinte egészen különböző formákat 

vesz föl; s mig a nemzet kiváncsiságát kielégítik az uralkodók nemze
déki jegyzékei, mcllyekben e népek olly annyira gyönyörködének, az 
emberiség a legmerészebb talányok megoldását leli föl abban, mellye
ket tudós, vagy tudatlan emberek kigondolhatnak Mózses más iróktól, 
kik a világ eredetét kutatják, eltérve, nem tölti az időt magyarázatok
kal, mellyek csal~ a kiváncsiság-, vagy lliu g0guek szalgálnának tápsze
rül: gyorsan átsuramlik a legelső patriarchákon; de határozott, é!; 
nlindenki által könnyen megérthető szavakkal állitja föl a legfontosabb 
dogmát az egy Istenről , lá szabad akaratból alkotott minclent, és az 
egész emberiségnek egy törzsapától való származásáról. Az elbeszélő 

annyira el van mcrülve ez lstennek nagyságaba, hegy még csak külö
nös csudálkozást scm tanusit az ő müvei iránt; s azért olly magaszto
sak eme kifejezései: Is t e n m o n d á., l c g y c n v i l á g ossá g: és 
l c t t v i l á g o s s á g. I s t e n l á t t a , h o g y a v i l á g o s s á g j ó: 
s elválasztá a világosságot a setétst!gtől. 

Nyolcz fejezeten át viszi az olvasót Ádámtól Ábrahámig, melly 
korszakot miis népek egy egész sereg istenekkel ,népesitenek be. Né
mellyek azt hiszik, hogy Mózses e fejezetek irásában korábbi kutfőkct 

1
) Doctor Lowth öt rendbeli értekezést lirt a zsidó költészetről: egyet a 

versmértékről; másikat az irmodor, v~tgyis a figurák, allegoriák, hasonlatossá
gok, prosopopoeiák fölött; harmadikat a szerzeményekről, minők az alagya, oda, 
idyll, stb. A legfönségesebb t>trgy is ekkép alar:sonyittath~ttik le; a nagy tudo
mányosság és legjobb szándék, ekképen silány nl el iskolai elóitéletek következté· 
ben. L. De Wette, Cmnmeul. übe!' die Psalm. Heiclelberg, 1836 Ewald, Die l'oi!t. Hii
chcr des A. B. Gnttinga, 1839. 



4.17 

is használt, szintugy tartalom-, mint alakra nézve i s e részben bizo
nyos szavakra, mellyek másutt nem foniulnak elő, s bizonyos költői 

végzetü versekre hivatlwznnk, mellyek idézetekhez hasonlók 1). Ha 
bár mcsének tartsuk is Henochnak tizenöt könyvét'), s azon oszlopol{at, 
mellyekre Flavius József előadása szerint, Sethnek maradélmi még a 
vizözön előtt sokat följegyzének az utókor számára: méltán föltehetjük 
Mózsesről, hogy a patriarchalis hagyományokat szóhiven jegyzé föl. 

Az előadás mindinkább terjedelmescbbé válik, a mint különöseb
bcn Izrael népéről beszél ; itt már a dolgok magasztos egyszerüségc a 
mesterkéletlen kifejezésekkel párosul, annyira, hogy némellyck az ő 
előadását többre becsülik Homerénél. Tovább az Exodus, és a Numeri 
könyvekben a patriarchalis családélet egyszerüségét Egyptom rejtélyes 
nagysága, az arabiai puszták végtelensége váltja föl, s közben-közben 
hasonlithatlan fenségü dicsénekekbe tör ki; mellyek annál mélyebb be
nyomást tesznek az emberre , minél keresetlenebb az irmodor. 

A zsidók további történetei Jósue könyvében foglaltatnak, ki va
lódi szerzőjének tartatik i azután pedig az egykoru proféták krónikáiban, 
kik gyakran hivatkoznak a később elveszett évkönyvek- és emlékira
tokra. Ezen emlél1iratok, az általuk nyilvánuló papi nézetek, és a pro
féták által kifejezett nép szava, voltak a három elem azon történetirók 
számára. S ők nagyon különböznek a világi iróktól; mivel nagyszerü 

1) "Dixitque Lamech u.roribus suis Adae et Sellae: A11dite vocen• meam, uxo

res Lamech; auscuitale sermonem 1/WIIm: quoniam occidi l'ÍI'lllll in vulnus meum, et 

adolescentul11m in livonm meum; septuplum ullio dabitur ele Cain, de Lctrnech vero 

.<eptuagies septid' (Gen. 4, 23. 24.). Ez bizonyám legrégibb költői töredék. 8 
N oe átkában (Gen. [).): ."Jialediclus Chrtnaan ,· seiTUs servorum erit fratri!Jus 
suis. Bwedictus Domit1us Detos Sem: sit Chanaan servus ej us. Dilatet Deu~ Japhet, 
et hahilet in tabc,,·naculis Sem, sitque Chanaan sen 11s ejus." L. Richard Simon, Hist. 
c1·itivue de l' ancien Testamwt. Rotterdam, l 68 j. Astruc, ConJectures sur les memoü·es 
or·iginaux d ont lllo'ise s' es l servi 710111' la compositi on de la flcnése. Brüssel, 1733. 

2) Dr. Richard Lawrence adta ki: .1/ashasa Ilenoch [\'a.biy .. the book stb., vagy
is : Henoch proféta künyve; apoc,·yph irat, melly sok századok,m át elveszettnek 
tartatott, de am u lt század vége felé A byssiniában fölfedeztetett: a Bodi ey könyvtár· 
nak egy aethiop nyelvü kéziratábólleforditva. Oxford,1821.Egy igen régi könyv, 
habár apocryph, mellyre a legelső keresztény irók hivatkozni szerettek, megér
demleHe bizonyára a kiadást; azonban semmi ollyast sem foglal magában, mi az 
ó-korra legcsekélyebb világot is vethetne. E könyv még Kr. e. iratott: mert szent 
Judás hivatkozik rá; és pedig a babyloni fogság után: minthogy telve van a 
chaldaeu'~októl átvett fogalmakkaL A Háromság eszméje, melly egyéb zsidó 
könyvekben cabalisticus tan gyanánt fordul elő, ebben ollyképen adatik elő, hogy 
annak kö-zönséges voltáról a zsidók köz t meggyőződhetünk; három Ur, vagy Is· 
tenség vanjelen a teremtésnél: a lelkek ura, a választott, és a hatalmas. V. ö. 
Sy!veatre de Sacy, Journal des Samns. 1826. 
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dramát irnak le, mellyben főszerepet visz az lsten, és az ö választott 
népe j a törvénynek megtartása, vagy áthágása, s az ebből eredő. kö
vetkezmények, a proféták küldetésc, az általuk tett csudák veszik 
igénybe az iró figyelm ét: ki mellőzi azt , a mi pusztán a kivánc~_iság 
kielégitésére szolgálhatna. Ez iratok irodalmi szépségét ugy izleli csak 
meg az ember kellőleg, ha azon kor szakásaiba képzeli magát, mellyek 
a mai beduinokra cmlékeztetnek : kik csillapithatlan szenvedélyöknél 
fogva az elbeszélések iránt, néha utközben is megállapodnak , s össze
gyülekeznek a regélő körül j az aggodalom, hosszu és szánakozás érzete 
váltogatva nyomván ki magát barnult arczaikon. Ha m:gy veszély fenye
geti a hőst, egyszerre mindnyájan felkiáltanak: ,N em, n em j Is t e n 
v e g y e ő t o l t a lm á b a' j ha harcz ba rohan, szab l yájokhoz kapnak j 

ha árulás által esik el: ,Á t ok a z á r u l ó r a', orditják j ha legyőzetik, 
sohajtva mondják : ,A z Is t e n l c g y e n n ck i i r g a l m as' j de ha 
győz, örömükben kiáltják : ,D i cs ős é g a se r e g ek U r á n ak'. A 
regélő hosszura nyujtja előadását, a legapróbb körülményekre is ki
terjeszkedik, egy lánczszemct ki nem hagyna a nemzetségi jegyzékböl, 
szólásmódokat és közmondásokat használ, a természet szépségeinek le
irásába bocsátkozik, különösen pedig a nőket magasztalja j mire ren
desen azon felkiáltás következik : ,D i c s ő s é g I s t e n n e k, k i a n ő t 
t e r em t e t t e.' Igy képzelern magamnak a régi zsidókat is, midőn 
figyelemmell1allgatják valamcll y sheiknek ajkairól a krónikák-, vagy 
hagyományokban fenmaradt előadásokat. 

A Pentateuch többi könyvei közül a Leviticus a papság megala
pitását, és az isteni-tisztelet egye3 részleteit foglalja magában: melly 
mintegy árnyék, és előkészület volt az örök és vérontás-nélküli áldozatra, 
melly azt egészen elenyésztesse 1). A Deuteronomium Mózses véginté
seit foglalja magában az izrae\itákhoz, és magasztos hála-hymnussal 
végződik. 

1) Ennek bizonyságaul szolgálna.k a. keresztény bünbánatra czélzó, s elő
készítő szertartások. "A hetedik hó tizedik napján sanyargassátok lelkeiteket; 
kézimunkát ne végezzetek, sem ti magatok, sem a köztetek tartózkodó idegen. 
E napon történjék a kibékülés és minden bünöktőli megtisztulás; és ti meg fog
tok tisztulni az Ur előtt. E kiengesztelést a pap, kire a szent kenet feladatott. 
fogja teljesiteni ... Ö fogja kiengesztelni a szentélyt,a frigyszekrény hajlékát, ts 
az oltárt, ugy sz inte a papokat és a népet is." A papi törzsnek megtisztulása után 
következett a nép kiengesztelése, mellynek részéről két kecske, s egy kos mutat
tatott be a főpapnak. Egyike a kecskéknek leiiietett, a másik pedig egész Izrael 
bünével terhelve, a pusztába bocsáttatott ki, s helyébe a tiszta áldozat tétetett. 
Könnyü kitalálni e kép jelentőségét. De a tiszta báranynak nem egyedül kelle 
1zenvcdnie, hanem vele egyiitt a kecskének is; vagyis a népnek is sanyargatnia 
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A Pentateuch öt könyvére következnek Jósue, Birák, Ruth, Sá
muel két, s a Királyok szinte két könyvei, és a Paralipomenel{ j továbbá 
,J ó b, Ruth, Esther, Esdrás és Nehemiás; ezután a Zsoltárok, Példabe
szédek, Ecclesiastes, ~~nekek éneke, a négy nagyobb és tizenkét kisebb 
proféták j ezeken kivül a kath. egyház hiteleseknek ismeri Judit, 
Tobiás, a Machabaeusok első és második, a Bölcseség, Jézus Sirák fia, 
Baruch könyvét, Dániel és Esdrás könyveinek egy részét. 

Blllcsészet. 
A Példabeszédek, Ecclesiastes, Jézus Sirák fia, 

és a B ö l cs es é g könyvei erkölcsi értekezésekből állnak. Az ezekben 
uralkodó forma a közmondás , vagy példabeszéd; mellybe a régiek 
minden tudományukat összevonták, mielőtt a folyóbeszéd irásban diva
tozott volna. Az Ecclesiastes tizenkét fejezete, ama sok lelkek szenvedé
seit tünteti elő, mellyelc amaz időkben is, valarnint jelenleg, határtalan 
ki.vánságok- és vigasznélküli kétségbeesésben valának elveszendők. A 
kétkedő, a materialista, a pantheista, rendre föltalálja bennök a maga 
rendszer2t , ·melly azóta már nem egyszer élesztetett föl. ,.Mije van az 
ernbernek minden rnunkájából, rnellyel rnunkálkodik a nap alatt?" 
kérdi az Ecclesiastes. "Nemzedékek jönnek, nemzedékek elmulnak: a 
föld pedig örökké megmarad. Micsoda, ami volt? Ugyanaz, ami lesz. 
Mi az, ami történt? Ugyanaz, :t mi történendik. Semmi sem uj a nap 
alatt; sem nem mondhatja senki: ,ime ez uj' j mivel immár meg volt 
az a mult századokban, mellyek előttünk voltak. Vizsgáltam mindene
kct, mik a nap alatt vannak: és ime minden csak hiuság, és lélek 
gyötrelme j és megismertem, hogy a növekvő bölcseséggel a gyötrelem 
is nő; s a ki öregbíti a tudományt, öregbíti a munkát is. Ekkor bő
velkedni kivántam az élvezetekben: pompás palotákat épitettem ma
gamnak, és szőllőket plántáltam, kerteket é'l halastókat csináltam, 

kellett lelkét a bünbánat eme napjaiban. A pap az eleveu kecskét állítá az Ur 
elejbe, s kezeit annak fejére tévén, Izrael minden büneit, gonoszságait és vétkeit 
megvallá : s az igy megterhelt kecskét a pusztába taszitá ki. A jerusálemi tal
mudban bizonyos könyörgési és gyómísi minta tartatott fön, mellyet a főpap a 
nép nevében mondott: "Domine, tnalignr egi, ct in opinione a11imoque 11utlo constan
ter steti, et in via Zonginqua amb1dal'i ; sicut ego feci, amplius non faciam. Sit" tJolun
tas et beneplacitum tuum, Domine Deus! ut rxpies omnes p1·aevaricationos meas. e1 

pareas omnibus iniquitatibus meis, et condones omnia peccata. mea." 

A Mishna szerint ez volt a formula: "Quaeso Domine! perverse egi, prae
varicatus sum, peccavi adtJerstu te, ego et domus mea; IJ!4aeso Domine ! condona, 
quaeso iniquitates, rebelliones et pecrata, quae perverse egi, in quibus 1·ebellavi et pec
cavi ad versum te, ego et dom us mea, sicut sc,·iplllm est in lege IUoysis se1·vi tui, quoniam 
hac die fit e:rpiati11" etc. 
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szolgákat és szolgálókat birtam, csordáim és juhaim voltak; gyüjtöt
tem magamnak aranyat és ezüstöt, szcreztem magamnak ének-es férfia
kat és nőket, poharakat és korsókat a borozáshoz, és a mikct c~ak meg
kivántak szemeim, meg nem tagadtam tőlök: és láték mindenbel} hiu
ságot, és lélek gyötrelmét. Kerestem a bölcs~séget: és látám , hogy a 
bölcs- és tudatlannak azonegy vége volna. Es mondám: mit használ 
tehát az embernek minden munkája, s lelkének gyötrelme; ha minden 
napjai fájdalmak- és nyavalyákkal teljesek? Láttam a nyomorgatásokat, 
mcllyek a nap alatt történnek, és az ártatlanok könyhullatásait, és 
senkit vigasztalót; és hogy nem állhatnak a hatalomnak ellen, min
denek segitségétől meg lévén fosztva: s inkább dicsértem a holtakat, 
hogy scm az élőket; és mindkettőnél boldogabbnak ítéltem, a ki nem is 
született, és nem látta a gonoszokat, mellyek a nap alatt történnek." 

Nem mondanók-e mindezt Renatus, és Child· Harold okoskodásá
nak? Tovább folytatja: "Hasonló az ember sorsa a baroméhoz; mindket
tőnek egyenl ö a halála: a földhö l lettek, és egyenlöképen visszatérnek 
a földbe. Ki tudja , ha. Ádám fiainak lelke fölmegy-e, s a barmoké alá
száll? Por leszen a testből; s a lélek elrepül, mint a könnyü lég." Illy 
régiek a hasonló tévelyek ! Ezek ellen kel ki a bölcs ; és emlékeztet rá, 
miszerint lsten birói széke elé vár minket, és minden jó, vagy gonosz 
tettet vizsgálni fog, és megítélni. 

Néha-:1éha a tanmodortól egészen a költészetig emelkednek föl 
ezen bölcsészeti iratok , midön a bölcseséget magasztalják , s a heuye
séget kárhoztatják. A zsidó szokások eleven rajzát tüntetik elénk a kö· 
vetkező képek: 

"Fiam! mondjad a bölcseségnek: n é n é m v a g y , és az okossá
got barátodnak hivjad; hogy megőrizzen téged az idegen nőtől, melly 
csábitó szavakat használ. Házának ablakából, a rostélyon át nézve szem
téli az a balgatag ifjat, ki általmegy az utczán a szegletnél, az éj sö
tétségében. ~~s ime elej be fut, kéjnői ékességében, készen a lelkek elszé
ditésére ; csacska, és hizelgő, nyughatatlan ; és nem állhat meg lábain 
a házban: n!ost a téreken, majd az utczákon~ majd ismét a szegleteken 
leskelődik. Es megragadva az ifjat, megcsókolja, és szemtelen arcz
czal hízeleg neki, mondván: Á l d o z a t o t fo g a d t am ü d v em é r t, 
ma teljesitettem fogadásomat; azért jöttem ki előd
b e , k i v á n v. a t é g e d l á t n i , s r e á d t a l á l t a m. Á g y a m a t 
fonadékkal huztam he, szines szőnyegeket teritet
t e m r á ; m e g h i n t e t t e m á g y a s h á z a m a t m y r r h á v a l, 
a l o e v e l és c i n n a m o m m a l : j e r ! r é s z e g ü l j ü n k m e g s z e
r e l e m t ő l, m i g f ö l n c m k e l a n a p u j r a ; m i v e l n i n c s f é r-



461 

jem itthon: igen mcssze utra ment;egyzacskópénzt 
v i v e ma g á v a l, és cs ak h ol d t ö l t ek o r t é r me g h á z á l1 o z. 
Behálózza öt sok beszédekkel, és ajkainak hízelgéseivel magához vonja 
őtet. Az pedig követi őt, min t :,tZ ölésre vitetett marha; s mint a szök
décselö bárány: és nem érti, mikép mészárszékre vitetik, valamig át nem 
járja a vas máját; mint a madár siet a törbe, s nem tudja, hogy ve
szélyben forog élte" 1). 

Ennek ellenében a bölcs ekkép rajzolja az okos nőt, mellynek 
képét anyja állítja elejbe : 

"Erős asszonyt ki talál ? igen nagy annak az ára. Bizik abban 
férjének szive, és nincs hozományra szüksége: s ö jót ád neki, és nem 
gonoszat éltének teljes napjaiban. Gyapjutés lent keresett, és dolgozott 
az ö keze:nek munkájával; és lőn, mint a kereskedő. hajója, messziröl 
hozván az ö nyereményit. Fölkelt éjjel, és ételt adott a háza népének, 
és az ö szolgálóinak; megszemlélte a mezöt, és megvette azt: kezeinek 
munkájából szöllöt plántált j megerősítette karját j megkisérlette, és 
látta., hogy jól mennek az ö dolgai, s nem alszik el éjjel a világ házá
ban. A kezét erős dolgokra vete*, s ujjai orsót pörgettek. Meg
nyitotta kezét a szükölködönek, és az ö tenyerét az ügyefogyottnak 
Nem félti az ő házát a hó hidegétől; mert mindcn háznépe kétszeres 
rul1át öltött. Drága ruhát csinála magának, bibor és vörös selyem az 
ö öltözete; s férje kitünik a kapuban, midön a tartomány bölcseivel 
együtt ül. Gyolcsot csinált, és eladta; s övet adott a chananaeusnak. 
Megnyitotta száját a bölcseségnek, és a kegyelmesség törvénye az ö 

nyelvén; és kenyerét nem ette hivalkodva. Fölkeltek fiai, s igen bol
dognak hirdették őtet: a férje dicsérte őtet. Csalárd a kedvesség, és 
hivságos aszépség; de az Urat félő asszony dicsértetik. Adjatok neki 
az ő kezeine~ gyümölcséből, és dicsérjék őtet a kapukban az ö csele
kedetei." 2) 

Költészet. 

A bölcsészi költészet legmagasztosabb müve: J ó b könyve. Le
gyen bár eredeti zsidó mü, vagy hogy az arabból ford i tá azt .l\'lózses, 
népének vigasztalására a szolgaság alatt: nincs mü, mclly hübb képét 
adná az emberi sors magasztossága- és nyomorult voltának, a sors 
kénye- sa gondv.iselésnek, és ama kisérteteknek, mellyeknek lsten alá
veti a jókat, hogy még jobbakká tegye őket. A képzelt, vagy valódi hős 
a jó és <gonosz szellem közti küzdelmet tünteti föl, s az eröslelkü embert, 

1 ) Példab. 7. 
2) Példab. 31. 
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ki h&si elszántsággal türi a sors csapásait, azoirat kisértetés gyanánt 
tekintve; s megczáfolja azok káromlását, kik az erkölcsiség zsinor
mértékeül a földi javakat, vagy rosszakat veszik, és végre diadallal 
emeli föl fejét. 

Közönségesen azt hiszik, hogy a zsidó versnek sem olly tágrnér
té ke nincs, minö az europai 1 sem időmértéke, minö a görög és latin 
nyelvben találtatik 1). Uralkodó forma benne a párhuzamosság, vagyis 
az eszméknek egymásra következése, és a rimes mozgás, uem csupán 
a szavak- és tagokban , hanem a szabad öszhangzattal együve állitott 
képek- és érzelmekben is. E forma mutatkozik a zsoltárokban, nem 
csak minden vers- és versszakonkint, l1anem az egész szerkesztésben 
is 2) ; és e költői forma sokkal nagyszerübb a rim- és tagmértéknél, s 
a szabad mozoghatást nem akadályozza, sőt elősegíti. Eredetét termé
szetesen azon körülménynek köszöni, hogy ama zsoltárok fölváltva 

2) Sz. JeromosBevezetésében a szent-irásba ezeket mondja: "Nemo cump,·o
phetas tJersibus viderit esse descriptos, melro eos existimet apud Rebraeos ligtJri, et 
aliquid simile habere de psalmiset operibus Salomonis: sed quod in Demosthene el 1'111-
lio solet fieri, ul pet· cola scribanlur et commatn, qui utique prosa et non versihus con
scripserunt." Máshol pedig még határozottabban: "Quodsi cui videtur incredulum 
mct ra e ss c apttd Hebmcos, et in mo1·em nostri Flacci, graecique Pindari et Alcaei et 
Snppko, vel psaltcrium , vel lamentationes Jct·emiae , vel omnia Scripturarum cantica 
comprekendi, legnt Philonem, Josephum, Origenem, Caesareensem Eusebium, et eorum 
testimonia me tJet·e dicere comprobabit," 

Hogy a zsidóknál tulajdonképen tagmértékes versek voltak, és hogy 
minök voltak ezek , és mikép használtattak legyen a sz6tagok , meg van mu
tatva a következő c~imií munkában : Von der F01·m der hebrJischen Poesie, 
nebst einer Abhandlung ü5er die Mus·ik der llebraeer, von J. L. Saalmntz etc., mit 
einem Vorwo1·te von Dr. Augost Hahm. Königsberg, 1835. 

2) A párhuzamosság hasonértelmü (synonim), midőn miml a két verssor 
azonegy értelmet fejezi ki i példiul a 8. zsoltárb~m: 

"Quid est homo, quod memo1· es ejus ? 
Aut {ilius homini.•, quoniam visitas eum ?" 

A párhuzamosság ellentétes (antitheticus), midőn az első sor a másodikban 
foglalt ellentét által fejtetik meg bövebbenimiként a 18. zsoltárban : 

"Dies diei eructnt verbum; 
Et no;r noc/i indical scientiam." 

A párhuzamosság összetételes (syntheticus), midőn a második verssor az 
elsöhez valamit adván, azt bővebben megmagyarázza: például ugyanazon zsol
tárban: 

"Lex Doniini immacttlata, contJer/ens animas ; 
1"estimonium Domini fidele, sapientiarn praestans parvulis." 

L. Ortalda, lnt~·odu~ione allo studio della lingua ebraica. Torino, 1846. 
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énekeltettek, s a nép képezte a kart 1). A jelenlevők egy része igy 
kezdé: ,Az Ur országolt; örvendjen a föld;' a másik fe
lelé: ,Vigadjanak a sok sz ig etek.' Az első folytatá:,Felhők 
és homály környezik 8t'; a másik vála.szolá: ,Igazság és 
itélet az ö trónjának alapja'. 

A zsidók költészete még az által is felülmulta más népekét, hogy 
tisztán nemzeti volt, s az ö életmódjokban gyökerezett. Két legna
gyobb költ8ik: a törvényhozójok, és legnagyobb királyuk volt; hym
nusaik minden ünnepélyeken énekeltettek: miért is a zene a nevelés
nek fontos részét tette. Már a legrégibb időkben voltak náluk proféta-, 
vagyis ének-iskolák; és Sámuel 2) egész sereg profétát említ, kik éne
ket zengve szállnak le a magasról, czimbalom, hárfa, dob és fuvola 
kiséretében. 

Az ének mestersége különösen Dávid alatt virágzott, ki négy
ezer levi tát osztott be huszonnégy énekkarba, kik a nyilvános ünne
pélyek alkalmával énekeltek; e karok élén álltak Asa ph, Eman, Idithun, 
maguk is jeles költők. Mit rontathatnak föl a jelen korban az elpuhult 
szinházi énekesek , kik zárt falak között szerelmet, és tulzott szenve
délyeket nyögdécselnek, mi ezen vallásos és népszerü ünnepélyek ma
gal'lztosságához hasonlitható volna? Képzeljük magunknak egész Izra
elt két részre osztv.a; egyik az Ebal, másik a Garizim hegyén áll, a 
Jordán ált-al elválasztva egymá.~tól. A leviták elkezdik a zsoltárt: 
"Átkozott, a ki bálványképeket faragott, vagy öntött ! Átkozott, a ki 
nem tiszteli atyját és anyját! Átkozott, a ki szomszédja határkövét el
mozdítja; ki a vakot tévutra vezeti ; ki nem szolgáltat igazságot az 
idegennek, özvegynek és árvának j ki másnak feleségével, vagy saját 
rokonával vétkezik! Átkozott, ki orozva megölte felebarátját; ki bérért 
hamis tanuságot t8n !'1 És minden versre a népnek fele, az Ebal hegy-

. r81 felelé: ,á tk o z o t t: j vagy válaszoló.: ,b o l d o g', a Garizimről. 
Szinte tartós nyomot hagyott maga után a nép emlékében az ak

kor énekelt hymnus, midőn a frigyszekrény Sion hegyére vitetett föl. 
A menetet leviták és énekesek nyiták meg több karokban, s a zene
eszközök hangjánál felváltva éneklék; "Az U ré a föld, és annak tel-

1) I. Esdr. 3, 10-13. "Előállának a. papok a.z ö ékességökben, a trombiták· 
ka.l, és a. leviták, Asaf fiai, a czimbalmokkal, hogy dicsérnék az Istent: mert 
jó, m~rt örökké tart az ö irgalmassága Izraelhez. Az egész nép is nagy kiáltással 
üvölt' vala az Ur dicséretében, azért, hogy megalapíttatott volna az Ur temp
loma ... és a szózat measze hallatszik vala." 

· 2) l. Kir. 10, 5. 

30 
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jessége j a föld kereksége, és mindnyájan , a kik abban laknak. Mivel ö 
a tengereken alapi tá azt meg j és a folyóvizeken készítette." 

A hegy lejtősére érvén , kérdezék : 
"Ki megyen föl az Ur hegyére j vagy ki áll meg az ő szent he

lyén?" S az egész kar felelé : "Az ártatlan kezü és tiszta szivd', ki 
lelkét hiában nem vette, sem álnokul nem esküdött felebarátjának." 

S a mint a frigyszekrény a kitüzött helyhez közelitett, erős han
gon kezdé a kar: "Emeljétek föl fejedelmek! a ti kapuitokat j és emel
keJjetek föl örökkévaló kapuk: és bemegyen a dicsőség királya." S 
azok, a kik fönt álltak, kérdék: "Kicsoda ez a diesőség királya?" S 
mindnyájan válaszolák: "Az erős és hatabu1.s Isten, a hatalmas Ur 
a harczokban 1)." 

Máskor ismét a zsoltárok a lelkesült költőnek benső aggodalmait 
árulják el; de a képletes beszéd tulnyomó bennök, s a remény és áta
lános igéret dalait alkotja belőlök. Az emberiség nem csupán mosolygó, 
vagy szomoru oldaláról állittatik azokban elő, hanem egyszersmind 
szorongásai- és vigasztalásai-, hirtelen félelmei- és hirtelen reményeive!, 
aszeretet és gyülölség fájdalmai-, a kétkedés gyengesége- és meggyő
ződés hatalmával 2). 

Mint minden életre való költészetben , ugy ebben is a képek a 
nép életéből meritvék; minden dolog él abban és mozog; a hegyek 
reszketnek, vagy örvendenek, a feneketlen mélység megszólamlik, a 
vizek megpillantják az Istent, és megijednek tőle. Jeremiás felkiált: 
"Oh kardja az Urnak! mikor fogsz már nyugodni? Térj vissza hüve
lyedbe, és hallgass. De miképen nyughatnék, midön Isten parancsolja 
neki, hogy emelje föl magát Ascalon és a tengerpart ellen?" Mig Je
remiás a lelket szent busongással tölti be, EzechieJ azt elragadja rend
kivüli erélyével; de Isaiásnak bármell y nyelven sem létezik párja. Kü
lönösen, midőn az Istenről beszélnek a proféták, felmagasztosulnak ; 
támogattatva egyszersmind egy olly szószegény nyelvnek szabatos rö
vidsége által. Isaiásban olvassuk : "A föld részeg em berhez hasonlóan 
fog tántorogni, s mint egy éjre állitott sátor fog lerontatni." Nahum
nál: "Az Ur a szélvészben, és az ö utjai forgószélben; és a felhők az ö 
lábainak pora. Megdorgálja a tengert és kiszárasztja azt, és valarnen
nyi folyók egy sivataggá válnak." Habakuk mondja: "Az Ur felállott 
és megmérte a földet; megtekintette, s elolvasztotta a népeket, és 
porba omoltak az őshegyck ; és a világ halmai az ö örökkévaló utjai 

1) 23. Zsoltár. L. Lowtb. 
2) L. 41. Zsolt. 
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előtt lelapultak." - "Szorongattatásomban segítségül hivtam az 
Urat (igy kiált föl Dávid), és meghallgatta szómat az ő szent templo
mából. ... Megindult és remegett a föld; a hegyek alapjai megrázkód
tak: mivelhogy haragudott rájok. Füst szállott föl az ő haragjában, 
és tüz gyuladott ki az ő orczájától; meghajlottak az egek, és alászál
lott; homály terült el lábai alatt; ch ernbimokra ült, és repült, repült 
a szelek szárnyain; rejtekhelyévé tette a sötétséget, és mintegy sáto
rává a sötét vizet az ég felhőiben." (17. Zsoltár.) Másutt pedig az Is
ten jelenlétének eszméjétől áthatva, felkiált: ,,Hova menjek a te lelked 
elöl; hova fussak a te szined elöl? Ha a hajnal szárnyára kelek is, és 
a tengernek végső határaig repiilök : oda is a te kezed visz engem, és 
a te jobbod tart meg engem ; ha fölmenek az égbe, te ott vagy ; ha 
alászállok a pokolba, jelen vagy." (138. Zsolt.) A természet szemléte
tébe merülve, ájtatos bámulatra ragadtatik: "Gyönyörüséggel tölt el 
engem Uram l a te alkotmányaid látása; é.9 kezeid müveiben örven
dek. Milly nagyok, Ut·am l a te munkáid. A te gondolatid megannyi 
mélységek: az esztelen ember nem veszi azokat eszébe, s a bolond nem 
érti." (91. Zsolt.) 

Dávid, a legnagyobb költő, minőt valamell y nemzet felmutat
hat, jól tudja, hogy az ember "bünben fogantatott; s mióta kijött az 
anyaméhből, pártossá lett az Isten törvénye ellen" (50. és 57. zsolt.); 
hogy az ember magától könyörögni sem képes, ha csak .Isten az ö aja
kit meg nem keni ama titkos olajjal, melly megnyitja ajkait, és lehe
tövé teszi, a dicséret és öröm szaYait hangoztatni. (62. Zsolt.) De ö re
ményét az Urban helyezi; megfeddi a hitetlent, a ki nem akar érteni, 
hogy jól cselekedjék (35. zsolt.); fejtegeti a bens ö isteni-tisztelet cso
dáit, melly később a kereszténységben nyilvánult, s kéri az Istent, 
tanítsa meg őt akaratának teljesitésére, mivel ő neki Ura Istene. (142. 
Zsolt.) Egy régi bölcsész sem gyanította soha, hogy az erény az Isten 
iránti engedelmességben áll, azért, mivel ö Isten. Miért is De-Maistre 
a zsoltárokat az evangelium ,·alódi előkészítőinek nevezi; miután se
hol sem nyilvánul olly világosan, mint bennök a könyörgés lelke, 
melly maga az Isten lelke; s azokban egész terjedelmében olvashatjuk 
az igéretet, melly később megadatott nékünk. Az imádság átaJános 
jellege e müveknek még akkor is , midőn valamit elbesz~lnek , vagy 
magasztalnak; később, miután a szerzö bünbe esett, a bünbánat csak 
ujabb szépségekkel gazdagítja azokat: majd meghajolván a büntető 
vessző előtt, majd pompás városának közepette "nyögdelvén, mint a 
pelikán a pusztában , mint az éjjeli varju a romok közt, mint a magá
nos-veréb a háztetőn (101. zsolt.); s az éjeket kesergésben tölti, s kö-

30* 
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nyekkel áztatja bánatos ágyát (6. zsolt.); mivel az Ur keze sujtotta 
őtet (31. zsolt.), és nincs egészség az ő csontjaiban: elhagyta őt ereje, 
és szeme világa elfogyván , csupán csak a remény maradt meg szá
mára." (37. Zsolt.) 

Néha pedig szemcit a jövőbe mereszti, s egyesülve látja a vilá
got azonegy törvény- és könyörgésben: midőn "megemlékeznek és 
megtérnek az Urhoz a földnek minden határai; s az ő szine előtt fognak 
az emberiségnek valamennyi családjai térdre borulni." (21. Zsolt.) 

Minden emberi mi.inek jellege a tökéletlenség : nem is létezett 
még hiresebb bölcsész, kinek sir ja fölött az utókor az ő tévelyei-, tu
datlansága- s ellenmondásairól ne tudott volna beszélni. A bibliával 
nem igy van : holott pedig ez a legmagasztosabb és fontosabb kérdé
sekkel, a tudománynak minden nehezebb talányaival1 az erkölcsi s 
természeti embernek, az időnek és örökkévalóságnak JDinden rejté
lyeivel foglalkozik. A biblia egy egészet képez ; nagyban fejteget azon
egy eszmét, azonegy tételt: az embert, és Istennek választott népét; 
majd kiilönösebben az isteni megváltásra utalván; majd ismét a vá· 
lasztott férfiak közremunkálására, me ll y az élet igéjét föntartja, s alkal
mazza, terjeszti. Nem is találni benne azon elemek vegyületét, mellyek 
más népek irodalmában előbb küzdelmet, azután pedig egyezkedést 
hoznak létre a eastok, vallások, a miveltség különböző fokai köz l: 
benne egy lsten, egy vallás, egy faj, egy nézet uralkodik; a mult
nak áttekintése nem táplálja a kivánesiságot: hanem az egész létet, a 
nemzetet, és az egységet fogja föl; a jövőben pedig magasztos igére
tek halmaza rejlik. Miért is tekintve, hogy e könyvekben, mellyeket 
olly különféle idő, hely és állapot tekintetében egymástól távol eső 

szerzők irtak, két ellenkező eszme, két egymást meghazudtoló tény 
nem találtatik: kénytelenek vagyunk elismerni, mikép azok egy közös 
forrásból veszik eredetöket, és létök egy közös ihlettségnek tulajdo
nítandó. 

Jób azt ohajtá, hogy szavaisziklába vésettessenek i a királyi költő 
pedig éneklé : "Irassanak meg ezek a jövő nemzedékekért; és a népek, 
mellyek még nem léteznek, dicsérni fogják az Urat." (101. Zsolt.) Ké
résök meghallgattatott ; mivel mindketten élnek az örökkévalóságnak. 
Mig a profán iróknál az észnek hely, idő s tehetség által szabott kor
látait veszszük észre, a biblia minden századok , népek és ranguak 
könyve: mimlen fájdalomra talál az vigasztalást, minden örömhez vi
gadozást, minden időre igazságot, minden állapotnak tanácsot i s mig 
a lelkeket az élet igéjével táplálja, fölemeli az értelmet, s a szép-izlést 
előmozdítja. Ennek ihletéséből eredtek : a D i v i n a C o m me d i a, az 
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E l v e sz e t t p a r a d i csom , Bossuet g y ás z b es z é d e i , Racine 
A t h a l i á j a, Klopstock M e s s i á s a, és Manzoni s z e n t h y m n u s a i. 
Mi végre az emberiség eszméjét illeti, mig más régi irók bizonyos nép
osztályok alárendeltségét, vagy idegen nemzetek gyülöletét alapitják 
meg, melly borzasztó előitélet nem csupán Indiában és Chinában, ha
nem az annyira magasztalt amerikai szabadság közepette is fönáll : a 
biblia az Isten egységével együtt az emberi-nemnek egységét is hir
deti, s vele egy fensőbb igazságot, melly minden emberi politikán fölül
emelkedik, és mindnyájunkat testvérekké tesz ; kiknek e számkivetés
ben az első bün által megszakitot t öszhangzás helyreállításán kell mun
kálkodnunk. Már Dávid megéneklé ezen közös egybeolvadását minden 
népeknek az imádság- és törvényben: "Édes az Ur mindeneknek, és az 
ö irgalmát valamennyi müveire kiárasztja; s az ö országa minden 
századokra kiterjed, és uralkedása valamennyi népekre, nemzetség
ről nemzetségre. (144. Zsolt.) Örvendjetek a földnek minden népei! 
Istennek; mondjatok dicsérctet az ö nevének; magasztaljátok az ö 
nagy voltát dicsérő énekekben. Adjatok hálát népek! a ti lstenetelmek; 
hangoztassátok mindenütt az ö dicséretét: a te végzéseid Uram! le
gyenek ismertekké az egész földön; s az üdv, mellyben ált~lad része
sültünk, legyen valamennyi népek sajátja. (66. Zsolt.) Mindénnek, a ki 
fél téged, 'és parancsolatidat megtartja, barátja vagyok és testvére. 
(118. Zsolt.) A népek az ö uralkodóikkal egyiitt csak egy családot ké
peznek, az Urnak imádására. (101. Zsolt.) Dicsérje az Urat minden 
lélek. a (150. Zsolt.). 

TIZINIGYIDIK FIJIZHT. 
A h i n d uk . 

. italános Ismeretek. 

A föld 1egmagasabb hegyeinek árnya alatt, mellyek termékeny 
és kies halmokká lapulnak le, terjeszkedik ·el India 1); egy részről az 

1) Olly nagy kiterjedésü tartománynak, mint India, kétségkivül több neve 
volt a. benszülötteknéL 1\feHőzve a Gangesen tuli félszigetet, melly sajátképen 
néín is India, Decan és Hindostan a sanseritban Dsambu-Df!ipa, az élet fájának 
szigete, és Madhiabltwni, középlak, és Bhamtkand, Barat tartomá~y néven fordul
nak elő. A nyugoti részt öntöző nagy fo!yam Sind,. vagy H ind nevet visel, kék 
szine miatt; ez oknál fogva a persák e tartományt Sindustan-, vagy Industan
nak, a. lakosokat hinduknak nevezték; melly elnevezést más népek is elfogadtak. 
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Oceán , más részről pedig a Himalaya hegylánczolat kl:izt. Temérdek 
apró vizek és nagy folyamok öntözik ; mellyek partjain a forró napsu
garak mindennemü, emberkéz által soha nem vetett, vagy ültetett 
drága gyümölcsöket ér lelnek. Számlálhatlan nyájak legelnek az örökké 
zöldelő tágas térségeken, mellyek a tenger irányában lapulnak le; ez 
pedig nyelveivel a földrészek közé nyomulván, szaporitja a réveket a 
hajósok számára: kik a legrégibb időktől fogva pénzt hordanak oda 
cserében az árukért, mellyekkel a természet e kiváltságos tartományt 
megajándékozta. A rónaságon négy-öt aratás kínálkozik évenkint j s a 
pálma, ananász, czukor- és borsnövények-7 szőllövesszök- és örökké vi
ruló rózsákkal fedett halmok, háromszor érlelik meg legválogatottabb 
gyümölcseiket. 

Ennyi l[ éj me Ilet t, meredek sziklák emelkednek föl az égbe, 
mellyek közül több husznál haladja meg a Chimborazot magasságban, 
vagy pedig nagyszerü homokpusztaságok terjednek el rajta, mellyek
nek fojtó levegőjét sem folyóvizek, sem a hegyek szellői föl nem frisí
tik. Sehol sem hullnak olly bcrzasztó záporok a vi_lágon ; nagy folyamok 
rohanva haladnak tova, s együve találkozván , akkép tajtékoznak , 
mint a viharos tenger; s ezután vizeikkel összevegyülvén, véghetlen ró
naságokat hasitnak keresztül, s ugy látszik, csak azért sietne!~ a tenger
be, hogy azt felzavarják, nem pedig, hogy adójokat vigyék meg neki. 

Különösen a Cashemir völgye, a Himalaya hegylánczola t által 
képezve, melly innen Paropamisus és !maus nevek alatt, kelet és 
nyugot felé ágazik el, szerenesés fekvésénél fogva némellyek által a 
földi paradicsomnak tartatélc; honnan négy folyam terjeszti messzire a 
fris léget és életet 1) j s hol Meru hegy emelkedik , az lsten hatalma, 
s a négy erős állatok által lakva 2). Az Indus, e hegyekből folyván 
Pcndsabon 3) k~resztül, délre egy deltát képez, mellyet a vizek ön
tözvén, igen kellemetes kertté változtatnak. A férfiak itt erős testal-

Azonban Sindustan a hinduk irataiban egyedül csak az Indus folyam tartomá
nyait jelenti. A mohamedánok !L Sind nevet ellenkező értelemben vették az Tud 
nevezettel, mellyet a Ganges mctletti tartományokra ruháztak. Jelenleg a Gan
g-esen tn li félsziget Indo-Chinának neveztetik; az India, vagy Hindostan név, az 
Tnduson tuli félszigetnek tartatván föl; ide foglalva Pendsabot. Az angolok a 
hindukat gent!Í néven nevezik, a gentios pertugal szótól, melly pogányt jelent. 

1) A Bmltmaputra, vagy Brahma fia; Ganya, vagy Ganges, folyamok fo
lyama; Sind, vagy Indus, fekete folyam; Gihon, vagy Ox us. 

2) Ezek : a ló, ökör, teve és szarvas. 
3) Persa elnevezés, megfelelő a görög Pentapotamia-nak, az öt folyamtól• 

mellyek a Sindben összefolynak. 
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kotásuo.k, a n8k pedig kecse!, szép termetnek; mindnyájan (?)természe
töknél fogva szelidek, jotev8k az idegenek iránt, s nem csak az embe
rek, de bármilly teremtmények irányában is jólelküek (!?), békében él
nek , téjjel , rizszsel , és a föld által tinkényt termett gyümölcsökkel 
táplálkozva; mértékletesek levén vágyaikban, türelemmel viselvén a 
fáradságot és elnyomatást, kültinösen szeretik a szemlélődő s elmél
kedő életet. 

Ez azon tartomány, mellyet a régiek mcsterökül. tiszteltek; 
me ll y núndig rejtély maradt szemeik előtt; mellyet Nagy-Sándor meg
hóditani nem birt ; mellynek mélyen gyökerezett miiveltségét késöbb a 
mozlemek kardja leverte, vagy épen meg is semmisítette. E tartományt 
jelenleg egy kalmárkadó népnek ügyesen számító üzérkedése bányász
sza ki saját hasznára; melly mindamellett megszünteté a nemzeti ra
dsák tespedt és ragadozó igazgatását, valamint a moz]em nabobok ke
gyetlen telhetlenségének is véget vetett: s miatta a 180 millio hindu 
békében munkálkodhatik, készitheti legfinomabb szöveteit, rajongás
ba merülhet, sőt az öngyilkolást is végrehajthatja. Idővel talán a nyu
galmas élet, az ö leghőbb ohajtásuk, az angol tevékenység példája 
által módosulást fogván szenvedni, ujra megjelenhetnek még a polgá
risuJt világ szinpadán; egyesülvén ezzel a szeretet, munkásság és val
lás szent testvériségében. 

Az ó-korban Nagy-Sándor hadjárata, ujabb időkben pedig a por
tugalok és angolok települései áltsl jutott el hozzánk e népnek isme
rete; mellyct egy korábbi müveltség élő emlékeül tekinthetünk. A 
macedoni király kisérői, minthogy ö Hydaspest nem lépte át, jófor
mán csak Pendsab tartományt, és az Indus által öntözött vidékeket 
ismerték ; jelenleg pedig a Gangesen tuli félsziget l{eleti partjai isme
retesbek. Az előbbiek azonban egy, a görögtől annyira eltérő müvelt
séget nem igen akartak felfogni; s a mit szemtanuk az indiai dolgok
ról beszéltek , puszta mesének tartatott : jóllehet a későbbi fölfedezé
sekből kiderült, miként ök semmit sem költöttek; csakhogy balul fog
ták fel a látottakat, vagy azokat szerfölött nagyitották 1). S azért e 

1) Herodat előadása. Darius Hysta.spis ·hadjáratára vonatkozik, melly éj
sz.'l.k-nyugotig terjedt. PI10tius Ctesio.snak, Artaxerxes Memnon orvosának több 
rendbeli töredékeit tnrtotto. fön számunkra, mellyek különösen India mesés ré
s:z:ére-; Ca.shemir völgyére vonatkoznak. Arria.nus, Nagy-Sándor életében, és ln
diáról irt könyvében a hódító harcztársainak elveszett munkáira hivatkozik iha
sonlóul Diodor (l. III. c. 62, et sequ.) és Stro.bo (l. 15.), elveszett kutfökböl meri
tettek. Megemlitendök még Quintus Curtius i Plinius VI. könyve; Phil~;~stratus, 
Apollonius életében; Porphyrius, De abstinentia (IV. 17.) i alexandriai Kelemen, 
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tartomány vizsgálata, a kiváncsiság kielégítésére szolgáló gyermeki 
mulatságnak tartatott inkább, mint sem komoly tudományos foglalko
zásnak; mig napjainkban jeles tudósok és figyelmes vizsgálók azon bá
mulandó maradványokra fordíták szemeinket, s nem csak a görögök, 
de az egyiptomiak igényeit is arra nézve, mintha ők volnának a leg-

. régibb népek, alaptalanokul bizonyitották be. 
E nép, mellynek különös jelleme a képzelődésben áll , ugy lát

szik, a valóság teréről mindig az eszmék mezejére törekszik ; miért is 
a földrajz rá nézve pusztán mythologiai dolog: és történetök az ő 

c a l p a-ik , vagyis a száz meg száz myriadok végtelenségében, lénye
gesen a regével olvad össze. 

C a 1 p a néven nevezik a világ korszakait, mellyek körét a hin
du képzelődés végnélkül tágitotta; mintha a dolgok eredetének, és a 
gonosz okfejének nagy talányai könnyebben megoldatnának az által, ha 
kiszámithatlanná tétetik a távolság. A hinduk emberi éve 360 napból 
áll; az istenek éve 360 emberi évből; s minthogy mindegyik isten élete 
12,000 isteni évig tart, ez a mi számításunk szerint 4,520,000 évre 
menne. E végtelen időköz csupán egy napot tesz Brahma életében. El
képzelhetjük már most, mennyire terjedhet annak egy éve! 1) A vi
lágnak minden korszaka egy isteni életből, vagyis 12,000 isteni évek
ből áll, és négy y u g a-, vagyis korszakra oszlik; mellyek folytában a 
teremtő lélek mii1dig többet és többet elveszt eredeti erélyéből. "Az 
első korszak alatt az igazság, bika-"alakban, szilárdul áll négy lábon: 
az igazság uralkodik; az emberek, nem ismerve betegséget, minden 
vágyaikat teljesedve látják, s 400 évig élnek. A következő korszakban 
az igazság sorra elveszti egy-egy lábát: az erényesen hasznos fokon
kint egy negyeddel megfogyatkozik; valamint az emberi lét is akképen 
rövidül 2) ; még az ember testalkata is kisebbedik ; s az utolsó korszak 
végén, mellyben épen vagyunk, az emberek eltörpülnek, és nem bir
nak többé erővel arra, hogy horgas eszköz segedelme nélkül a legki
sebb növényt is kihuzhassák a földből." E korszak az ezredik év tá
ján kezdődött Kr. sz. előtt, és negyven századon át fog tartani. 

A képzelődésnek nem nagy fáradságába kerül, felhalmozni a szá.-

Palladius, és Cosmas Indicopleustes az V. és VI. századból Kr. e. A régiek iga
zolását leginkább Zimmermann vállalta magára, De India antiqua. Erlangen, 1811.; 
Weltbeim, Sammlung von Aufscitzcn, II.; Beeren, Jdeen etc., Wahl, Ostindien, II. 
p. 456. 

1
) A Manu-korszakok mindegyikéhez 1,728/lOO közönséges évekből álló 

pótlékot 'kell adnunk ; azonban a kulcs e korszakokhoz még nem találtatott föl. 
~) Manu.]I.~51. 81. 
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zadokat; de valljon e végtelen számok ktizt lehetséges-e biztos kiindu
lási pontot találni a történetre nézve? Noha nagyszerü vallásváltozás
sal megjelelt három korszakot különböztethetünk is meg, mindamel
lett egyetlen biztos adatot sem mutathatunk föl Kr. sz. előtt; sőt a bi
zonyos tények is csak az ezredik év táján kezdődnek a köztinséges idő
számitás szerint 1). Mi azonban nem akadályozza az emberi szellemet, 
annak, amit tudni rá nézve legfontosabb, a szellem-, és gondolkozásmód
nak vizsgálatában. 

1
) 'Vilson az Asiatic Resem·ches V. k. 241-296. l. egy értekezéssei 1 ép fól 

a hinduk Chronologiájá.ról, s azzal végzi, hogy az ö földrajzi, idötani, s történeti 
rendszereik egyformán képtelenségek. (lndeed theirsystemsof geography, chro
nology, and history are all equally monstrous and 11bsurd.) Bentley hozzá teszi, 
hogy bármilly rendszert alapitsanak is az enropaiak a hindu Chronologiára, az 
mind nevetséges elbizottság: , W/tel6 thoroughfy si{ted, til! d examined to the bo IIom, 
pro!les at fast to be.founded principally in llanity, ignomnce and cr·edulity.' 

Itt adjuk a négy hindu. korszakok átnézését, és az isteni éveknek embe
riekre visszavitelét : 

Isteni évek: Emberi évek : 
Critct, vagy Satya korszak : 4,000 1,440,000 
Reggeli és esteli s'zürkületre: 800 288,000 

Összesen: 4,800 
------
1,728,000 

Treta korszak: 3,000 1,080,000 
Szürkületekre: 600 216,000 

Összesen: 3,600 1,296,000 
Dwapara korszak : 2,000 720,000 
Szürkületekre : 400 144,000 

Összesen: 2,400 .'l64,000 
Cali korszak : 1,000 360,000 
Szürkületekre: 200 72,000 

Öss·zesen: 1,200 432,000 

Összesen isteni évek: · 12,000; emberi évek: 4,320,000, 
360 nappal; mellyek egy Mahayugát, vagyis az istenek egy korát képezik; 71 
ezekből, egy Manwanlarál tesz; elejbe téve még egy Sntyayugál. 

Ekképeu tehát 71 Mahayuga: 306,720,000 ~ b · , k t t 
és egy Satya: 1,72B,OOO j em en eve e esz. 

Egy Manwantara évköre: 308,448;000. 
Egy cc,fpa, vagyis Brahma egy napja 1,000 Mahayugáb61 áll. 



472 

TIZENKBTTHDIK FBJBZHT. 
A l ko tm á ny. 

A hindu történetek sarkpontját a lélekvándorlás , és a cailtoha 
felosztás képezi: egyik a másikon alapul, s mindkettő a lelkek megesése, 
ugy szinte jövőmegu julásukdogmájának ál értelmezéséből veszi eredetét. 
A bünhödés képezi a hindu népcsaládnak főeszméjét. Minden lélek az 
Istenségnek megesett kifolyása, mellynek bünhödnie kell ; és titkos 
kapcsolatban lévén mindazon lelkekkel , mellyektöl származik, vagy a 
mellyeket nemz, a megesésbe, vagy megujulásba minden őseit és uno
káit bevonja. Az élő tehát a megholtakért is szerez érdemeket, s eze
ket nem engedi feledtetni a törvény: addig nem szabad ételhez nyulni, 
valamig a holtak része ki nem adatott belőle; s minden hónapban ha
lotti tort kell tartani, melly nélkül a lelkek pokolba jutnának. Az 
ujonan szülött fiu, alig hogy napvilágot lát, máris áldozni kénytelen, 
midőn tudnillik vallásos szertartás és szavak közt, vaj- és mézzel telt 
arany kanál vitetik ajkaihoz. 

Lélek ,·nndorlós. 

Nincs tartomány, hol a lelkek vándorJásáróli dogma annyi befo
lyást gyakorolt volna az életre. Bármi történjék is ez életben, az mind 
csak büntetése, vagy jutalma egy előbbinek: a há~asság annál szen
tebb dolog , minél inkább előmozclitja a gondviselés utjait; még a ha
lál sem szakitja meg a kötelékeket az atya s fiu közt, mert csak ez 
teheti jóvá a szülők hibáit j valameily igazságtalan tett nem marad 
rajtek ben. Isten és a lelkismeret, ezen ma g á n os a g g, és a sz i v
n ek p r of é t á j a előtt : sőt fájdalom- és bizalommal tölti el az egész 
természetet. A mi csak minket környez , mindaz a mienkhez hasonló 
lelkekkel van elevenitve. Innen a nagy tisztelet minden állat, a sze
retetteljes ragaszkodás minden virág, fu és teremtmény iránt! 

De mig e rokonszenvnél f~gva a hinduk kórházakat épitenek nya
valyás ebeik számára, szenvedő felebarátjol{ iránt közönyösek (!) ma
radnak : mert ha szenvednie kell, megérdemlette sorsát j vagy pedig a 
beteget férgek martalékaut hagyják*). A spiritualista Malebranche en
nek épen ellenkezőjébe esett: meggyőződvén róla, mikép az állatok 
nem egyebek puszta gépeknél, mit sem gondolva kedvencz kutyájának 
panaszos nyöszörgésével, azt elüzte magától. 

Vallásuk alapja a pantheismus, melly, ha vastag, anyagi, s buja 
életre viszi az. embert; ha pedig finomabb nem ü, azon következése 
van, hogy az ember nem lelve semmi valóságot, mellyre támaszkod-

*) Ez azon hindu jólelküség, mellyröl sz. 469. l. szól. s. 
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hatnék, a tárgyak szülte csalódásból kibontakozni vágyik. Ez oka, hogy 
némell y hinduk elpuhult életet élnek, mások pedig kegyetlen kinzások
nak vetik alá magukat. A halál csak egyszerü átmenet egy más életre; 
minek tehát félni tőle? Az égalj befolyásától is gyámolítva, ábrár:dozó tét
lenségnek adván magát a hindu által, midőn erejét az éhség miatt gyen
gülni érzi, s éhes ebektőllátja magát kisértetni, mellyek csak végle
heletére várnak , hogy Öt felfalhassák , egy banánfa törzséhez támasz
kodi!, i álló helyzetben várva be a halált, s rejtélyes o um-ját mon
dogatva: mialatt az éhes sereg, sováran lesi szeme fényének kialvását. 
Az özvegy égettetni látván szeretett férjének tetemeit, maga isa mág
lyára rohan, melly őt vele a más világon testileg is cgyesitendi. 

S midőn a szekér-ünnepélynél (T i r u n n a l), az áhitatos népnek 
ezrei, a bajaderek dalai s fajtalan tánczai közt vonják az istenség sze
kerét: atyák , anyák, gyermekekkel karjaikon rohannak elő minden 
oldalról, s a kerekek alá vetik magukat, me llyek tagjaikat összezuz
zák. Borzasztó ünnepély i melly bizonysága annak, mennyire képes a ra
jongó hit még az tlnfentartás ösztönét is einyornni az emberben. Dsag
gernat bálványa, a bengali kerületben, fából készítve s czifrán felöl-
töztetve, aranyozott karjaival, feketére festett képpel, vérszinü tátott 
szájjal , a juniusi ünnepélyes körmenet alkalmával, egy hatvan lábnyi 
magas tornyon nyugodva, borzasztó szekérre tétetik. Első pillantásra 
rémületes kiáltás- és füttyökkel üdvözli azt a néptömeg, mi néhány 
perczig tart; hosszu ktitelek köttetnek a szekérhez, mellyet férfiak, 
nők , gyermekek huznak : mert igen is üdvös dolog , rnozgásba hozni 
az istenséget. A torony recsegés közt, nagy bajjal mozdul előre; a ke
rekek csikorognak a nagy teher sulyja alatt, mély barázdákat vágván 
a földbe; a papok hymnusokat énekelnek ; a zarándokok serege zöld 
ágakkal integet ... De a jelenet csakhamar borzasztóvá válik: mert val
Iásuk azt tanítja, mikép kedves az istenség előtt a vérontás; és a nyo
morult rajongók, az istenségnek egy kegyes mosolyát lesvén, a kere
kek alá vetik magukat; némellyek csupán karjaikat, vagy lábaikat 
zuzatják össze: de az áhitatusabbak életöket is feláldozzálc 

Az angol Buchanan, ki 1806-ban szinte részt vett a dsaggernati 
zarándoklásban, egy hindu t vőn észre, hason fekve a földön, előre 
nyujtott karokkal a toronyra várakozni i szétzuzott teste sokáig a ke
rékvágásban hagyatott, a nép szemléletére. Néhány lépéssei távolabb 
egy nő sz1nte feláldozta magát; azonhan hosszabb szenvedést ohajtva 
magának, akképen helyezkedék a csapás ba, hogy csak testének fele 
része zuzassék össze' 9 még néhány órát élt borza9ztó kinok ki:izt. 

Számosan, kik nem annyira buzgók , megelégesznek azzal, ha 



474 

olly kinokkal bünhödhetnek Yétkeikért, mellyeknek kl:lvetkezése nem 
szakott halál lenni. Némellyek szalma-halomba vetik be magukat, 
mellyben lándsák, kardok és kések vannak felállitvaj mások pedig 
vállaikon átszurt vashorgoknál fogva, egy emelcső végéhez .. köttetik 
magukat, és harmincz lábnyi magasságra fólemeltetve , a lehető leg
nagyobb gyorsasággal forgattatnak körül : mialatt a körülállókra virá
gokat szórnak 1

). Részökről ezek sem henyélnek, hanem ezerféle apró 
vezeklésekkel foglalkoznak: karjaikat és vállaikat tövisekkel szurkál
ják, vagy pedig mellökön, hátukon és homlokukon szertartásos számu 
százhusz sebet ejtenek j némellyek hegyes vassal szurják át nyelvöket, 
mások pedig éles késsel vágnak el egy darabot belőle. A borzalom e 
jelenetei közt braminok borulnak le fedetlen fővel a bálvány előtt, s 
minden kétkedés nélkül vegyülnek össze a mesterembcrek-, munká
sok- és tisztátalan castbeli szaigákkal j mivcl ugy mondják : ,Dsag
gernat-isten olly nagy, hogy előtte mindenek egyenlők; rang, méltó
ság, észtehetség, születés különbsége mind elenyészik és elvész az ö 
végtelenségében.' 

Borzasztó vegyülete az eredeti igazságoknak a legirtóztatóbb té
velyekkel! Egy szelid és jámbor lelkületü nép, illy kegyetlenségekre 

') "Egy kis térségen, hol ezer meg ezer hin(luk valának összegyülve, 
egy nagy pózna emelkedék ld a földből, egy föl s alá járó, keresztbe tett dorong
gal. Egyik végét a keresztdorongnak többen lenyomva tarták, mig a másik vége 
magasan a lfgbe emelkedék; és bámulva láttam azon egy emberi testet függni, 
melly nem függölegesen lógott rajta, mikép a felakas:~:tott ember teste, hanem 
lebegni látszott a légben, s karjait és lábait szabadon kiterjeszthette. 

"Feléje közeledvén, borzalommal tapasztalám, miként e szerencsétlen, hu
sll.ba szurt két vaskapocs altal tartatik e helyezetben; de sem arczvonásai , sem 
mozdulatai nem árultak el szenvedést. Alig- hogy a horgokrólleszabadult, egy 
másik sunnya (igy nevezik e fanaticnsokat) lépett hely~Le. Nem használtatik 
erőszak arra, hogy a kinzás helyére vitessék ; és ö nem hogy a rémület jeleit ad
ná, hanem vidám arczvonásokkal állott a pagoda küszöbén, hol arczával a f'öldre 
borulva imádkozott. Imája közben egy pap közeledett hozzá, s megjegyzé azon 
helyeket, hol a horgoknak be kelle szuratniok; egy másik pap az áldozat hátára 
ütvén, vállaiba erős szurást tett: mialatt egy harmadik ügyesen beakasztá a hor
gokat a vállak sejtszövetébe. Ez megtörténvén, a sunnya vidám arczczal fölkelt, 
s orczái a Shivának· szentelt vizzel öntö-ztetvén meg, egész szertartással azon tér 
felé vezettetett, mellyen a pózna föl volt állitva. Kö?eledvén hozzá, élénk felki
áltásokkal üdvözöltetett, sa tamtam és trombiták lármája vegyült a tömeg sikol
tásai közé. A sunnya egy kis emelvényre men vén föl, azétszaggatá a virágfüzé
reket és koszorukat, mellyekkel föl vala ékesítve, s a körülállók vetélkedve kap
kodtak ntána. Csupán nadrág volt rajtasegy vászonmellény, egy hüvelyknyi 
széles szalagcsokrokkal, azon esikos kelmébő] készült övezeten kivül, melly min
den hindunak derekát köríti. 
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a lélekvándorlásbani hit által vezettetett. És e hit mindamellett egy 
nagyszerü igazságból származik, abból tudnillik, hogy az ember a bün · 
által állathoz lesz hasonlóvá, s elpártolván egyszer az Istentől, csak 
hosszu és nehéz kisérletek által egyesüihet ismét a minden jók forrásá
Yal; ez igazságot a l1induk anyagositották, és ebben az eget a földdel ke
verték össze. Egyetlen módnak a megszabadulásra e naponkinti vezek
lésektől, a bölcseséget tartják , a folytonos szemlélődést, és a végetlen 
lény feneketlen Oceánjába merült léleknek teljesen rajongó merengé
sét. Igy tehát egész bölcsészetök abban áll , hogy a földi dolgoktól 
elvonva magukat, az Istenben meriiljenek el. mig csak a szellemi és 
benső é n-nek megsemmisítésére el nem jutnak. 

(;as tok. 

A lélekvándorlás a castokrai felosztást a lmlál után is megörö
kitvén, annak eltörülhetlenségét alapitja meg. -Brahma, egy isten~ 
vagy pedig egy nagy bölcs, számos mesterségek és tudományok, külö
nösen pedig az irásjegyek feltaláló ja, Krishna király helytartója 
volt; kinek fia négy osztályra osztotta föl a népet: Brahma fiát az el
sőnek élére állitván, mellyhez tartoztak a csillagjósok, orvosok és pa· 
pok j a tartományokban örökös kormányzókká néhány nemeseket neve
zeit : kiktől a második cast származik: a harmadikat földmivelésre, a 
negyediket pedig mesterségek üzésére szoritotta. Igy van ez megirva 
könyveikben j másokból pedig az tünik ki, miszerint Brahma kezdet
ben négy fiat nemzett, kiknek nevei : Brahmin, Shatria, Vasi a és 
Sudra j az elsőt szájából, a másodikat jobb karjából, a harmadikat 

"Fölmen tem az emel vényre, megnézni, valljon nem használnak-e valameily 
ravaszságot ez eljárásnáL A fényes aczélból készült horgok erősek .lévén, mint a 
tengeri kutyák átdöfésére szánt szigonyok, és vastagok, mint az ember kis ujja, s 
e mellett igen hegyesek, olly ügyesen szurattak be az izmok alá, hogy sem sebet, 
se~ vérfolyást nem okoztale ; a sunnya semmi fájdalmat sem tanusított, és b~
szédbe eredt a körülállókkaL A horgokról pamutszalagok lógtak le, mellyekkel 
a kötelek általleeresztett keresztdorongnak egyik végéhez köttetett; s midőn a 
másik vége lenyomatott, a fanaticus azonnal fejünk fölött lebegett. 

"Hogy megmutassa, miként mag!1. fölött uralkodni képes, egyik zsebéből 
marolcknl szedte a virágot, s élénk tagmozgások- és kiabálásokk!tl üdvözölvén a 
tÖmeget, azt közibe szórta. A körülállók egész buzgalommal rohantak a szent 
ereklyékre, s nehogy valaki kielég·itetlenül maradjon, a dorongot hintázó em· 
berek azt lassan körös-körül tekerték ;. ugy hogy a sunnya az egész körnek min
den pontján szórhatta virág!1.it. A fanaticus, ki boldognak látszék e kiJizás alatt, 
öt percznyi időközben három fordulatot tőn; miután levétetvén, a papok által a 
tamtam kiséretében visszavezetteték a pagodába. Itt a horgoktól megszabadit
tatván; a nézők közé elegyedett, és szintazon tömegbe vegyült, melly az uj vezek· 
l öt kísérte." Oastii·Blaze. 
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jobb oldal ából 1 a negyediket jobb lábából j kiktől eredtek ~ négy eas
tok 

1 
mellyek közt minden összevegyülést megtiltott Brahma, & minden 

embernek homlokára irta, mi fog vele történni születésétöl fogva ha
láláig. 

Az illy mélyen gyökerezett különbségek nem a király parancsára 
szilárdulnak meg j s fönebb (383. l.) már megmutattuk, honnan származ
tak az ó-korban olly átalános castfelosztások. A hinduknál a különféle 
eredet a testalkat különféleségén látszik alapuini j mivel a braminok és 
banianok castja fejér szinü, a köznép bőrszine pedig majdnem fekete 1). 

Négy cast van tehát a hinduk közt: a braminok-, a shatriák-, a vasiák
és sudráké 2). A három első bőrszin, deréköv és személyes szabadság 
által különbözve a többitől, második házasságban összevegyülhet j dc 
csupán az azonegy castbeliek közti házasságok adják meg a törvényes 
születés jogát: ezt az alsóbb osztálynakkali közösségből származott 
gyermekek elvesztik. Miután a cast fentartása a családok megörökité
sén alapszik, nem ismernek nagyobb szerencsétlenséget a figyermek 
hiányánál j mi azonkivül a halotti áldozatok hiányát is maga után 
vonja, mellyek nélkül nem lehet a v a r g a-, vagyis paradicsomba be
jutni. Igazságtalan felosztás, melly egy egész néposztályt arra kárhoztat, 
hogy a munka terhét örökösen viselje, s mások számára izzadjon: meg
nyírbátja a lángész szárnyait, és minden előhaladást lehetetlenné tesz. 

Braminol1. 

Ugy látszik, hogy a brarninok castja nem valamelly hódító nép
től származik j mivel a királyi hatalom, és az uralkodás a harczosok 
osztályánál van: jóllehet a papok erkölcsi befolyása alatt áll. Az irás
tudók és papok kizárólag bramino!{ j csakhogy már az ötödik évvel 
kezdődő szigoru szertartások hosszu sorozata által kell méltókká vál
niok a rejtélyes zsinórra (me ka l a, u p a v i t a), mellyet nem tesznek 

1) Niebuhr, V. I. p. 456. 
2) N emszükség mondanunk, hogy Arrianust61, és a classicusok tól eltérvc, 

Manu t, és az ujabb tudósokat követjük. A görögök szerint hét cast volt a hinduk
nál: a sophisták, földmivelök, pásztorok, kézmüvesek, harczosok, felügyelők, ta
nácsosvk castja. Nem lehet csutlálnunk, ha olly rosszul fogták fel az övéktől an
nyira eltt>rö intézményeket. Egyébkint a felügyelök és tanácsosok a braminokból, 
néha a második és harmadik castb6l is választatnak i a pásztorok és vadászok 
nem képeznek külön castot, hanem a többiekbe olvadnak. Igy a földmivelök és 
harczosok közt olly különbség van, minö az urak és jobbágyok közt i me rt a hadi 
azoigálat a birtokhoz Vlln csatolva, mint a német hübéri javaknáL Ellenben a gö
rögök nem említik a kereskedöket, és a szolgákról is hallgatnak. Egyébiránt took 
osztályok vannak még; ugy hogy La C1·oze, Histoir~ dv christianisms dons les Indu 
czimü munkájá.ban, 98 osztályt említ. 
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le többé, s minden macsoktól megőrizni tartoznak. Mig csak a vedá
kat meg nem tanulják, sok évig egy tanitó (g u r u), az ő második 
atyjok házában maradnak; azután pedig kötelesek megházasodni, hogy 
atyákká legyenek. Szigoru szertartás szabályazza naponkinti tetteiket, 
mellyek leginkább könyörgések-, áldozatok-, mosakodások- és ama bc

szennyezések tisztitásában állnak, mellyeknek olly gyakor esetei fo;·
dulnak elő. Senkivel az alsóbb osztályból, legyen bár az király, nem 
szabad egy tálból enniök; csupán áldozat végett engedtetik meg nekik 
a vérontás , és csak az áldozatok husából a táplálkozás ; mindazáltal a 
két alsóbb osztály foglalkozásaira fdügyelhetnek, s birtokaik teljesen 
adómentesek. Megbocsáthatlan bün , a bramint, bármennyire bünös 
legyen is, megölni ; s ennek biintetése számkivetés , vagy pénzbírság. 
Egyedül ők foglalkoznak a gyógyászattal: mivel a betegségek ég bün· 
tetéseül tekintetnek; egyedül ők a birák: mivel ők ismerik a törvényt. 
Az ö hivatásuk, meghatározni a jó és gonosz napokat, elhárítani az 
átkot és gonosz tetteket a ma n t r arn· mal, megszabadítani valakit a 
tisztátalanságtól, a temetést vezetni , az ujszülötteknek ·nevet adni, 
házakat beszentelni, jóslatokat mondani, gonosz lelkeket kiüzni, a 
naptárt kiadni, áldozatokat bemutatni, templomokat őrizni, a házassá· 
gokat megáldani : mellyek alkalmával egy darab szövet terittetik ki a 
házaspár fölött, melly a pap által megáldatván, a pálma-levélre irt hüsé
gi eskü kölcsönösen kicseréltetile Abraminok közt, az istenségek külön
félesége szerint, mellyeknek szeutelik magukat, de máskép is kiilönféle 
öltözet és szokások találhatók. Mellőzve itt a remetéket, kikről alább 
szólandunk, a saniakok alarnisnából élnek, sárgába öltöznek, s magukat 
a régi braminok törvényes örököseinek tartják; a pandarok Vishnu pap
jai, az utczákat koldulva járják be, szennyes arczczal; a case-patie
pandarak örök némaságban, kezeik csattogtatásával koldulják az ala
misuát, s a mit gyüjtenek, azonnal föl is emésztik ; a veshenavinok 
ellenben ének- és zeneszó mellett járnak körül, és a nyert alamisnát 
egy e végre fejökön hordott kosárba rakjálc 

Midőn a bramin halálához közelget, fü-ágyon kinyujtózva, melly 
a Ganges szent vizével hintetett be, körülötte a vedák versei énekel
tetnek. Alig hogy kimult, teste ugyanazon vizzel megmosatván, be
füstöl tetvén és virágokkal ékeilittetvén, megégettetile A szentelt viz
zel meghintett hamu levelekre szedetvén föl , először a földbe ·ásatik, 
azután pedig uj szertartások közt a Gangesbe vettetik. 

Jóllehet százan, sőt ezeren is vannak braminok minden temp· 
lomnak szolgálatára, mégis a hierarchiának semmi nyoma. náluk. 
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Shatrlák. 

A shati·iák (ksl1atryas) castja a harczosokat és tisztviselöket fog
lalja magában. Manu, az ö törvényhozójok azt mondja, hogy a bra
minok osztályából származik. Ezek éjszaki Indiában laktak; mig a bra
minok az egész országban el voltak terjedve. Nekik a tartományt fegy
verrel kellett védelmezniök ; sem szolgai munkát, sem papi foglalatos
ságot nem volt szabad teljesiteniök ; tanulniok l<ellett a vedákat és 
szent könyveket, de nem tanitani azokat: alamisna-osztogatás, áldo
zatok bemutatása, és az érzP.kiség gyönyöreinek mértékletes élvezése 
tétetett kötelességökké. 

Maga az égalj és törvények nem igen voltak rá alkalmasok, hogy 
hősöket teremtsenek; miért is a tartomány gyakran meghódittatott. 
Azonban az ö vitézségök sajátságos kegyetlenséggel jár; s napjaink
ban is haszontalanul iparkodnak az angolok rábirni őket, hogy leli
nyaikat, kiknek tisztességes kiházasitásához nincs reményök, életöktől 
meg ne foszszák (!). 

Vaslák. 

A vasiák kereskedők , kézmüvesek és földmivelők; és ők a leg
számosabb osztályt képezik: nekik szabad ismerni a vedákat, a törvé
nyek- és költeményekben tisztelettel emlittetnek, s a személyes biz
tosságon kivül kiváltságokkal is fölruháztatnak. Fő gondjok a barmok 
tenyésztésében áll. "A Teremtő (igy szól Manu), a barmokat a vasiák 
gondja alá helyezte; valamint az embereket a braminok- és shatriák
nak vetette alá. A vasiának soha sem szabad mondani: É n n em ta r
t o k m a r h á t." A földmivelő legnagyobb tiszteletben tartatik ; ö 
soha sem vonatik el a mezei munkától, még katonai szolgálatra sem; 
tisztviselők mérik fel a földet, a csatornákra felügyelnek , s utakat 
készitenek a kopár földeken keresztül. A katonáknak meg van enged
ve, hogy ártsanak az ellenségnek, de nem , hogy az ő földjeiket pusz
titsák, sem hogy a földmi veseket szolgaságra vigyék; miért is a földész 
nyugodtan szántotta földjét a csatatér közelében."') 

Kereskedés. 

A hinduk kereskedése épen nem vala csekély fontosságu. Sándor 
és a Ptolemaeusok rövidebb és termé~zetesebb utat nyitottak számára: 
mellynek kö11zönheté Egyptom felvirágzását Azonban illy vállalat 
nem sikerülhetett volna olly rö,·id idő alatt, ha csak előbbi tapasztala
tok utinutatókép nem szolgálnak. A tartomány belseje , s különösen a 
homokos partok nem termettek elegendő árut , a rizs pedig teljesen 

•) Bizonyosan ez is müveltség, mellyet elsajátitani, más népekre nézve 
eem volna szégyen. Tanulhatni tehát valami jót még a pariák honában is. S. 
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hiáJ;J.yzott : ugy hogy ezt a Ganges partjairól kellett hozni ; hova ismét 
csere fejében füszerek, bors, drága-kövek, gyöngyök vitettek: mellyek
nek nem csak halásza ta-, hanem, a mi igen nehéz dolog, átfurásához 
is legrégibb idők óta értettek 1). Ámbár India,· mint látszik, nem birt 
sok arany- és ezüstbányákkal, mindazáltal ott bővében voltak ez ér
ezek; arany szekerek, karpereczek, nyll.klánczok stb. gyakran emlittet
nek; aranyban fizették adójokat a persáknak: miből bizton következ
tethetjük, hogy közlekedésben álltak az idegenekkel, kik áruikat ne
mes érczeken vásárolták meg. 

A pamut P.gész Indiában megtermett; de annak két részében vál
toztak a szövetek: sa felsőbb osztályok fényüzése életet öntött az ipar-, 
és kereskedésbe. A szövetek igen változatosak voltak, bámulandólag 
fehér, vagy egyéb szinekkel Már a legrégibb idők óta készitének szö
vetet fák hé jából, s ama legfinomabb shawlokat, minőket az europai mü
ipar mai napig sem tud utánozni; selyemszövetekről is tétetik említés: 
de ezek hihetőleg külországokból hozattak be. A régieknél ,sindon' név 
alatt elhíresült gyolcs, és az i n d i g o-nak nevezett kék szin, innen 
veszik eredetöket. Nem ~sekélyebb ugyességet tanusitottak az elefánt
csont- és érczmunkákban is; és ha nem találták is föl, de már igen 
kora időkben ismerték a kemény kövek faragásának mesterségét. 

A tömjént Arabiából kellett hozniok, jóllehet minden egyéb 
illatnak, leülönösen a o;!Zant~lfának bővében voltak. Midőn Dasara ta 
ipának városába bevonult, ,,a lakosok megöntözvén az utakat, homok
kal hintették be, s arányos távolságban fölállitott virágos bokrokkal 
ékiték , s minden oldalról emelkedék a tömjén, és egyéb drága szerek 
illatja" 2). Máz, indigo, érczek, hires aczél, és nők valának kereske
déstik tárgyai. A közlckedésnek tágas utak állottak nyitva, mérfóld-jc
lölő kövek-, állomáspontok- és vendéglőkkel ; s mind erre tisztviselök 
voltak rendelve felügyelet végett 3). Azonban a hinduk inkább az el
mélked~s-, mint a tevékenységnek adván magukat, azt várták, hogy a 
nyugoti népek keressék föl az ő áruikat; mig ők az Inclust a világ ha
táraul tekintve, s nyugodtan vonva meg magukat hajlékaikban, a ten
gerre bocsátkozni nem mertek. B a n i a n oknak neveztettek azon cse
kély számu egyének, kik kereskedés végett utazgattak. A tengeri ke· 
reskedésről több izben tétetik emlités törvényeikben; sőt Manu tör
vénykönyvében a tengeri kereskedésbe fektetett pénznek a törvényes-

1) Arrlaaus, Perip/us ma1-is Erytkraei. ViileE nt, Tke collllllet'ce and tke nalligati~n 
of t ke ancients in t ile indicm Oceatl. London, 1807, 4-r. 

2) Ramayan, III. 
3) Strabo 

31 
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nél nagyobb kamat engedtetik. E kivételt jelenleg minden nemzet igaz
ságosnak tartja j s azt maguk az angolok is csak I. Károly alatt foga4ták 
el egészen. 

Az idegen karavánok tehát vagy hajókon, vagy elefántokol} jöt
tek ; s a benaresi és dsaggernati szentélyekhez tett zarándoklások, ke
reskedésre adának alkalmat. A külkereskedést nagyhan üzték Chiná
val; melly országgal selymet cseréltek be nőkért. A karavánok, mellyek 
a Cobi pusztaságon keresztül indultak oda, három-négy év alatt tették 
meg akilenézszáz mérföldnyi(leg.) utat,s valamintjelenleg Boeharn, ugy 
akkor Bactra szolgált állomási pontul a két ország közt. Keletre a ke
reskedés Ava, Pegu, s Maiacea felé vette irányát j Coromandel part
jainak hosszában, a Ganges- és keleti félszigetnek vonult j Maiiarpa 
volt az egyesítő pont a két félsziget közt, valamint később Maiacea : 
Ceylon pedig fö vásárhely. A Gangesen inneni félsziget nyugoti part
jainak számos kikötőiből a keresk~dés Egyptommal, Arabiával, és Af
r i ka partjaival űzetett, főleg az arabok közbenjárása által j kik egészen 
a portugalok idejéig tartották fön a hajózást a Vörös-tengeren. A vál
tólevelek és vert pénz használata igen régi a hinduknál 1). 

Sudrók. 

E kitérés után vegyük elc5 ismét a hindu castokat. A három elsőt 
követik a sudrák: ezek nincsenek felszabadit va, mint a többiek, és 
csupán maguk közt kötnek háza!'lságot j a vedákat nem ismerik, s még 
azok olvasása is halált hozna fejökre. A legnagyobb állás, mcllyre föl
vergődhetnek, az, hogy egy bramin, harczos, "\'agy kalmár szolgála
tába állhatnak j mi által egy ujabb életben felsöbb eastha juthatni 
remélnek. Ez tehát nem egyéb rabszolgaságnál, csakhogy különbözik 
a görögökétől j mert tisztátalan munkákra nem használtathatnak 2), 
örökben leszálló jogokkal birhatnak, és sem tulajdont, sem árut nem 
képeznek, miként az ó-kor rabszolgái, s a mai négerek. 

't'Pa-)·es osztályok. 

Mindenkinek saját osztályában kell nc5sülnie j ki külön eastokbeli 

1) A rupia, legrégibb indiai pénznem, egy darab öt-frankoshoz hasonlit; 
az arany rupiának becse ti z frank. Apró pénz gyanánt szolgál a ka uri, kis kagyló, 
mellyböl ötven darab egy ponit tesz; 10 poni egy fanont, 13 fanon pedig egy 
pagodát, vagyis arany ru p iá t. A nagyobb összegeket lak számra veszik, me Ily 
egy százezer rupiából álló képzelt összeg. 

2) Azért mon<\ják a. görögök, hogy Indiában nincsen rabszolgaság. Arrian 
indiai lih·ténetének X. fejezet~ben rnondja .Megastuenes: "Nevezetes dolog, hogy 
Indiában mindenki szabad, és ott nincsen rabszolga. Hasonlók ebben a. spartaiak· 
hoz; csakhogy ezek a helotákat használják a szulgai munkákra, s azért nincsenek 
rabszolgáik : de a hinduknAl semmiféle alakban sem tal&lhatúk." 
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szülöktöl származik, az a vegyes osztályokba lép. Ugyanez történik 
azzal is, ki magasabb osztálynak jogait bitorolja. S e vegyes osztálybe
liek legtöbbnyire kézmüvesekké lesznek. 

V éleményünk szerint a sudrák a tartománynak eredeti benszü
)öttei, kiket a harczosok osztá.Jya leigázott; melly valószinüleg az elsökön 
uralkodott, s azon örökös nemességet alapitotta, melly szerint a fiu 
atyjának jogait örökli. A papok, vagyis inkább a tudósok castja semi
féle törzs lehet : melly a bölcseség és patriarchalis hit hagyomRnyát 
tisztábban megőrizte; s eleinte talán a harczosokkal egyesülvén, 
ugyanazon módon hódította meg Incliát, valamint a spanyolok, ke
reszttel és karddal kezökben, Peru tartományt. Ez utóbbinak benszü
löttei kevesebbé különböznek a creoloktól, miut a hindu felsöbb osztá
lyok az alsóbbaktót 

Ugy látszik, hogy a papság az ö fensőbb;égét bizonyos egyezke
dés, vagy szövetség által tartotta fön a harczosok főnökei vel, és a kirá
lyokkal j kiket ö maga kent föl, hogy hatalmát fölöttük megtartsa. A 
király, i'ltenség emberi alakban j kötelességeit azonban azoktól kényte
len tanulni, kik a szent könyveket olvMsák j és hivatása: "a brami
noknak élvezetet és gazdagságot szerezni." 

Csakhamar egyenetlenség ütött ki a papok és harczosok közt j 

ezt bizonyitják némell y költői hagyományok, mellyek szerint Parasu 
Rama (a bramin-alakban megtestesült Vishnu) husz c'latában alázta 
meg a harczosokat, s már-már megsemmisi té öket, midön a braminok 
közbevetvén magukat, menhelyet nyitottak nekik, és őket asztalaikhoz 
ültették 1). Valószinüleg a Mahabarat- és Rarnayan-ban megénekelt 

1) A Makabarat ötödik könyvének végén, Dnrdson egy gyülekezetben azt 
rnondja: "Egy eseményt fogok elbeszélni, me !ly az épen mondottakra vonatkozik. 

·1\lalvá.ban uralkodott Erghe, kinek serege csupán sluttriá.kból állott i és háboru 
ütött ki köz te, s abraminok királya közt. A jóval azámosabb ahatrilik minden 
csatában megverettek. Végre ezek a braminokhoz menvén, azt kérdék tőlök : 
Honnan Mn az, hogy ti mindig győztök ; pedig a számosabbak mi 'llngyunk ? A brami
nok felelék .... " Itt a szöveg megszak ad. A Ramayanban csak esetlegesen van 
róla. azó, miként Visva Mitn, a. shatriák király11., mielőtt bünbá~11.t által a böl· 
esek fölötti uralkodásra érdemesitette voln!\ magát, abraminok főnökével, Vasia
tával czivódott, ki a szent üszőt megt11.gadta tüle. 

Ram-Mohun-Roy, ujabbkori bra.min, kiről még beszélni fogun~, azinte ugy 
véleked.ik, hogy a legrégibb időkben, midön a CH.stok még alig hogy megalakul
tak, a' sha.triák erőszakot használtak; miért is H. többi CH.stok általlegyözetvén, 
és egyességre kényazerittetvén, abraminok caafja a törvényhozó, a shatriáké 
pedig· a végrehH.jtó hat!\! ma t nyerte. Abraminok minden hivatalokból kizáratván, 
a tudományok- és vallásra adák magukat i és szegénységben élve, a többi eastok 
fölött örködtek. Azonban több mint 2000 év mulva korlátlan uralkodás állott be; 
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osa.táknak is ugyanilly történeti jelentőségtik van. Megszerezvén illy 
módon fensőbbségöket a braminok, abban többé nem háborgattattak. 

P ariók. 
Minden oilztályoktól elkülönözve ~Inek a pariák : valósÚtJUleg 

legyőzött nép; hasonlóan a spartai helotákhoz , a hódítók gőgje által 
arra kényszerítve, hogy ártatlan utódaikkal együtt a gyalázat terhét 
viseljék. Szintolly régi, mint kárhozatos hajlam az embet·ekben, hogy 
rosszabbnak tartják a lealázott fajt j ugyanazért erény és vitézség sok 
nyelvben azonegy szóval fejeztetnek ki, s még az istenek is a legyőzöt
tek ellenségeiül tartattak 1). Ez oknál fogva borzad a hindu a pariá
tól, mint kit az Isten elátkozott, és arra kárhoztatott, hogy egy ko· 
rábbi életnek borzasztó vétkeiért bünhödjék· E szerencsétleneknek 
mindennemü lealáztatást tűrniök kell: gyalázatos dolognak tartatik, 
szóba eredni velök j a tej és viz, mellyre árnyékuk esik , tisztátalanná 
lesz j állatok csontjaival kell bekeriteniök a forrást, mellyből mcritenek j 
a harczos, kihez valamellyikök közeledik, megölheti öke~. Kizárva a 
nemzeti vallás közösségéből, saját, egészen különböz8 vallással birnak j 

mi különös eredetöket mutatja. Az 8 vak, és könyörületnélküli aláveté
sökben a sorsnak, a hinduk m~g azon rokonszenvet is megtagadják a 
pariától, mellyel az állatok iránt viseltetnek: más részről a természeti 
tétlenség , és megrögzött szoká.sok következtében, a pariák törzsénél 
megörökül a gyalázat és szolgaság; me ll yt81 Eurapának előrehaladó 

a. braminok politikai hivatalokat vll.llaltak, függésbe jöttek, sa törvényeket a 
fejedelmek akarata szerint kellett módositaniok: ugy hogy ezeknek maradt ke
zében, több mint ezer éven át, a törvényhozó és végrehajtó hatalom, egészen ~lah
mud Gasnevide koráig. Briefnmcwks regarding moáe1·n encroa;chments on the a;n

t:ienl t·ights offemoles. Calcutta, 1822. 
1) Cm•sa; dii• t>ictrix pla;cuit. Lucanus. 1\liért is sace1· hasonértelmü az átko

zotta!. Szabadjon nekünk is egy véleményt nyilvánítani. Manu törvényeiben a 
Hsztlitalan osztályokhoz soroztatn~~ok a slw.uda;lák (X. 26.),kik a pariaknak tartn.t
nak. Pollier szerint (I 287. l.) Para.su Rama aláveté a sancalokat, egy bar bar, 
emberbussal élő népet. Valljon e két nevezet nem azonegy népre vonatkozik-e? 
Véleményemet a pariák eredetéi"C.l egy cn.narai hagyomány is támogatj~~., melly 
ezerint 14.'50-dik évben Kr. e. Ban11.vassiban egy hetvenhét királyokból álló dynas
tia uralkodott, me !ly a pariAkat a.l.ávetette. lllll'k Wtlks, Sketches· of South Hindos

t an. 151. l 
A fajkü'lönbséget a szinkülönbség is igazolja, mellyről a Ramay~~on már 

három ezer éve(? 1 emlékezik.Az I. énekben Vasista fia, Trisanku kiralynak azon 
rosszat kivlinja,hogy shnndflllivli változzék. "Éjen át egészen átváltozott n király; 
és másnap reggel olly rutalakban tünt elő, mint egy valódi s!.umclala. Alul kék 
öltözete volt, felül piszkos; szemei gyuladtak, é1:l rézszinüek voltak ; arcza rut 
hm·nc~ u.i11ii vult, mi111 a; majumé1 a királyi öltözetet medveiJI'r vá.ltá fel, és minden 
é~ességei vnssll. ''nl toz.tn.k. 
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népei meg tudták mágukat szabaditani, midön Romában a köznép a 
patriciusok, a középkorban a községek a hübéres nemesség oldala 
mellé helyeztettek. 

A nomád népek mindig küzdöttek a dolgoknak ezen megszoritott 
rendje ellen, s a east-rendszert egyátalában nem fogadák el j miért is 

törvényen kivül álló barbarokul (m l e t c h as) tartattak. 

Legr._:gtbb tllrténetek. 

A vándorlások és harczok , mellyek a eastok megalapítására ve
zettek, képezik a legrégibb tényt India történetében. Ezután következ
nék a Coros- és Pandos-ok közti egyenetlenség, megénekelve a költe
ményekben, s az emlékeken ábrázolva. A hinduk Chronologiájának 
meghatározására forditott kutatások , mindeddig nem vezettek sikeres 
eredményre j mivel igen bajos dolog megkiilönböztetni, hol van szó 
történeti, vagy bölcsészi, vallásos, vagy polgári dolgok- és viszonyokról. 

A kigondolt chronologiai rendszerek bizonyára minden alap nél
kül szükölködnek. Bcntley szerint, a mostani braminoknak három 
ChronoloJ:1;-iájok van: a Brahma-c a l p 11., ezelőtt tizenhárom század
dal a Brahma Gli p ta által feltalál va; P a dm a-c a l p a, ezelőtt kilencz 
századdal Dara Pad ma által kigondol va; és S u r y a-s i d d a n t a, ke
véssd ez után Vara Mitra által feltalálva. E7. hivatkozik egyszersmind 
a N a gy-Ma n ds a r i-ra, egy csillagászati értekezésre, hol két régibb 
rendszerről Í9 tétetik emlités, mellyeket a történelem kiindulási pont
jának vesz. A másodikat követve e rendszerek köz ül, Bentley a pura
nákat négy korszakkal hason litja össze: a Sa t y a-j o g, vagyis az 
arany kor, 3164-ik évben kezdődik Kr. e. j a T r e t a-j o g, vagy ezüst 
korszak 2204-ik, a D w a p a r-j o g, vagy réz korszak 1484-ik, és a 
C a l i-j o g, vagyis vas kor 1004-ik évben. Mások ez utóbbi korszakot 
1300-ik évben kezdik. Az első korszak semmi történelmit sem foglal 
magában ' kivéve a vizözönt; a másodikban kezdödnek a hindu biroda
lom, nap- és hold-dynastiák, Brigu, Indra, Puru, Daksha Parasu 
Rama, és Vis va Mitra; a vas korban a Coros és Pandosok közti harczok 
tünnek föl: el< kor éltek Vynsa 1 Causica 1 Risafringa és más rish-ek

1 

a,yagy bölcsek. 
Jones a magadai uralkodó-házak egész sorozatát akarta előállitni, 

melly tartomány Indiának legrégibb államai közé tartozik; a mellőzve 
az első huszat, a többit öt osztályba sorozta: mellyek közül a.z első Kr. 
e. 2100-ik év felé(?) uralkodott, s 1502-ben, N anda-, tizenhetedik király
lyal végződik. A második tiz királyt számlál, és 1365-ben ér véget j a 
harmadik a Sunga-család, szinte tiz királyt számítva, 1253-ban hal 
ki j a negyedik, vagyis Canna-család, négy uralkodóival, 908-ig tart j 
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az ötl:ldik, az Andrah-család huszonegy királylyal, 456-ik ev1g megy j 
négy századon át pedig a Vicramaditia korszak tart, melly alatt a. füg
getlen magadai birodalom megszünt 1). 

Ugy látszik, egy nagy birodalom létezett a Ganges par!jain, 
mellynek két fő uralkodó-háza a nap-, és a holdról czimeztetett. Ez 
utóbbihoz tartoztak a Coros-ok és Pandos-ok, legalább kétezer évvel (?) 
ami időszámi tásunk előtt j a Pandosok Ajodhia-, vagy Delhiben székel
tek 2), az előbbiek pedig Pratistana- , vagy Astinapurban, melly a 
P andosok győzelmei után fövárossá emeltetett. 

Budda. 

A harmadik igen fontos tény, melly egyszersmind azt is mutatja, 
milly sok és jelentékeny dolgokat hagyott figyelem nélkül a történet
irás, a Budda Muni megjelenése j ki elég bátorsággal birt arra nézve, 
hogy Indiának szilárd alkotmányát megingassa, az emberek egyenlő
ségét hirdesse , s eastokat és vedákat elvetvén, egy politikai rendsze
rével öszhangzó vallásos reformot hozzon be. Makacs lehetett a harcz 
annyi érdekele és vallások ellenében j ii.ldözések és harczok követék 
egymást: mig végre a buddisták lealáztattak 

Királyok. 

E küzdelmekből fejlődött ki India politikai alkotmánya. Sok ál
lamok némi függetlenséget tartottak meg; s majdnem minden fejedelem, 

1
) Works, T. J. p. 304. - Cerise tanár banl.tom a.z Européen-ben (2. serie, t. 

I. p. 117. t. II. p. 33. 105.,) az indiai történet okszerü felosztását igyekszik adni, 
négy korszakot állitván fól : 

l. .l'ílindenható berolyása az einber megestéröli dogmának, melly a hindu 
müveltségnek alapja és sA-rkköve. 

II. Egy egész Indiára kiterjedt nagy birodalom. 
Ill A régi hit ellen feltámadt nagyszecü lázA-dás . 

. IV. Sok társadalmi változások idézik elő e lázadást, vagy pedig ez által 
idéztetnek elő. 

Ezen átalánca tények körül sok történeti részletek csoportoznA.k. 
1

) Delhi város a Dsumna. keleti partján fekszik 30 angol m,érfóldnyi hosz
szaságbA.n. Midőr.. Sach-Nadir azt 1738-bao. elpusztítá, mint mondják, ezer millio 
fraokot érő gyémántokat, arany szobrokat és drágakövekkel kirakott, tömör arany
ból készült trónt talált ott. Az afghanok és marattok bevégezték e rombolást; 
azonbim ml>g most is l, 700,000lakost számit.A dauarisera·i,vagyis a császári palota, 
vörös gránitból épült, 1000 sing ho~szu, 600 szélt:s, és épitése 10,500,000 rupiába 
került. Az istállók 10,000 darab 16 befogadására elégségesek, és mint a konyhák is, 
ékességre csaknem fdülmnlják a teremeket; s az eszközök mind ezüstből vannak. 
A fogadási terem Goda,je-Kotelarb:tn bámulandó fényü kristálylyal van boritv:t. 
Ugyanott van a hires páva-trqn egy pálma árnyában, mellynek ágán egy páva. 
terjeszti ki szárnyait, ollyformán, mint!Ja a királyt akarná. velök befedni. Mindez 

·drága-kövekkel kirakott aranyból van, a a mun.k:a még blimulandóbb IIZ anyagnáL 
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kerület, vagy város külön államtestet képezett: a honszeretet,. köz jó, 
ismeretlen érzelmek valának j a király akarata, vagy a pap áldása tett 
mindcnt. A radsáhk, örökös uralkodók, nem a papi castból szemeltettek 
ki: de az által még napi foglalkozásaikban is szabályoztattak j lakásuk 
egy pusztaságon fekvő várban jelöltetett ki j saját castjokból tartoztak 
nősülni j alig hogy fölkeltek, a vedákat őrző braminoknál tevének 
látogatást, s egyikkel közülök az imádságot és áldozatot végezték: az
után az államügyeknek szentelék magukat, együtt tanácskozván a 
ministerekkel. Délben, a szert'lrtádi szoká~ok szerint , nem tiltott, s a 
szolgák által előbb megízlelt (!ledelekkel élhettek j ellenszer és arnuic
tek óvták meg őket a méreg hatásától. Ebéd után látogatás a harem· 
ben j azután a harczosok, elefántok és lovak szemléje. Nap nyugtával, 
a vallásos kötelmek teljesitése után, az idegen követeket fogadák: az
után ismét a harembe indultak, hol vig zene s egyszerü étkezés vára
kozott rájok. Nappal nem volt szabad aludniuk j az alvó-szahát biztos
ságuk végett gyakran kelle változtatniok j s az ágyas, ki a királyt 1.'"é
szegségében megöli, nem csak büntetlen marad, de sőt a következő 
király kezére is igényt tarthat. Minden rad!'láhnak kell hogy jó tanácso
sai legyenek, és egy braminja, kiben bízhatik. Ekképen tartá ftln itt 
magát a tbeocratia maradandólag, mig má1::bol a zsarnokság azt csak 
hamar megsemmisíté. 

A jámbor Dasara ta király udvarában "az udvaronczak ritka tu
lajdonokkal birtak j bölcsek, és urokhoz ragaszkodók valának. Az ügye
ket két, általa választott pap igazgatta, a hires V asista, és Camadéva, 
más hat erényes tanácsosokkal: e szent bölcsekhez csatlakoztak még a 
király mellé rendelt öregebb papok j kik mindnyájan (?) szerények, alá
zatosak, a törvény iránt engedelmesek, és saját kívánataik urai voltak. 
Ezek segélyével kormányzá a birodalmat Dasarataj miként a nap su· 
garai, ugy ő is biztosai által az egész tartományra kiterjesztve figyei
mét: nem találkozott ember, ki Ikwashu fiának rosszat kivánt volna" 1). 

A földek, lovak, elefántok, hasznos állatok tulajdonosa a király; 
ő a hadsereg feje, s tetszése szerint visel háborut: és sok királyokból hó
dítók lettek, a nélkül, hogy India határait átlépték volna j ő szabályozta 
egyszersmind a kereskedést: némell y árukat eltilthatott, másokra nézve 
egyedáruságat hoz:Llatott be, vagy megszabhatta az árt. Szükség esc
tében adót is vethetett ki, még pedig a jövedelemnek egy negyed ré
széig"l). 

· 1) Ramayan, I. 107. (A hinduk történetében, regény is lehet kutfö. S.) 
2) Manu, X. 120. 
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Hübéresek. 

Mindazáltal a királyi hatalom , a braminok felsőbbségén kivül, 
még a eastok és tartományi helytartók sérthetetlen szabadalmai által 
is korlátolva volt; melly hatalmas aristocratia, ugy látszik, bizqnyos 
n:emét képezte a hübéri rendszernek, függésben az uralkodótól; sőt füg
getlenek is valának köztök, kiket a görögök szabadoknak néztek. Az illy 
rendszer mellett minden polgár csupán közvetlen fölebbvalóját ismeri, 
a többiről mit sem tud. A különféle községek mindannyi apró álladal
makat képeztek; s ezek még azután is megmaradtak, miután többen 
közülök nagyobb államokba egyesültek ; sőt mai napig is fönállnak 
némellyek: s bizonyára miként a középkorban történt Olaszorszagban, 
a politikai szabadságot eredményezték volna, ha a east-rendszer elhárít· 
hatlan akadályt nem vet utjába. 

H.6zlgazgatás. 

S épen a hinduk rögzött szokásosságából vonhatunk következ
tetést a régi közigazgatás formáira 1). Hat hivatal-osztály, mindegyike 
öt alosztálylyal, látja el a városok helyhatósági ügyeit: egyik a mun
kásokra ügyel, másik a vendéglősökre, hogy ezek jól bánjanak vendé
geikkel, ugy szinte ezek vagyonát is biztosságba helyezi, ha története
sen utközben lelnék halálukat; a harmadik osztály a születési és halá
lozási jegyzékeket készíti: a negyedik a boltok·, csapszék ek-, mértékekre 
ügyel föl; az ötödik kiosztja a munkát; s a hatodik az eladási összeg 
tizedrészét szedi be, s halállal bünteti a csalót. Mindezen tisztviselök 
együttvéve a városi tanácsot képezik, felügyelnek az élelmezésre, az 
árszabásra, révek-, vásárok- és isteni-tiszteletre. A hadügyi felügyelök
nek szinte hat osztályuk van: egy a tengerészek, másik az igásmarhák, 
harmadik a gyalogság, negyedik a lovasság, az ötödik és hatodik a szeke
rek és elefántok számára. A háboru végeztével minden fegyver a fegy
vertárba tétetik le, valamint a lovak és elefántok is visszaadatnak 2). 

"A szántóföld annak tulajdona, ki azt a gaztól megtisztogatta, 
megmunkálta és bevetette; valamint a zerge is azon vadászé, ki azt 
elejtette. u Törvénykönyvüknek eme szavai 3) bizonyitják, miként a 
hübéri tulajdon nem volt ismeretlen előttük, melly késöbb a mongolok 

1
) VI. Akbar, Kr. u. 16-ik században, Hindostan trónjára jutván, Abul 

Fazl vezére által pontosan összeszedeté az ország törvényeit; mellyekböl kivo
nn.t jelent meg Ayee" Ak6erybm. Később e tartományok angol uralom alá. jutván, 
'V ar ren Hastings főkormány zá, a legjelesebb p unditák által, két év alatt a hindu 
törvényekből egy teljes codexet készittetett 

1 ) St"·a' o, XV. 
3) Manu, IX. 44. 
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alatt puszta haszonbérré változott. A föld termékei közraktárba gyűj
tetnek, s az uralkodó castnak minden tagja kikapja belőle a maga ré
szét j ugy hogy az egyéni gazdagság nem növekedhetik: valamint a 
jövőre kilátás hiánya, az ipar előhaladását gátolja. Mindenekelőtt a ki
rály, és a tizenkét osztály része szakittatik ki, mellyeket a legkisebb 
faluban is föltalálhatni j s ezek, a földbirtokosokon kivül: a p o t e I, a 
közigazgatás főnöke , a határfelügyelő, a csatornák felügyelője, a csil
lagjós, a kocsigyártó, fazekas, mosó, borbély, ötvös, ki a hölgyek szá
mára ékszereket készit, s kinek helyébe gyakran a költő lép, ki ismét az 
iskolamestert pótolja. Kiadatván ezek része, mindenki szabadon rendel
kezhetik a maradékróL A p o t e l, tisztviselő, adószedő, bérlő, ügyel föl az 
elosztás ra j a c a r n um, a földmivelési ca tastereket és számkönyveket 
vezeti; a t al l i e r, bűnnyomozó biró; a t o t ik, ami polgármestereink-, 
vagy városbiráinkhoz hasonlít. Egy tisztvi!'lelö átalában a határokra, s 
különösen minden szántóföldre ügyel; egy csatorna-felügyelő az ön
tözést szabályozza, mi ott igen fontos dolog; utánuk jön a bramin, ki 
az isteni-tiszteletet végzi, az iskolamester, ki a homokban rajzol, és a 
csillagjós, ki a vetés, vagy cséplés alkalmas idejét tüzi ki. 

IA"azsnguolgáltatns. 

A birói hatalom a királynál van, ki azt valameily braminnal 
együtt gyakorolhatja, ·vagy valameily bramint legfőbb biróul nevezhet 
ki, s hozzá más hármat csatol. A büntetés, hindu módra, jelképeztetik 
"egy tisztviselő által, ki félelmessé teszi magát, a szerencsétlencket 
oltalmába veszi, az alvó fölött őrködik; ki borzalmas tekintettel, és vö
rös szemekkel megrémíti a gonosztevőt" 1). Igen szigoruak a bünteté
sek, főleg a papi osztály ellen elkövetett vétkeknéL A csalásban ma
rasztalt hindunak minden tagjai levágatnak; ki a másikat megsérti, 
ugyanazon sérelmeket kell szenvednie, s még ezenfölül keze is levága
ti_k; ha a sérelem kézmüvesen történt, és ez keresetétől fosztatik meg 
általa, a bünös életével lakol. A törvényes bizonyítványnak semmi erőt 
sem ~ulajdonitanak, hanem inkább az istenitéletnek, a tüz-, és vizpróba, 
s párviadal által, mint ez a középkorban nálunk is szokásban volt. 

Hogy a tisztviselő minden erőszak ellen biztosittassék, a törvény 
azt rendeli, miszerint az ő lakhelyén erősség építtessék, és négy oldal
ról kőfallal vétessék körül, tornyok- és pártázatok-, és mély árkokkaP). 
Nagy része e régi épületeknek mai napig is fönáll. 

.,-· 

1) Code of Gentoo lnw. XXI §.8. 
2) A hindu törvények gyüjtcményének bevez·etésébcn. CXL.l, 
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C•alátl. 
Mi a családot, minden polgári alkotmánynak ezen alapját illeti, 

a Manu-ban ezt olvassuk: "A férfi és a nö egy személyt ~képeznek: a 
tökéletes embert önmaga, neje, és fia képezi" 1). Ebből az tetszik ki, 
hogy eredetileg minden férfinak csak egy neje volt; mit oP.nan is kö
vetkeztethetünk, mivel a férji s nöi hűség főkötelességnek tekintetett; 
az örökösödési jog az elsőszülöttnek tartatott fön; dalaik pedig gyen
géd szerelmet lehelnek, a házi élet kedves jeleneteit rajzolják, a nők 
szokásait és jellemét finom érzéssel, és a tisztelettel határos, édes tar
tózkodással emelik ki. Mindamellett: hogy isteneiknek csak egyetlen 
feleségök volt, Krishna regéi haremeket tulajdonitának nekik; mi késöbb 
a gazdagokat követésre ösztönzé. Mindazáltal a polygamia nem fajulf el 
ugy náluk, mint a mohamedánoknál ; korlátoztatván a nők szabadalmai 
által, kik a eastok szerint férjeikkel egyenlő jogokat élveznek. A sud
ráknak csak egy nejök van. 

N ök. 

A nő nagy tiszteletben áll, és Mantt törvényei annak élelmezése-, 
és á11apotf.ra különös gondot forditnak: a házi boldogság alapjául a 
kölcsönös kötelességek teljesitését veszik ; azt kivánják , hogy a nő 
tiszteltessék; ne hiv ja öt senki nevénél fogva, hanem asszonynak, vagy 
jó testvérnek (b h a w a t i, su b h a g e b 11 a g i n i) neveztessék; azon 
ház, mellyben a nő megszomorittatott, vesztének indul. 

Minthogy azonban a vallás a lelkek üdvének megmentésére leg
szükségesebb eszköznek tartja a kiengesztelő áldozatokat, mellyeket a 
fiuk mutatnak be: azért az olly férfinak, kinek figyermekei nincsenek, 
megengedtetik, hogy neje iránti jogait testvérére ruházza. E dolognak 
igen komoly ünnepélyességgel kellett végbe mennie: a férfi mint ha
lotti áldozatra szokás, vajjal megkenve, setétben mcnt be a nőhez , a 
nélkül, hogy egy szót szólana hozzá, vagy csak liajához is érne, s 
annak illatszereit beszivná; s teljesitve kötelességét, örökre bucsút vett 
tőle 2). 

Semmiféle törvény sem kötelezi a sa t i-kat, vagyis özvegyeket 
a máglyahalálra; s e szokás, melly annyi vitára adott alkalmat: soha 
sem vált á talánossá: ugy látszik, először a harczosok castjára szorit
kozott. Ugyanazon érzés, mellynél fogva a megholtnak fegyverei, lo
vai, s mindaz, a mi becses volt előtte, a máglyára hányattak, vezetett 
némell y nőket is azon gondolatra, hogy férjeikkel együtt égettessék meg 

t) Mn.nu, IX. 45. 
2) Manu, I. Vlll. 
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magukat, leginkább azon meggyőződésben, hogy velök a más világon 
testileg is egyesülendnek U gy látszik tehát, ebben, s nem a féltékeny
ségben kell keresni eredetét egy olly szertartásnak, mellynek utánzá
sát a bőszült fájdalom hozta be és terjeszté; különösen fogékony lévén 
mindaz iránt, a mivcl csak a feláldozás eszméje kapcsolatban van. Ké
sőbb ez utánzási vágy, hasonlóan a párbaj hoz, mindinkább gyakoribbá 
s hathatósabbá válván, még az anyai szeretet gyengéd mindentehető
ségét is legyőzte. S minthogy ott az angolok uralkodó politikája: a 
nemzeti szokásokat, mennyire érdekökkel nem ellenkeznek, közönyösen 
nézni, jelenleg e szokás is uj erővel éled föl; ruert a braminoknak ér
dekökben áll, a nemzeti hitet és lelkesedést illy látványok által emelni 1). 

Noha az áldozat e neme önkénytes tett, mégis ha egyszer az 
özvegy a máglyát körüljárta, s a könyörgéseket elmondta, többé 
vissza nem léphet; kötelekkel a holttesthez kötöztetik, és nehány barn
bus darab, mint valameily csaptatóban, mozdulatlanul tartja; mig e 
közben a. tüz meggyujtatik, és a temérdek nézők orditásai elfojtják a 
haldoklónakjaj kiáltásit (!).A hinduk, kik vagyonuk-, és szabadságuktól 
meg hagyják magukat fosztatni, nem igen türnék e kegyetlen babona
ság akadályozását; s évenkint ezer özvegy keresi halálát a máglyán, 
csupán csak a husz, vagy harmincz mérföldnyi kerület.ben az angol 
uralom alá vetett Calcutta körül. A missionariusok a legjobb eszközt 
használják ennek kiirtására; az ál tc.luk mindenfelé terjesztett köny
vekben azt mutogatván, hogy e szokás nem csak az emberiséggel, de 
még szent könyveikkel is ellenkezik. Valóban Manu törvénykönyvé
ben, hol az mondatik: "A nő férjének társa legyen életben és halálban"; 
ez is ott áll: "Az özvegy sanyargassa testét, csak virágok-, gyökerek-, 
és tiszta gyümölcsökkel táplálkozván; s férje halála után ne ejtsen ki 
ajkain férfi nevet egész élete végeig; bocsásson meg minden sérelmeket, 
szigoru kötelességeket teljesitsen, kerüljön minden érzéki gyönyört, 
szeretettel gyakorolja az erénynek hasonlithatlan szabályait, mellyekkel 
a hü nő egyetlen férje iránt tartozik" 2). 

1) Egy, az angol parliament elé 1825-ik évben adott jelentésből kitetszik, 
IJOgy az illy öngyilkos nök középszá.ma négy év alatt a bombayi kerületben 52-, 
a madrasiban 61-re ment; de jóval nagyobb volt a calcuttai kerületben, hol 
1819-töl fogva 1823-ik évig bezárólag, összesen 3068 (1819-ben 650; 1820: 597; 
1821 : 663; 1822: 583; 1823: 575) özvegy égetteté meg magát. 

'calcuttában igen sok a bramin. Az 1823 diki 575 közül 234 a braminok, 
292 a sudrák, és 49 a vasiák osztályához tartozott. 

·2) A serampuri missionariusok az "Essays 1'Clative to the habits, character 

and moral imp1·opement of the lfindoos. London, 1823.'' czimü mnnkában jelentést 
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A családok belső kormányzásán alapszik a társadalmi szerkezet 
mindegyiknek megvannak saját istenei, mellyek egyszersmind a. nem
zetség istenei; s ennek tagjai a legszilárdabb vallási kötelék által kap
csoltatnak együve. Illy mélyen gyökerezvén a hindu intézménye~, soha 
sem(?) hajoltak meg a hódítók előtt: sőt gyakran az idegen szokásokat 
is magukba olvMzták. 

Szokások. 

Egyéb különös szokások közül megemlítjük , hogy a hajadonok 
nyilvános küzdtéren gyakorolták magukat, mint Spartában; s az erő
teljesebbek könnyen találtak férjekre. A férj jegyajándékot adott, mint 
a zsidóknál vala szokásban. Vendégségeikről fogalmat ád a Ramayan, 
hol Vasista radsah megvendégeli Visva Mitra seregét. "Mindenki azt 
kapta, a mit ohajtott: czukornádat, mézet, lodidsát ( riskása lepényt), 
miredsát (viz- és czukorszörpből készült italt), bort, égetett szeszt, és 
más ételeket szopogatás-, nyalakodás- és harapásra, s italokat; füszeres 
rizská~át. édességeket, két~zersültet, aludt tejet, savát nagy edények
ben. S mindez különféle izlés szerint készült, s ezer meg ezer, czukor
nád nedvével tölt edényekben adatott föl." 

Itt nem igen tétetik emlités hu~-étkekről. A surák égetett !lzeszt 
ittak; de az Murák, vagyi.':! elátkozottak, nem. Valószinülcg pálmabort 
készitettek; de a szőllönedv idegen tartományokból hozatott be. Egy 
darab pamut, négy, pálmalevéllel boritott barnbusnád, viz és rizskásl1 1 

untig elegendő a hindunak ruházat jára. éleimére és lakására; ki az al
sóbb osztályokban igen szegényül és elégedetten él. Az előkelök minden 
gyönyört felhasználnak nyugalmukra, mellyben legfőbb élvezetl'lk áll. 
Csinos gyaloghintók, vagyis palankinok, és kényelmes bárkák szolgál
nak az utazásra; szőnyegek, arany és drága-kövek ékesítik a vendég
szeretetnek megnyilt palotákat; s a nök genanáiban vif!zhangzik a zene 
s a szöl<őkutak moraja, füszerek és virágok illatoznak: illy kényelem közt 
a nök hangszereiken játszanak, vagy sach-játékkal ronlatják magukat '). 

A hinduk már gyermekségök óta szelídség-, jámborság-, csendes 
ipar-, és a müvészetekbeni jártasságra tanittatnak. Egy népnél sem 
gyakorol a vallás olly hathatós befolyást. Bámulandó emlékeiket, nyel-

adnak egy, e végre bengal nyelven kPszült párbeszédrőLNevezetes dolog az elő
itéletek történetére nézve, hogy az első könyv is, rnelly indiai nyomdából került 
ki, ezen párbeszéd megczafolfi.sát tárgyazza. 

1
) Bizonyosnak látszik, hogy a sach-játélwt a hinduk találták fól a végre, 

hogy egy négy testületből álló sereg mozdulatait jelképezzék. E négy testület: 
·a szekerek, elefántok, lovasok és gyalogok. Innen van a Shatu1·anga nevezet, 
rnellyet a persák sitatreng-re vá! toztatta k. 
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vöket, szokásaikat, még a legcsekélyebb tárgya kat is, vallásuk sze1leme 
lelkegi ti : s ez annyira természetévé vált a hindunak, hogy nem is gon
dol egyébre, még saját sorsának javitására sem. A folytonos ünnepé
lyek, a legkisebb munkára kiterjesztett szertartások, minden lépten
nyomon előforduló istenségek, regék, szent helyek és ajtatos cselekede
tek közepette, a hindu annyira elmereng, hogy őt semmi meg nem in
ditja; miért is, ha eurapai gazdája munkával terheli őt, legkisebb 
bosszu~á~t sem ·táplál iránta, sőt jámbor alávetésben, és rendithetlen 
türelemmel engedelmeskedik neki. A kedélyesség, mértékletesség, 
tisztaság és szemérem annyira beoltvák természetébe az intézmények 
által, hogy szánakozó könyörülettel tekint az eurapaiakra , kik mind
untalan foglalkoznak \·alamivel, mindenből esznek, csupa nyalánkság
ból még azon ártatlan állatokat is megölik, rnellyek gyilkos kezeiket 
nyaldossák, s a napnak felét eledeleik készítésében töltik. De ha, bár a 
eastoknak áthághatlan sorompói között nyugodtan folyik is az élet, az 
mégis lélekölőleg egyhangu; habár a mesterségek és rnüvészetek gép
szerü tökéletesitése elérethetik is vaJameily család által: hiában várna 
az ernber fontos fölfedezéseket, vagy a már létezőnek ügyes alkalma
zását; sőt még ama vigasztaló gondolattól is megfosztatik az ember, 
hogy idő folytán a rninden akadályokkal daczoló nemzeti szellern elő

haladását szemlélhesse. Az ennyire körvonalazott rendszer mellett igen 
csekély tér hagyatik fön az egyéni szabadságnak; rnivel a napnak rnin
den órájára ki vannak jelölve a kötelességek, mosakodások, és bünbá
nati gyakorlatok. Az egyénnek nem csak minden lépését, de még lehe
letét is szabályazza a törvény; nehogy az által valameily állatot életé
től megfoszszon. Senki sem vonhatja ki magát ennyi kötelességek alól, 
ha csak egyéni ihlettsége a pusztába nem hajtja, olly vezeklések gya
korlatára, rnellyek megsemmisítik az embert. 

Minél tovább mt>gyünk kelet felé, rnindig nagyobbodik a tekintély 
hatalma, s fogy a szabadságé; me ll y viszont nálunk , a nyugaton, 
tulsulylyal bir. A hinduk, vallási félelem által fogva tartott nép; tör
vényök nem a nép, hanern az istenek akarata: s törvénykönyvük az 
egész polgári életre változhatlan rendeleteket szab. A homály, mellybe 
vallásuk tan ai burkolvák, csak némi bizonytalan sugarakat bocsát át, 
mellyek inkább tévutra viszik a képzelődPst, hogysem lépteiknek biz
tos kalauzul szalgálnának; a felsőbb osztályokat majd andalitó, majd 
ismét szorongató álmokba ringatják: rnig az alsóbbakat kegyetlen szen
vedéseknek, yagy durva kéjelgésnek vetik alá; valamennyit pedig el
puhult erőtlenségbe taszitják. 

Ez oknál fogva mozdulatlanság uralkodik náluk, a mesterségek-
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ben szintugy, mint a szokásokban, sjelenleg is csak ollyanaknak látjuk 
őket, minőknek Nagy-Sándor követői találták: az angolok politikája. 
pedig abban áll, hogy három évezredes szakásaikban ne háborgassá.k 
őket. Csak nem régiben is egy calcuttai bra.min, közel halálát érezve, 
a Ganges partjára vitette magát j és ott szemlélődésbe merülvén, a nél
kül, hogy az életnek legkisebb jeiét adná, várta, mig a tenger dagálya 
a szent hullámok közé sodorja. Egy történetesen arra menő angol , va
lamelly baleset áldozatának tartván öt, fölveszi bárkájába, szeszcs ita
lokkal eszére hozza, és Calcuttába. vissza viszi. Itt azonban polgári halál 
várakozik rá, ki a természetes halált kikerülte: a braminokelátkozzák 
őt, mert idegennel együtt ivott j s jóllehet az angol az egész vétséget 
magára vállalja, azt hozván föl, hogy a bramin eszén kivül volt, a 
törvény ezt nem veszi tekintetbe ; sőt az angol törvényszék a megmen
tőt annak élelmezésére kárhoztatja, kit mindenki elkerül és megvet. 
A bramin el nem türhetvén a gyo.lázatot, elti:lkéli magában halálát; s 
az angol, megunva már az élelmezés terhét, nem akadályozza őt benne. 

Egyébiránt olly nemzet, mellyre nézve a Chronologia, gyógytan, 
csillagászat, és a vallás megannyi kifürkészhetlen titok, megszak ja. 
azon hitet, hogy hiában küszködik a kérlelhetlen sors ellenében j s azért 
bárminő igát eltür: hozza bár azt nyakára a mongol, ki a hegyekről 
száll alá 1 vagy az europai: kit az Oceán 1Jajói visznek partjaira; vagy 
talán rövid időn az oroszt fogja uralni, ki a földnek ellenkező sarkáról 
jön , itt az angoiba ütközendő. 

TIZBNHARMADIK FBJEZBT. 

Vallás. 
Öslgazsógok. 

Hogy ezen társadalmi szerkezet három évezred viszontagságainak 7 

s annyi ellenséges betöréseknek ellentállott , s ezenfölül még a müvé
szetben is annyi osudát mutathat föl, ennek oka a vallástanokkali bá
mulatos öszhangzásban keresendő. A patriarchalis hagyományok szin
helyéhez közelebb esvén a hinduk, sok ősigazságokat megőriztek, minök: 
az egy Isten ismerete, az első ember hünbe-estéről, s a későbbi megváJ
tásról szóló tan. A Bagavad-ghitá-ban Ariuna ekkép könyörög az Ur
hoz: ,,Örök, mindenható lény, minden dolgok teremtője, istenek Istene, 
a világ fentartó ja! A te természeted nincs alávetve romlásnak, s kü
lönbözik a mulandó dolgoktól. Te minden istenek előtt voltál; te vo.gy 
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a régi elem (lelkesítő, szellem), s a világnak magasztos gyámola Min
den dolgokat ismersz; és. méltó, hogy mindenektől ismertessél j te vagy 
az ősforrás, és tőled eredt a világ semmiből. Mindenki hajoljon meg 
előtted, és utánad j tiszteltessél mindenütt, ki mindenütt jelen vagy! 
V égetlen a te dicsőséged és l1atalmad. Te minden élő lények atyja, a 
világnak bölcs tanitója, méltó a mi imádásunkra. Ki volna hozzád ha
sonló? Üdvözöllek téged, lebornlok előtted, irgalmadért esdem, oh 
imádandó Isten! Mert ugy bánsz velünk, mint atya fiá,•al, mint barát 
barátjával, mint a szerető szive választottjá val." Az örök Igének nem
zése előadatik avedákban j s egy hymnusban 1) az isteni Ige ekkép 
szólamlik meg: "Én, ki az istenek akaratába avatkozom, én tartom 
fön a napot, és az Oceánt j én a tudományok királynéja, s első az iste
nek közt.*) Én atyám fejéből szöktem ki 2), ki a világ lelke; o. dolgok 
kezdetekor szellő gyanánt vonultam el a vizek fölött" a). 

A lélek halhatlausága felőli meggyőződés, melly más népeknél 
inkább az érzelem kifolyása volt, hasonlóan a testek létezéséhez, és az 
idő valóságához, a hinduknál olly közvetlen hatással birt, hogy egész 

1) Közölve Colebrooke által, az Asiatic Researches VIII. kötetében. 
'") N em kell feledni,hogy a bölcs Sirák könyve, melly végetlenül hitelesebb 

a vedáknál,és ko1·át illetőleg pontosabban meghatároz],at6, sokkal szebben és erő
telj esebben monclja n bölcseségről (24, 5.): "Én a Fölségesnek szájából származtam, 
elsö!'zülött minden teremtmény elött.Én cselekedtem, hogy az égenfogyhatlan vi
lágosság bímaclna, s befedém mint egy köd az egész földet. A magasságban la
kom; és királyi székem felhőoszlopokon áll. Megkerültem az ég kerekségét, 
leh~ttottam fl tengermélyébe, s flnnak hullámain járok," stb. Mi már az eredeti
séget illeti, annyi bizonyos, hogy a hinduk vedái soha zárt kánonba nem foglal
tattak, többször átdolgoztattak, és bővíttettek: ugy hogy száz meg száz iskola 
(Ritter 1000-él többet emlit) keletkezhetett, mellyek mindegyike sa j nt, a többitől 
eltérő szövegre hivatkozik.Egy olly könyv, melly a későbbi közbeszurás (interpo
latio) világos bizonyítványait hordja magán, sem szerzőjét, sem korát,sem tartal
mát illetőleg nem jöhet az ó-szövetség sz. könyveivel t;sszehasonlitásba; mellyelr 
f'ölöttaz irástudók olly lelkiismeretes gonddal örköJtek,hogy minden betüjét szám
ba vennék. Azért ha egyik-másik hindu könyv régebben létezett is,mint a mi szent 
könyveink néhánya, arról mégis, hogy Ví!-lamelly idézett része nem ujabb kor 
szüleméuye-e, ki sem állhat jót. Hitter szerint magában Indiában is alig bir, és 
birt valaki ezelőttavedák teljes gyüjteményével: szabály elleni dolog leendvén, 
azoknak egy könyvbe köttetése.Az egész, számtalan össze nem függö sz·tkaszokból 
áll; mellyek minúenikének létezik legalább is két, egymástól eltérő versioja. Illy 
laza. mü hitelességét bebizonyítnni lehetetlen: s arra, mint történeti kutfőre hi
vatkoztli, oktalanság lenne. Költeményekbőllegfölebb is csak népszokásokat ta-
nulhatni. s·. 

2
) A görög Mythologiában 1\linerva, a bölcseség istennője, s:dnte Jupiter 

fejéből ugrik elő. 
8) Et 1piritu1 Dei fe~·e!Jatur 1uper agua1, Gen. l, 2. 
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lelköket átjárta, minden nézeteik- és gondolataikkal összevegyült, sőt 
majdnem egészen a jelen életnek helyét foglalta el. 

Az eredendő bün emlékét föltalálhatni náluk bizonyos homályos 
érzelemben egy nagy vétek- és megesésről, mellyben az egész t~rmé
szet részt vőn : miért is a hindu mindabban, a mi őt környezi , meg
annyi érző, és hozzá hasonlag lealázott, s egy elvesztett boldogságrai 
visszaemlékezés és a megváltásnak szorongva várt reménye között 
szenvedő lényeket lát; s e komoly eszme szomorusággal töltené el, és 
tartaná lenyomva egész valójokat, ha ait a világegyetemben nyilat
kozó szeretetteljes öszhangzás nem mérsékelné. 

Közbevegyült tévelyek. 

Egy uj életnek magaszto~ gondolata, melly az emberre nézve 
akkor kezdődik, midőn az Istenséggel ~:;gyef:liil, azon nevezetben nyi
latkozik, me Ilyet a hinduk a két sz c r sz ü l e t e t t braminoknak ad
nak. Ekképen az eredendő bün dogmájához az ujjászületés tana is járul ; 
s a fokokat, mellyeken ahhoz eljut.hatni, a különféle eastok képezik. Itt 
is tehát, mint mindenütt, a tévely az igazság törzséből sarjadzik. Ki a 
felsőbb osztályhoz tartozilt, az az :::.lsóbbak urának képzeli magát; az 
IRtenneli egyesülés itt egy castnak kiváltsága: mig a kereszténység 
közössé teszi azt a legelső és legutolsó halandóvaL Nálunk ez az 
egyenlőség érzelmét költi fel; náluk pedig a csekélyebb számuak gőg
jét, s a többiek megaláztatását vonja maga után. A többire nézve is az 
isteni kinyilatkoztatás világát rendesen elhomályosítja a kéjelgés, és a 
gőg; az előbbi mindazt élvezni akarja, mi bennünket környez, s azok
ból bálványt alkot: honnan az anyagi pantheisrnus ered j a másik pedig 
saját természetét mindenre kiterjeszti: miből a szellemi pantheismus 
származik. E három elv egyesülése hozta létre a hinduk, mint szinte 
más népek hitregéit. 

A természeti istentannak ezen első elfajulásában néha igen sze
renesés sikerrel használtatik a jelkép, ama rejtélyes létra; mellyen a 
lélek a V égtelenhez fölemelkedik: mindazáltal a hinduknál olly hatha
tós képzelő-tehetség rémületes képeket alkot azokból j mély metaphysi
kai eszmék 1 az lsten tökélyeinel<, s az emberbezi viszonyainak dagályos 
tudománya vegyül össze a képzelgős költészet, és egy érthetlen mcta
physika durva álmodozásaival. 

A nép, szokás szerint, csak a költészeti részt ismerte; s durva 
polytheismusa mellett vég nélkül szaporodik az istenek száma: ugy 
hogy jelenkorunkban még az epemirigy istennője, Olha-bibi is hozzá
járult S mivel a hinduk igen nagy érdemnek tartják, hallani s kimon
dani az istenek neveit, azokat gyermekeikre ruházzák, és különféle 
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módon változtatják: hogy azonegy családban minél több legyen a véd
istenek száma; továbbá nagy gonddal nevelik a kajdácsokat 1 mellyek 
egész nap a Brahma nevet hangoztatják. 

A szent hagyományok a papok őrizetére bizattak, kik elmélkedő 
s vezeklő életet élvén, és testtiket minden iehető módon sanyargatván, 
a természet, és az ember rejtelmeinek szemléletével foglalkoznak. To
vábbá ma jus hónapban, a halottak tiszteletére tartott Sra.dda-ünne
pen, s:i:ertartásos vendégségre gyülnek össze, a titokteljes tan fölött 
tanakodni; melly alkalommal kételyeiket egymással közölve, s egy
mást felvilágositva, vagy ama kedvelt hypothesiseket felállítva 1 a papi 
bölcsészet tárházát mindegyre nevelik. Könnyü dolog 1 csalóknak ne
vezni el őket; dc szokja meg csak az olvasó, visszagondolni intézmé
nyeik eredetére, hogy azok alkalmas voltát és gyümölcseit megitél
hesse. Igy a braminok egy függetlenségben felnlítt vad nemzet közé 
olly erkölcstant ültettek, melly az igazságot nagyon megközelíti; min
den községnél befészkelve magukat, olva1:1asra 1 irásra, s igen könnyü 
és gyors számolásra tanitanak mindenkit; a türelmetlenség vagy ül
dözés szelleme pedig távol van tőlök (?). 

Brahml•mu1. 
A régi vallások azon rendszer ellenében tanuskodnak 1 ruellyet a 

eastok tekintetében előadandunk; tudnillik különféle nemzetek egymás
ba ütközvén, s egymással kibékülvén, vallásközös!légbe is együltek. A 
hinduk eredeti vallása bizonyára egyetlen Istenség tiszteletéből állott 1), 

') Az Ex.our-"eclmn-ban, vngyis a vedák 5si (valódi) magyarázatában, 
melly a hinduk vallásos és bölcsészeti nézeteit adja elő (nyomatott Yverdunban, 
1778.), nyilván megmutattatik az lsten egysége. sa babonás vélemények meg
czáfoltatnak. Volta.ire megörül ve, hogy illy tiszta morá.lra talált. melly sokkal 
előbbi, s függetlenülal.ll n. kinyilatlroztatástól, azt á.llitja, miként e könyv Nagy
Sándor ha.djárata előtt iratott t De(ens~ de mon o~tcle, Ch. XII. és: Philus de l'histoire.). 
De Sainte·Croix a.z e commentárokhoz irt bevezetésben kimutatá, hogy e könyv 
nem lehet olly régi. UjtLLb kritikusok fölfedezék, hogy montepulcin.noi Nobili 
Robert jezuitának miave, ki 1577-tól 1656-ig élt; s ki missiona.rius lévén Hindos· 
tanba.n, a hincluk számára irta azt, hogy az igaz vallásra téritse öket. L. 11te bri· 
tisll catholic colonint q11artel'ly intelligencer. N r. Il. p. 161. 

(Bn.ch, tudós orientalista, a parisi Société Asia.tique tagja, e mü szerzőjé· 
nek Calmette atyá.t mondja. L. Annales de Philos. Chrétienne. 1848. T_XVIIL 
p. 59.) S. 

ltam•Mohun-Roy, ·egy tudós bramin, ki Eurapában élt, és 1832-ben holt 
meg, értekuést irt annak megmutatására, miként a vedákba.n az lstennek egy
sége ki. van mondva, sa képtelen szartartások csak késöbb csempésztettek be; és 
sznndéka volt a hindukat n régiek hitva.llására. , az egy Isten tiszteletére '•isszl\· 
vezetni. L. az okiratok köz t: A "allásról. · 

32 
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kit Brahma-nak neveztek 1), s öröktől fogva való szükséges lény
nek tartottak. "Brahma az, igy rnondják a vedák, a ki; s öröm
és boldogságban nyilvánul. A világ az ő neve és képe; valójában csak 
ő létezik, rnindent magában foglal, és rninden tünemények kutfeje. 
Nem ismeri az időnek és térnek határait, nem rnulandó; a világnak, 
és különösen rninden lénynek lelke. Az egész világegyetern Brahma, 
s a Brahmától jön, Brahmában létezik, és Brahmába tér vissza .... 
Brahma a tudomány, és a végtelen világok alakja. Minden vilá~ok 
csak egyet tesznek ő benne; mert az ő akaratából léteznek: ez akarat 
rninden testben benlakik, és a teremtés-, fentartás-, enyészet-, s az 
idő és tér rnozgalrniban és alakjaiban nyilatkozik." 

Különben az egy lstennek egyszerü s vérontáR nélküli áldozatát 
a megtestesülés váltotta föl, melly által Brahma az Isten akaratát a 
négy vedákban, vagyis a négy castnak megfelelő szent könyvekben 
nyilvánította. Talán ezer évig tartá fön magát változatlanul e tan, 
midőn Shiva, a második rnegteste>~i.ilés jelent meg; vagyis a mi néze
tünk szerint ítélve, második bP.törése bizonyos népek- és tanok nak, 
rnellyek az életet és halált a lingarn jelképében imádták: egy termé
kenyítő lény jelképében ; s a brahmisrnus egyszerü ünnepeit tomboló 
fajtalanság- és véres áldozatokkal váltották föl, rnellyek ált~tl a szerel
mct és nemzést, a haragot és halált ünnepelték 2). 

Az örjöngő shivismus egy harmadik tan, Vishnu tana által 
mérsékeltetett, rnelly a lingam-tiszteletet ki nem szorithatván, leg
alább megtiszti tá: s e három tannak összevegyülé01éböl eredt a Brah
ma, Vishnu és Shiva után nevezett t r i rn u r t i 3), vagyis háromság: 
mellyben az elemek egymást váltogatják, és egyesülnek, mint azonegy 
sugárnak három szinei, azonegy törzsnek három ágai, azonegy elv
nek három formái. 

E z és a z (hogy a braminféle Theogoniát itt kifejtsük), tudnillik 
a szerelem és a hatalom ~), egy harmadik lény, Svadha, vagy Vishnu, 

1) A Bram és Brahma közti különbség a hindu iratokban nem találtatik. 
2) Mai napig is Holi tiszteleté1·e, az év kezdete felé a legfajtalanabb kíhá

gások követtetnek el, durva, illetlen rajzok és alakok hordoztatnak körül. mínden 
átnenök sárral dobáltatnak. Dr. Stevensau Bombay~ból, az ásiaí társulat 1839-ik 
évi emlékkönyveiben ezen , és több más liugamféle tiszteletet a braminok elötti 
időkből származottaknak vél. 

a J 1ri-mvrti három alaku. N agyon különbözik tt keresztény Háromságtól ; 
mert Shiva is, a rombolás és halál istene benfoglaltatik: mi pedig ellenmondás. 

~) A Rig-vedák mantrajában olvassuk:: ,,Akkor még sem a lény , sem a 
nemlény, sem a világ, sem az ég nem létezett, sem fölötte semmi , sem a vizek, 
sem valami homályos, vagy borzasztó; a halál még nem volt, sem a halhatatlan· 
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szinte örök ige által egyesUivék; melly egy arany hast zár magába, a 
világegyetem tojásával. A háromság h im és nö, mindegyik személy 
pedig kétnemü, vagyis a him okfötöl elkülönzött nővet" is bir : melly 
vele együtt a három· ország egyikét, az eget, földet és poklot., vagy 
a létezés három fokát, a teremtést, fentartást és enyészetet igazgatja. 
Brahma, az agg atya, hozta létre a világot; Vishnu , ifjusága teljé
ben, azt fentartja. Shiva, a szerelemnek gyengéd és szenvedélyes is
tene, egyszersmind minden élvek okfeje, és romboló szellem, a bosszu
állás és büntetés istene, és igazságos (?J biró. 

A trimurti, o um szó által jelképeztetik: e három betüböl álló 
egy tagot mondotta ki a teremtő először ; ez magában foglal minden 
tulajdonságot. S Brahma e fölött gondolkozván, megtalálta benne az 
ősvizet és tüzet, a trimurtit és a vedákat, a világokat és az á talán os 
tiszhangzást E szó áll irva mindennemü bramin emlékeken ; és a jám
bor hindu szünet nélkül ajkain hordja: valamint az egyptomi hordá 
az ő n szócskát j s mindkettő az ,amen' szónak felel meg(?), melly szint
azon gyökből ered, és ugyan csak lemondást, odaengedést jelent. 

(;osmo.-onla. 

Figyeljetek dgy szól Manu, törvénykönyvének bevezetésében) : 
a világ csak az isteni gondolat mélyében létezett, láthatatlan és ki
mondhatlan módon , mintegy árnyékba burkolva, s álomba merülve j 
ekkor az önmagától létező hatalom teremté a láthatlan tárgyakat öt 
elemekkel j megtestesi té eszméjét, és eloszlatá a sötétséget. Ugyanaz, 
kinek lételéről csupán a lélek tud valamit, ki részekre nem osztható, 
ki minden élőnek lelke, s fénylik a világosságban, teremté a vizeket, 
és fénylő csirát tett le azokra, melly arany tojássá vált" 1). N ara, az 
Isten lelke hozta létre a vizeket, vagyis a téjtengert, melly szinte 
n a r a nevet nyert j erre jött az első a y a n a, vagyis a teremtő szel
lete, melly is ez oknál fogva Narayana-, vagyis a vizeken látható moz
gásnak neveztetett. 

A teremtő hatalom egy évig tétlenül maradt a tojásban: ekkor 
pedig hatalma által abból kibontakozott, s a tojásnak egyik fele ké
pezte az eget, a másik a földet j középre helyezkedék a légkör, a vi
zek tartóival együtt. -Más helyütt az e látható világot létrehozó tojás 

ság, sem a különbség a nap és éj közt De ö lélekzett minden lehelet nélkül; 
egyedül aunl, ki vele lakott. Nem vala más, sötétségnél; minden zavar volt. De 
ezen kagylóval födött tömeg, a szemlélödés hatalma által vala teremtve. Először 
is a vágy támadt lelkében, s ez a teremtésnekösmagva lett." 

1) A tojás, mellyet az egyptomi Cn ef tartott szá.jában,s mellyböl a görögök 
játszi képzelete Arnort fakasz tá. ki arany szárnyaival. 
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a téjtengeren, vagyis az eredeti vizeken uszkál, mig az isteni szózat 
(vashÓ azt feltöri j ekkor Bral1ma gyermek képében a hullámok fölött 
hintáz, köritlvéve lotus-virággal, és hüvelykujját szájában tartv~ j ·S 

egyszerre óriássá növekedvén, "elkiáltja magát:· Ki fo g j a a z t fe n
t a r t a n i , m i t é n t e r em t e t t e m ? S azonnal egy violasz'inü 
szellem jövén ki szájából, feleli: Én. És erre Brahma az ö igéjének 
V i s h n u , vagy gondviselés nevet ád." 

}<~zen it;l.őszakonkint feltört és összerontott tojás, az lstennek ki
merithetlen termékenysége által folyton elöállittatik. "Az utolsó calpa 
vége felé, Vishnu az egyetemes világ romjai közt a kiáradt vizeken 
nyugszik: vizi liliom hajt ki köldökéből i s e virág pártájából buvik 
elő Brahma, a fentartó s rendező isten." E gyönyörü jelképpel apu
rana Curma világosan a természet első korszakát rajzolja, midőn a 
növényország az án·iz romjaiból kiemelkedik. 

A vedák. 

A világ rendezése tekintetében, Brahma már kezdetben négy 
szavat mondott ki, s ezekből áll a négy veda: azon nagy régiségü 
könyvek, mellyekben a patriarchák ihlett bölcsesége majd minden bál
ványozástól tisztán mutatkozik 1). Történeti tekintetben e könyvek 1500 
évre vitetnek fel időszámit.ásunk előtt j s százezer sloka-, vagyis mon
datból állnak, mellyeket Vyasa öntött volna rendes alakba 7). Ö négy 
részre osztá azokat j s ezek : a. R i g- v e d a., Ds a d s u r- v e d a, S a
m a- v e d a, s A t a r v a- v e d a, azon könyörgések neme után nevez
tetv e, mellyeket. magukba,n foglalnak, s mellyek neve r i g, midön 
versekben irvák , ds a ds u r , ha folyóbeszédben szerkesztvék, s a
m a n, midön énekre alkalmazvák j mindegyik ismét szertartási- (sa n
h i t a), és tan-részre (brahman a) oszlik, vagy pedig költészeti hym
nusok- és könyörgésekre (m·a n t r as), s rendeletek- és dogmákra 
(u p n i c a t as). A három első könyv legnagyobb tiszteletben és hasz
nálatban áll j mig a valószinüleg ujabb eredetü negyedik könyv csu
pán könyörgéseket és szertartásokat foglal magában. E könyvek 
rendszer-, korszak- és nyelvre nézve egészen különböznek. Még az 
utolsó is, régisége miatt, a tömegnek már érthetetlenné vált j de a 
braminok azt mondják, nem is szükséges felfogni a könyörgések értel
mét: csak azt tudja valaki, mellyik szent és minö alkalommal készi' 

1
) Krishna es Shiva. soha sem emlittetnek azokban, sem a puranák egész 

Mythologiájn.. 
2
) Vynsa nz elválasztó előragból "Y' és as, osztani szóta.gb6llévén Bsszetéve, 

annyit tesz, mint: elosztó, rendező. 
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tette azokat, mellyik istenségnek vannak felajánlva, s miképen kell 
azokat elmondani, szóról-szóra-e, vagy bizonyos büvös erej li átté
telekkel. 

A Rig-veda 1) ezer meg ezer hymnusból álló gyUjtemény, több 
mint tízezer rímes versben; s "a bramin, ki azt fejéből tudja, semmi 
bünnel sem szennyezheti be magát, habár a három világnak miQ.den 
lakóit megölte volna is, és a legalacsonyabb sorsu embertől fogadott 
is el ételt 2)." Némell y hymnusok tizennégy századra v illetök (?) fel idő
számi tásunk előtt. 

Ime egy példája azon féltékenységnek, mellyel abraminok avatat
lan szemek elől a vedákat rejtegetik. A hatalmas nagy.-mogol Akbar, 
az izlamnak hi ve, érettebb korában minden, uralma alatti tartomá
nyok vallásairól tudomást kivánt szerezni magának, hogy azok közül 
a legjobbat választhassa. Mindegyik sietett megismertetni öt a ma
gáéval: csupán a braminok nem akarák fölfedni előtte vallásuk tit
kait; kérelem, igéret 1 .fenyegetés mind semmit sem használtak. Csel
hez folyamodván Akbar, Benaresbe, az ö Romájokba, egy Fietzi nevü 
hindu ifjat küldött, ki magát egy bramín fiának adta ki. Egyike a 
papoknak valóban felfogadá őt, oktatást adott neki a nyelvben, és a 
szent dolgokban; s rnidőn Akbar azt hitte, hogy már az ohajtott ti
tok birtokába jut, ekkor Fietzi, nevelőjének leányába beleszeretvén, 
ennek lábaihoz borul, . és siránkozva ki vallja neki a csalást. A pap 
gyiikat ránt a szentségtörőre; de a leány közbeveti magát: s a bra
min, szive Fietzi bünbánata által meglágyulván, megbocsát neki, sőt 
leányát is odaengedi azon föltétel alatt, hogy a vedákat soha le ne 
forditsa. 

Daczára ezen féltékeny gondosságnak , Dsan saoh , Aurengzeb 
nagy-magol testvére, ki Darai Tsukuh-nak is neveztetek, mi annyit 
tesz, mint fönségre Dariussal egyenlő, 1500 év vége felé pe•·sa nyelv
re forditott egy ki vonatot a vedákból, két pundita segélyével; melly 
fordítás neve: U p n i c a t a. De a két pundita gyakrán tévely be ve
zette öt .. 1775-ik évben Le-Gen til Eurapá ba hozván e könyveket, azo
kat An quetil du Perron szóról-szóra. ·latinra forditotta 3). Némell y eu
ropaiaknak is sikerült megszerezni némi töredékeket belőlök: és .most 

. . 

c1) Études sur les hym71es du Rig-t>eda, at>ec un choiz d'hymnes tl'aduil$ enfran
cais, par M. F. NétJe. Löwen, 1844. 

z) Manu törtJényei, XI. 261. sl. 
3) E czirnmel: Oupnek"hat seu secretum tegendum, co.ntinens antiqunm et ar

canam doctrinam e quatuo•· sacris lndorum libris Rak-Beid, Dsedzsr-Beid, Snm-Beid, 
Adherban-BeicJ e:rcerptum, ad t>erbum e persico idiomate, sanskrelicis t>ocabt~lis inter-
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legalább fogalmunk van azon könyvekről , mellyekben a magasztos a. 
képtelennel van vegyítve. A teremtés egy nagy álrlozatul tekintetik 
azokban, midőn az lsten, mint áldozó és áldozat, önmagát eidara
balja j e szempontból énekeltetik meg az a Rig- és Dsadsur-veda né
melly hymnw:;aiban. "Ezen áldozatot, melly minden oldalról szálak
ból szőve, és százegy isten erejével van kinyujtva, s az atyákat, kik 
azt szőtték és képezték, imádd. Az első finembeli fejti ki, s övedzi 
föl e szövetet, kiterjesztvén azt az égre és földre. (A teremtőnek) e su
garai egy pontba gyültek az oltáron, s a lánc;nak szent szálait készi
ték Milly nagy volt ez isteni áldozat, mellyet minden istenek bemu
tattak? Minő volt alakja, indoka, határa, mértéke, az áldozat és a 
köl}yörgés? Először a tüzzel egyesült G a j a t r i hozatott létre j azu
tán a nap, Us h n i-val j ez után a fénylő hold, A n us h t u b-, és a ko
nyörgésekkel 1): s ezen átaJános áldozattal teremtettek a bölcsek és az 
emberek. V égrehajtatván e régi áldozat, a bölcsek, az emberek , és a 
mi őseink képeztettek általa. Az első szenteknek ez áldozatát kegye
lettel szemJélvén, tisztelem azt. Az ihlett hét bölcs, könyörgések- és 
hálaadásokkal követi az első szentek által kijeleit ösvényt, és bölcsen 
gyakorolják (az áldozat szertartásait), miként az ügyes kocsisok a 
gyeplőt tudják vezetni." 

Az imént emlitett Gajatri, egy titokteljes formula, vagyis hit
vallás, mellyet a braminok avedák anyjának, szájának, és rövid tartal
mának neveznek, Ekképen hangzik: "Neked mutatjuk be ez uj és di
cső hálaéneket, a világosság és öröm kutfeje, isteni nap (pusham)! 
Fogadd kegyesen a könyörgést, mellyet hozzád intézek. Közcledj e 
lélekhez, melly téged szomjaz, melly téged keres, mint a szerelmcs 
férfi, kedvesét. Bár az isteni nap, melly minden világokat lát és áthat, 
oltalmába venne minket. Ah gondolkozzunk csak, milly imádásra mél
tó az isteni szabályozónak (sa v i t r i) világa! Vezérelje ő a mi szán
dékunkat. Éhezve az élet kenyerét, könyörögjünk e fénylő nap aján
dékaiért ; mellyet forró ájtatossággal kell imádnunk. Tiszteletre méltó 
férfiak ! az értelem által vezéreltetve, üdvözöljétek ez isteni napot ál-
dozatok- és dicséretekkel!" z). · 

Egy másik, szinte jelképes könyörgés, az állatkört (zodiacust) 
őrzö ehhez vagyon intézve, hol a holddal azonositott Varuna lakik. 

mixto, in latinum conversum, dissertationibus, difficilia erxplanantiúus ·illustratum. 
Strassburg. 

1) Uskni, Anusklub szertartásos mondlisok. 
2

) Oolebr.Joke, Asiat. Res. V lll. W. Jones, Erxtracts from t ke Vcdas. Works, 
Vol. XIII. 
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"Őre e laknak! légy hozzánk irgalmas: engedd, hogy ez üdvünkre 
szalgáljon ; add meg nekÜnk, a mit te. tőled kérünk. Adj tenyészetet 
négy-, és kétlábu állatainknak. Öre e laknaid s:>:aporits minket és ja
vainkat. Oh hold ! mert ehhez igen ériesz, őrizz meg az elsatnyulástól 
minket, teheneinket és lovainkat; oltalmazz bennünket, mint az atya 
gyermekeit szokt:t. Őre e laknak! engedd, hogy egyesüljünk a boldog
ság honában, hol nekünk minden kéjck 6s élvek kinálkoznak. Vedd 
oltalmadba a mi vagyonunkat 1 most és jövőben , és szabadíts meg 
minket a rossztól." 

1\fég egy hymnust hozunk fel a Sama-vedából, mellyet a meg
holt rokonainak, temetés után, könyük és fohászok nélkül kell clmon
daniok: "Őrült az, ki az emberi testnek maradandóságot kiván! Bizony
talan, mint a pálmaág, mulékony, miként a tenger habjai. 

"A természet öt elemeiből összetéve, a test feloszlik ezekre ; szá
mot adandó az éltében véghezvitt tettekről. Nem kell őt siratni. 

"A föld elenyészik, elmulnak a tenger és az istenek: s az ember, 
egy lehelet, megmenekednék az enyészettől ? 

"A mi alsóbb rendü, el kell vesznie; ha fönebb áll, meg kell aláz
tatnia: a test kötelékei szétbomlanak; a halál határt szab az életnek. 

"A rokonok szemeiből folyó könyek bántják a holtakat. Ne sir
jatok ; teljesítsétek a holtak iránti kötelességeiteket." 

·" puranak. 
A vedák az első munkát képezik a sastrák közt, vagyis egyikét 

ama hat nagy gyüjtcménynek, mellyekböl a hinduk hivatalos Encyclo
paediája áll. A második sastra, a négy vedálmak megfelelő négy köny
vet foglal magában , a gyógytan , a zenészet , hadtudomány, és hat
vannégy mechanikai mcsterség elmélefével. A harmadik sastra hat 
könyvből áll; ezek: egy sanserit nyelvtan és szótár, egy hangoztatási 
tan, egy csi!lagá~zat, egy szertartási könyv, és egy hangmértéktan. 
A negyedikben van tizennyolcz purana, a ;vedák szabadabbr vagy sza
rosabb commentáraival; mellyekben súnte a legképtelenebb dolgok, a 
legmagasztosabb sz'épség- és borzasztó babonasággal vannak ve
gyítve 1). Az igazhivő bramin csupán a négy vedára esküszik, mely
lyck egyedül fakadnak a 1\feru hegy arany csucsára helyezett élet fá-

1) Az okiratok köz t az -l1·odalomról, elemezni fogjuk a Marcandeja puranát. 
Horácz Hayman 'Vilson is kiadta azótn. a Vishnu puranát, vagyis az indiai My
thologia és hagyományok rendszerét. Ez egyike a legfontosabb puranáknak, s a 
tudós bevezetés kimutatja az illy koronkint ujolag átdolgozott munkálatok régi 
credetét. sa vallás és vallásos irodalom történetét Indiában felvilágosítja. Ugyan
ott mind a tizennyolcz puranáról fogalom nyujtatik. 
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jából. Az ige eme négy folyamána~, a látható világban a föld négy nagy 
folyói felelnek meg : az Indus, Ganges, Brahmaputt·a és Goma~e 1) j 

mellyek a szent hegyen, a négy eredeti állat, a teve, szarvas, ló és 
ökör szájából fakadnak. Forrásaik fölött a négy Atlas, vagyis a,rany, 
ezüst, réz és vas oszlopok által tartott Meru emeli négy oldalát maga
san a légbe j mindegyik a négy cast megkülönböztető szinét viselvén : 
tudnillik fejéret a braminok, vöröset a shatriák, sárgát a vasiák, és 
feketét a sudrák számára, 

A Meru tehát szent hegy volt, mellyet minden keleti népek saját 
tartományuk, és igy az egész föld középpontjába helyeztek, s nagy 
kör-1 vagy négyszög-alakban rajzoltak; körülvéve ismeretlen tengertől, 
mellynek partjaira képzelt törpe, s óriás népeket, bübájos palotákat, . 
arany gyümölcscsel rakott kerteket helyeztek. "Az arany hegyen, mint 
a hindu költők mondják, lakik Shiva istenség; ott van egy tér, négy
szögü asztallal, és kilencz drága-kővel: ennek közepén, a lotus-virág 
kelyhében a háromszög, minden dolgok kezdete s okfeje ; s abból a 
lingam csirázik, az örök isten , ki örök lakását ott választotta." 

Az istenek a halhatatlanság italát akarván elkésziteni, Merut a 
tengerbe meritctték, melly azt egészen elíödte. Ekkor Vishnu teknős
béka alakjában a hegyet vállaira vette, s az ördögök a réinitö Vasuki 
kigyónak gyürüivel tekerék azt körül; s miután egy része fejénél, a 
másik farkánál fogta, hasonlóan egy nagy hordóhoz, a tP. j tengerbe 
hengeritették, és igy késziték az ambrosiát (o. m r i t a). Az ég egy ku
pola volt, óriási caryatidok által ta.rtatva, mellyek az év tizenkét je
gyeit igazgatják. A föld a teknö~béka által tartott n~gy, vagy nyolcz 
elefánton nyugszik 2). · · 

1
) ,.Et fl.uvius egrediebatur de loco voluptatili ad irrigllndwn Paradisum, 

t}ni inde dividitur in quatuor capita.," etc. Gen. 2, 10. 
2

) A teknősbéka. héjából képezték az egyptomiak Hermes rendező lantjá.t, 
melly az igének jelképe; a görö~ök pedig Mercur és A polio lantjait: mellyek 
bangjaira a köszikJák önmaguktól gyültek össze, falakat képez~ndlík. Ballaskara 
Aciarya, egy tudós, ki ami időszámításunk 1114·ik évében· élt: tagadja, hogy a 
föld elefántok és teknősbéka által tartatik:. "mivel, ugymond, ha e világnak 
anyagi támasza volna, ennek ismét kellene egy más támaszan nyugodnia., s igy 
tovább. De végre is kell lenni valaminek, a mi saját erejére támaszkodhassék; 
miért nem tulajdonitjuk tehát ez erőt a világnak, melly egyike az Istenség 
nyolcz látható formáinak?" De még nevezetesebb, a mit hozzátesz: "A f'óldnek 
vonzereje van, melly által minden nehéz testet a légben magához vonz. Innen 
magyarázható ki, hogy a föld alsó részén, vagy oldalain levő testek miért nem 
esnek le." 

ltcy" tehát Kepler és Newton mes-elöztettek ! 
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Az ötödik sastrában van a· D a r ma, vagyis a polgári törvény; 
a hatodikban a Dersan a, vagyis a hat nagy bölcsészi rendszer. Mind
ezen könyvekből a hindu Mythologia legnevezetesebb pontjait megis
mertetjük. 

Brahma. 

Brahmának, e titokteljes lénynek, az ég mélyébe visszavonulva, 
nincs szüksége templomra : csupán aranyból jelképeztetik, négy fővel; 
s külsőleg az ő igéje, Vishnu által m~ködik. Ó teremté az eredeti ma
nukat, a miveltség személyesitéseit, a hét risht, vagyis szenteket, a 
tiz brahmadicát, nyolcz vassut, a világ nyolcz részeinek védői t, a tiz 
sactokat, vagyis braminokat, a hét munit, a hét égi kör főnökei t, a. 
tizenkét aditiát, vagy napisteneket, a devik-, vagy jó szellemekkel, a 
rudrá.kat, a 332 milliónyi alsóbb rendü istenségeket, mellyek az egész 
természetet benépesítik, a shubdarákat, vagy ügyes munl<ásokat, a 
raginiket, vagy személyesitett hangjegyeket 1 a gandarvákat, vagy 
zenészeket, a 600 millio apsarákat, vagy könnyü sylpheket, mellyek 
gyülekezetei, s dalai az Indrák udvarát fölvidítják. 

ll:y gyönyörű teremtések által gőgössé válván Brahma, egyen
lőnek tartotta magát az egyedtili Istennel, s a világ egy reszét akarta 
bitorolni magának : beleszeretett Sarassuati nővérébe, és szünet nél
kül nyomában volt; miért is az Isten föltámadván ellene, a na raka, 
vagy pokol fenekére taszitá. "Nem tudcd-e 1 hogy egyik czimem ez: 
megtorló ja a gőgnek? Ez az egyedüli bün, mellyet soha meg nem bocsá
tok. Azonban egy ut maradt fön m"'g számodra, hogy kegyelmet nyer
hess: testesülj meg a földön , és négy nemzedékeken mégysz keresztül, 
mindannyi korszakban." Hogy tehát ismét kegyelmet nyerjen, Brah
ma négy megtestesülésen ment át: mialatt először is holló-költö.(K a
k a bus o n d a), másodszor Vaimiki paria alakjában jelenik meg; és go
noszul élvén c földön, sa fáradt utasokat gunyhójába csalván, álmukban 
megfosztja, s megöli öket: de két rish megtéríti öt, annyira, hogy szi· 
goru vezeklésre adja magát. Késöbb, mint Vyasa és Muni, költő- és 
dalnokkép jelenik meg, végre pedig mint hires szinköltö, Calidasa 

Hasonlatosság a persókkat 

Ez Brahma képe, ki imádás tárgya· volt egy hajdan uralkodó, 
de most már levert felekezetnél Indiában. A braminok reggel és ·este 
hivják öt segítségül; tenyerökkel háromszor hintvén vizet a nap felé, 
délben pedig szép virágokat és fris vajat áldoznak neki égő oltáron. A 
nap és tüz eme tisztelete a persák Mithraját juttatja eszünkbe; s né
melly hagyományok ugy tartják, hogy bizonyos magasoknak nevezett 
br!lminok .6actriából hozták magukkal e szertartást Indiába. Kétségki-
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vül magusok voltak ; és 1\:f i t h r a a sanseritban napot és jó barátot 
jelent. Sok más szavak közösek még a persák és llindnk, szertartási 
nyelvökben j mi e két népnek, vagy legalább a polgárosi t? castnak 
közös eredetére mutat. Mai nap is a braminok, kik egész Asiában el 
vannak terjedve, az A g n i-hoz 1) könyörögnek j a pagodákban, az 
áldozat megégetésére, szent tüzet őriznek, s ezt két darab fának 
egymás1wz dörzsölésével gyujtják meg. A Bagavad puranában, Krish· 
na ezt mondja kedves Ariunajának: "Az Isten különösen az oltár tü
zében székel j s ki a tüzre áldozatot tesz, azt Istennek viszi." Ha egy
szer a zendavestát jobban összehasonlíthatjuk a vcdákkal, talán fo
gunk találni köztök annyi rokonságat, mennyi a hindu és görög My
thologia közt létezik 2) j s be lesz bizonyitva, hogy a persák és hinduk 
azonegy rejtélyes forrásból meriték vallási fogalmaikat. azon különb
séggel, hogy az előbbiek az erkölcsöket, az utóbbiak pedig a tudo
mányt tekinték főczélnak j Hindostan lakói az elmélkedésre adák ma
gukat, lran lakói ellenben a munkálkodásra. 

\'lslmu. 

Brahma igéje, a Vishnu, Narayana melléknévvel, azon isten
ség, melly a vizeken jár, és a kis szolga 3) által kormányzott, emberfe
j ü Garuda sason lovagol: bőre fekete, négy lwiében bunkót, kagylót, 
tányért és lotus-virágot visz, fején a hármas korona, melly a ten
ger, az ég, és föld urát illeti. 

Többféle megtestesülésen (a v a t a r a) ment kereszti.il, mindin
kább megtelve isteniséggel, mig a tizediknél, me ll y a századok végé
vel fog teljesülni, az egész istenség bosszuló- s bevégzöként fog leszáll
ni : mikor a halálnak és befejezett megszentelésnek fejér lova, negye
dik lábával a földre dobbantván, a világenyészetre jelt ád. Mahassur, 
a lázadásuk miatt letaszított világosság angyalainak főnöke, lehele
tével folyton megrontj~ Brahma négy igéit j miért i<t hét manu, vagy
is törvényhozó, hétszer fogja az elveszett vedákat helyreállítni, s a 
gondjaikra bizott világot a kiengesztelés hét fokozatán viszi keresztül: 
mi után Vishnu leszáll fölkeresni a tiszta lelkeket, ítélni a világot, s 
kivágni a gyümölcsétől megfosztott régi fit. A nagy sárkány, az örök
kévalóság jelképe, hosszu farku üstökös alakjában jelenik meg : meg
emészti a földet, és az időt; a tengert gőzzé változtatja, shátára ve
vén a fentartó istent, ki a világegyetem tiszta maradványait keblébe 

2
) Tgnis et agnus, más vallásokban iP> megőrzött jelvények. 

2) L. Asiat. Rcsearches. I. köt. és köv. Rhode, Üb~r Alter, etc. 71. l.; Heilige 

Sage, 159-168. l. Görres, Jllytltengeschichte, etc.; sa lll. könyvunk 3. fej. 
3 ) Jupiter Ganymedje. 
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szedé föl, Vishnu feje fölött ezer tüznyelvet fóg kilövelni, ernyöt 
képezendö azokkal számára, mig fölébred. 

Az első avatara (igy szól a Matsya purana) az első calpa végé
vel történt, midőn Brahmának álma a világegyetem szétrombolását 
idézte elő. Mert mig ö aludt, Aya-Griva ördög hozzá · közeled
vén, a szájából kifolyó vedákat el rablá. Vis h nu ezt észrevevén, nagy 
hallá változott, és Satyavrata jámbor királynak megjelenvén, azt 
mondá neki: "Hét nap alatt a három világ el fog merülni j de a rom
boló vizek közepette egy hajó jelenik meg, mellyet magam fogok kor
mányozni, s az te előtted állapodik meg j te abba mindennemü növé
nyeket, és minden állatokból egy párt viszesz be, azután pedig ma
gad is belépsz. Midőn a szél hányja-veti a hajót, a fejemen levő szar
vakba kapaszkodjál j mert közeledben leszek, mig Brahma éje el nem 
fog mulni'' 1). Igy is történt j s a vizözön leapad ván, a vedák megtalál
tattak a Vishnu által megölt óriás Aya-Griva gyomrában, s átadattak 
Satyavratának, ki a megujult emberi-nemre nhve a hetedik manu, 
vagyis törvényhozó proféta lett, Vaivassuata név alatt. Még most is 
él: az ég magasából uralkodik a földön, mellyet tap:tsztalt kormanyos 
gyanánt igazgat. 

Másod izben teknősbéka képében testesült meg j ez után a föld a 
vizek ördöge által fenyegettetvén, vadkanná változott: s legyőzvén 
az óriást, agyaraival a földet fölemelte, s egyensui y ba helyezé azt a 
tengeren. Egy másik óriást pedig az által győzött le , hogy oroszlán
emberré változott. Ez egymásra következő testesülésekben rá lehetne 
talán ismerni a világ őstörténetének némelly vonalaira, mint szinte a 
lelkes állatok teremtésének fokozataira: miként lett a halból hüllő, 
négylábu, mig végre emberi természetben részesült. Mindeni.itt tehát 
előhaladás mutatkozik, és a jó ok főnek diadala a gonosz fölött: folytonos 
tökéletesbülés, és hatalom növekedése. Máskor ismét Vishnu Trivicrama 
(három lépésnyi) törpén1~k alakjába buvik, az őt nem ismerő Mahabali 
óriásnak mutatja be magát, ki meghódítá a három világot, és három 
lépésnyi földet kér tőle: mibe ez megegyezik. Ekkor a törpe kiterjeszti 
iszonyu nagyságu lábait; és egy lépéssei a földet, másikkal az eget, har
madikkal a poklot méri meg. Hatod izben Vishnu, mint szegény bra
min jelenik meg, megfenyíteni a nap-dynastiát j és legyőzvén ezt, Gath 
hegyre V?nul vissza, mellynek tövét akkor a tenger hullámai verdesték: 
sitt istenségének bebizonyítására Maiabar partjait emeli fölavizekből. 

1
) A Mahabarat·bah ezen haltörténet: 11-l:ttsyakam namlll ruranam parikirti· 

tam akhyanam, egészen máskép adatik elő. 
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Legdicsőbb volt mindenek közt a hetedik, vagyis Krishna meg
testesülése; ki nem egyéb, mint a n•jtélyes nap, áldozó és feláldozott, 
minden tiszta lelkek jegyese 1 kikkel közlekedik, vagy ezek közleked
nek vele: igy fejeztetvén ki a jó emberek átalános közössége at Isten
séggel. A Bagavad purana szerint Krishna emberi alakban született, a 
Ganges szent rétjein: hol mint pásztor 1 sipszó mellett, ártatlan 
pásztorleányok (g o p is) karát vezeti; kik őt mindnyájan rendkivül 
szeretik, és mindnyájan azon hitben élnek , hogy teljes hajlamát 
. birják; a fuvola hangja szerint szabályazza a:r.ok istentiszteletét, va
lamint a nap az égteke bolygóit. Még gyermek korában, dajkája egy 
napon falánkságot vetett szemére: de ő kinyitva száját, megmutatá 
neki abban a világegyetemet: a maga egész dicsőségében. 

Shiva. 

· A hindu há.romság harmadik személye, Shiva, nagy isten (Ma· 
b a d e o), romboló s ujjáterem tő, fejér bik.án ül; alakja ezüst szinü, öt 
fővel és egy szemrnel homlokán, s fölötte a félhold, és a fajtalan jelkép. 
V an még egy neve : N i l c a~ tm a d i u, azaz: nagy i~ ten,· azurkék 
nyakkat Ennek okát is adják. A surák és assurák, jó és gonosz szel
lemek, mint már mondók, Meru hegyét a té j tengerbe vetették : s 
ebből készitvén az arn r i t á t, a halhatatlanság italát, abból jól la
koztak; nem hagyván az embereknek egyebet egy kevés savanyu és 
csipős savónál. Sbiva, hogy megmentse tőle az emberi-nemet, kiitta 
ezen salakot 1 rnelly torkán fönakadván1 ez megdagadt. Ezért legkedve
sebb istenség a. hinduk előtt, kik neki szeutelik főbb templomaikat : ezer 
féle nevet is (!)visel; és az ö egész tisztelete, a rombolás és teremtés el
lenkező két hatalmát jelképezi. Mint jótevő nemző, Ni~;a istene, a 
hegyek királya, Nandi bikára támaszkodik, kezében zergét, jó indu
latu kigyó t, és a szent lotus-virágot tartva ; félholda.':! hornlokából pe
dig élő viz patakzik, s a Cailasa hegyen a sok édességtől megrészeg
szik. Mint romboló isten, fekete és haragos; és sirás- és vérontásban, 
-temetőkben gyönyörködve, bosszul és büntet: éles agyarakkal fegy
verzett . szájából lángot okád; emberi koponyák irtózatos ékszert 
képeznek nyaka körül, és koszoruzzák égő, s hamuval hintett fejét; 
öldöklő kigyók övedzik karjait és ágyékát; a bikát tigris váltja föl; és 
borzasztó fegyyerekkel ellátva, ei istenség rémületben tartja a földet. 

Ez is több megtestesülésen me~ t által. A Ma r c a n d e j o.- is
v a r a-, és C a n d o p a- a v a t a r á ban, a l ingarn istene vadász éR biin
bánó alakjában jelenik meg; tiszteletének rejtelmeit a ne"mzés és átalá
nos ujjászületés isteni emblemájával jelképezve. • 

Szóval, az ő tisztelete a természeti erők 5zemélye10itése, mely-
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lyek folytonos küzdésben rombolják és ujitják meg egymást; azonban 
a természeti, vagyis inkább létszeres és állati élet itt tulnyomó. Az ő 
durvasággal vegyes egyszerüségében, a szenvedélyek által korbácsolt 
istenekben, sa magusi babonaságban egy csekély miveltséggel biró nép
nek isteni-tisztelete nyilatkozik , melly valósz!nüleg meghóditá lndiát 
és beszennyezé Brahma vallását: melly kezdetben az egyistenségen ala
pult, azután pedig, midön az igazságot személyesitett jelképekben adta 
elő, a bálványozásra tért által; innentul azShiva tiszteletével mindinkább 
elfajul, és csak a Vi:o;hnu imádóinak közbejöttével kezd ismét tisztulni. 

E modor, mellyel a vallásokat Schlegel- és Mayerrel egyetér
tlíleg fejtegetjük, kétségkivül sok ellenmondásra talál; de ki a népek 
folytonos mozgalmait kezdetben szemlélte, azok egymásra következé
sét ép olly kevéssé fogja különösnek találni, mint a foldnek több rend
beli átalak.ulásait, mellyek nélkül jelen alakja megfejthetlen lenne. A 
történetirás a különféle vallások által előidézett, hosszan tartó egye
netlenségek 1

) tömkelegéből kivezető fonalat csak akkor nyujt, midőn 
Vishnu és Shiva két vallása a kölcsönös türelem által diadalmaskodik. 
Jóllehet kezdetben véleményre nézve különbözvén, mindegyik külö
nös istenséget irnádott : mindazáltal egyik is , másik is igazhivőnek 
tartotta magát. A vedákban egyedül a trimurti fordul elő ; nagyobb 
számu ístenek emlittetnek a Darma-sastrában, a költeményekben di
csőitett sokf-:;le megtestesülések által folyton szaporodva. A puranák 
vagy valameily istenség-, vagy egy ujabb:alakjának kizárólagos imádá
sát hozták be, vagy egészen uj istenségeket: ekkor Brahma eltünt, s 
jelképek válták föl a typust. Shiva követlíi különösen lingamot tisztel
ték; Vishnu követői pedig Krishnát: az előbbiek homlokukon félhold 
formára három vonalat 1mznak, s orrukon veres foltot hagynak egy 
keverékböl, melly a Ganges folyóból vett agyag-, tehénganéj-, és szan
daifa porából áll; az utóbbiak pedig homlokukon le az orr tl:lvéig, két 
függöleges vonalat lmznak a Ganges iszapja-, és a szaodaifa porából 
készült vegyitékkeL l\1indkettötől különbözik a buddisták felekezete, 
mellyről alább szólandunk. 

Egyébiránt Shiva tisztelete Cashemir tartományban volt honos j 

a Vishnu-tisztelet a keleti Japhet-U:emzetségeknél j a buddismus egy 
papi néptől eredett, éjszak-nyugoti Indiában, melly később vallástár
sulattá alakult: mig Brahma vallása a Ganges és Dsumna köz t tartotta 

1) l.."L Asiatic Researches XVI. kötetében (Calcutta., 1829.) igen érdekes ér
tekezése foglaltatik Wilsonnak &"L indiai sectákról. 
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fön magát. Idő folytán a különféle népek egyesültek, valamint &--külön 
népeit töredékei is. 

Mi az átváltozásokat illeti, Brahma átváltozásainak czélja: a 
hraminféle szent irodalom négy nagy korszakának szemé!Yesitése; 
Vishnu átváltozásai a munkás istenségre mutatnak, ki leszáll a földre, 
hogy hős karjával azt megmentse; Shiva átváltozásai a mennyei bosz
szut jelképezik, melly a büntetés által Brahma-, vagyis a teremt
ménynek gőgjét tisztítja. Egyébiránt fő eszme mindezekben a kiömlés 
(emanatio): mivel a Teremtőnek, hogy müvét bevégezze, magát tes
testöl-lelkestől teremtményeibe kellett átvinnie. Az illy tannak czélja: 
betölteni az örvényt, melly a tiszta értelmiséget a durva anyagtól 
elválasztja. Az embert az lsten és a világ közé helyezvén, összehasonlítá 
öket; s mivel a sokféle alakokban azonegy okfőt fedezé föl, a tünemé
nyek változatosságában az állanynak (substantia) azonosságát tevé föl: 
azt állitván, hogy a világ és az ember csupán az Istennek alakjai és 
hasonképei; s igy a látszat mellőzésével, mindegyre csak a lénynyel 
foglalkozván, megsemmisíté a tüneményt az állany előtt. s kije
lenté, hogy minden csak Isten, egyedül Isten látszik, és kivüle min
den csalódás. 

Ime ez következése a tévelynek, és a tagadásnak! 
Egyébiránt mennyire emelkedhetik föl magasztos szempontra a 

hinduk pantheisticus hittana, kivehető azon beszédből , mellyet a ve
dák ban mond V as h t, az ige, Brahma jegyese, ki tőle származik: 

. "Én a rudrák-, vasuk-, aditiák- és visvadcvákkal járok-kelek: ur va-
gyok a nap és Oceán (M i t r a és V a r u n a), az ég erőssége (l n d r a), 
a tüz, és a két as u i n fölött; én támogatom a Som á t (holdat), az el
lenség megrontóját,és Tuaetri Pushant (a napot); gazdaggáteszem 
a tiszta lelk ü jámbort, ki betölti az áldozatot, és adományait fölajánlva, 
eleget tesz az isteneknek; én mint királyné, osztagatom a gazdagságot, 
birtokában vagyok a tudománynak, és első fokon állok azok közt, kik imá
dást érdemelnek, s kiket az istenek is megkülönböztetnek; egyetemes, 
mindenható, minden lényekbe beha tó. A ki csak él, és bennem táplál
kozik, a ki lát, lélekzik és hall általam , és engem nem ismer, jaj ne
ki! Halljátok az én hitvallásomat: én jelentem ki ezt, én, az istenek 
és emberek imádottja; azt, a kit én ldválasztok, erőssé, brahmává,szentté 
és bölcscsé teendem. Én az atyát a legfőbb szellem fejére vittem föl 1), 

és az én származásarn az Oceán közepéből van ; mivel én behatok min
den lényekbe, s alakzatommal az egekig érek. Legelső létrehozója 

1) Nemzém az ég erősségét. 
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minden lénynek, átsurranok mint könnyü szellet 1 az egek fölött ál
lok, a földön tul 1 és én. vagyok a végetlen." 

lstennők. 

N8i hárornságat is találunk a hinduknál. A három istenn8 nem
z8 anyja Parasacti, Brahma neje, vagyis teremtő hatalma j melly is, 
mint Bral1ma neje, Sara;;vati nevet vesz föl, s az ékesenszólás és szép
hangzás istennője. Sri vagy Lacmi, a szép, Vishnu neje, a földmive
lé:,j istennője, szántás-vetésre oktat j az ő duzzadt emlői a bőséget jel
képezik: miért is nagy-anyának neveztetik j a termesztés jelképeül !o
tus-virágot tart kezében, lwmlokán pedig a lingam emelkedik. A ten
ger habjából eredett, és Ma ja-, vagy Prakriti-, azaz: a természetből 
származik; ki Shiva istentől teherbe esvén, a c am o s-t, hasonlóan az 
egyptomi Isis Horusához, hordozza méhében. Ez a megváltó gyerme
ket hozza a világra, a görög Cupidat, ki, valamint ez, oroszlánon ül, 
kézijjal kezében' hátán tegez' öt nyillal, az öt érzékekre vonatkozó
lag :anyja követi őt, virágok- és gyümölcsökkel övezve, s kajdács ál
tal vonatva, valamint a görögök i,;tennőjét galambok huzzák. A női 
háromság harmadik személye Ba van i, Parva ti, vagy Ganges, Shiva 
neje j hasonló Cereshez, valamint a másik kettő Minerva- és Ve
nushoz. 

Surya. 

Nem tartozik hozzánk, elszámlálni mindazon számtalan istenséget, 
vagy megegyeztetni az azokra nézve fölmerült különböző véleménye
ket. Egyedül nevének rendkivüli népszerüségénél fogva kell emlitést 
tennünk Ind ra istenről, ki a szelek-, lég- és villámnak parancsol, az 
alsóbb egekben uralkodik, és udvarát Meru hegység oldalain tartja, 
a nélkül lwgy maga~abbra emelkedhessék. A milly fajtalan és buja ö, 
olly szemérmes Surya, a nap istene, kit tüzes szekeren az Aurona 
(A u r o r a) által kormányzott hét zöld paripa vontat. Surya több iz
ben megtestesült, s a földön több gyermekeket hagyott hátra 1 kik 
hosRzabb küzdelmek után a hold fiait követék India trónján. 

A Suryának engedelmesl-edő hét bolygótól vették nevöket a hét 
napjai a hinduknál; valamint az annak tiszteletére készitett tizenkét 
czim litaniája, a tizenkét hónap nevének felel meg. Még az is figyelem
reméltó, hogy a tizenkét állatköri napok, mellyeket a görögök Venus, 
A polio, Mercur, J u pi ter, Ce res, Proscrpina, Mars, Diana, Vulcan, 
Juno ,,Neptun, Pallas nevezetek alatt tiszteltek, s közülök havonkint 
egyet (V enusnál kezdve apr il ban) segitségül hivtak, Indiában is, más 
nevek .alatt ugyan, de szintazon rendben és hasonló tulajdonságok
kal föltaláltatnak. Neveik itt: Lacmi, lndra, Budda, Avatar 1 Brah-
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ma, Pitivi, vagy Gondodi, Maj a, Shiva, Bavani, Ganesa, lndrani, 
Vishnu, Sarasvati. Az ö jelvényeik az égi körnek (R as i- ts ak r a) 
tizenkét fénylő pontjai; minden jegy 30, és igy az egész állatkör 360 
fokból áll; s Meru hegynek légcsucsain ülve, nagyokat ürítnek az am
r i t a-, vagyis a halhatatlanság italábóL Ganesa, a sz á m ok f ö n ö ke, 
a 365 számot tartva kezében, az ég kapuit lírzi; s egy csillagokkal hin
tett vánkosra d ülve l elefánt-fejét' vagy kettlís ábrázatát a napéj
egyenllíség, négy karjait pedig az égnek négy tája felé fordítja. 

Összehasonlilás a l'lnsslkal lt'IJ·thologiál·al. 

Mindenki cmlekezik J anus ra, s Olaszország tizenkét istenei re. 
Már több hasonlatosságot mutattunk ki a classikai Mythologiával, s 
még számtalanokat hozhatunk fel a hindu Olyropnak bővebb vizsgá
lata után. Pidruhadi, a pokol istene, jobbjában villát tart, baljában 
tükröt, mellyben minden teremtmények tettei visszatükröznek. Körü
lötte a kárhozott lelkek izzó szén fölött, üstökben állnak, a jó lelkek pe
dig megjutalmaztatnak Az ördögök a d i t-ekt<íl (dis) származnak; Lacmi 
a tenger habjából 1 miként V en us; Shiva 1 vagy a szerelern, valamint 
a görögben 1 Ero-nak neveztetik; az ige által legyőzött daitiák 1. a ti
tánok ; Rama 1 a hindu költemények legkitünőbb hőse, kétségkivül 
Brom"ius, kit a görögö!< Hindostanban Jupiter ágyékából származtat
nak; már pedig ágyék a görögben meros (u ~(!fl.:); s Merut a hinduk a 
föld lingamjához hasonlítják. Maga e név Dionysius 1 egy szentet 
jelenthet, Indiának N isa hegyéről (D e w a N is h a) j s abbeli tulaj
donsága 1 hogy kétszer sz ületett, a hirÍdu felsöbb osztályoknak is tu
lajdoníttatik. A Lanka (Ceylon) elleni háboruban Ramának segitsé
gére volt Han uman, a majmok királya; 8 Pa van fia, a szelek királyáé, 
mellyeket mindenfelé magával visz. Pa van nem más, mint Pan, a satyrok 
királya 1 ldl< nyugotra Bacchus diadalszekerét követik. Vishnu Krishna. 
alakjában legyőzte Calinuga nagy kigyót 1 valamint Apollo Pythont. 
A B rabmának egyik neve S h a t u r a- n a n a (négy képü isten), melly 
Saturnusra 1 régi Olaszország fö istenére emlékeztet minket ; ki szinte 
törvényhozó 1 mint Brahma 1 az istenek és emberek atyja, ki ehhez ha
sonlóan, kormányozta a világot, azután pedig hatalmát elveszté. Manu 
törvényhozónak megfelel az egyptomi Menes, a. kretai Minos, és a. mi 
még nevezetesebb, azon Manes, kit a lydusok elslí királyuknak ismer
tek 1 és azon Man , kitől a németek magukat származtatják. Mindez 
arra látszik mutatni, hogy az lísidőkben hasonnevü nagy férfiu élt, 
kinek cmlékét a megoszlott népek örök idlíkre föntartották. 

Orpheus és kJurydice történetét a Mahabaratában Ruru és Pra
ma.doira nevek alatt találjuk föl. Anna Perenna., J u pi ter dajkája, az 
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Anna Purnada, hindu eledel-istennő nevében fordul elő 1). Deucalion, 
Prometheus fia C a l-j u n isten, Hari Vansa czimü sanserit dramának 
höse, a Pramatesá-nak nevezett Garga fia, kit Garuda sas-evett meg; 
s ez a C a l-j u n az éjszaki népek élén n1egtámadván Krishnát, ez öt tiiz
és özönvizzel hajtotta vissza 2). Sőt mi több? az athenei örökösödési 
jogban , ugyanazon származási rendszer állapittatik meg, és a halotti 
áldozatok a rokonság ugyanazon fokaira terjesztetnek ki, mint In
diában a). 

Tagadhatjuk-e már most, hogy Görögország az ő polgárisodását 
nagy részben indiai gyarmatoknak köszöni ? 

TIZBNNEGYBDIK FEJEZET. 

A h· i n d u k b ö l c s é s z e t e. 
Létezem-e valósággal ; léteznek-e a tárgyak, mellyek érzékeim 

alá esnek: vagy csalódás mindaz, ami engem környez.? Mikép fogom 
én föl e világegyetem tüneményét? Ki rendezte azt igy? A vak eset 
talán, vagy egy felsőbb batalom? S ezen batalom mindezt semmiből 
alkotta? Vagy minden csak ö belőle folyt ki? Vagy mindenütt csak 
e hatalmat látom, átalakulva a különféle tüneményekbe? S talán ma
gam is csak tünemény vagyok ; és az Isten , a világ, én magam, érzé
keim, eszem, mindez talán azonegy dolog? S ama lény, mellyt61 min
dcn ered, hol található? Minö tulajdonsággal bir; miképen ismerhetem 
öt meg, és közelithetek hozzá? És én honnan jövök ; hová megyek? 

1) Illyenek továbbá : 
.du; 'Hrr•e Diespiter; indiai nyelven: 
lle"' Hera 
Ae~:; Mars 
Xrr11~; gratia 
C eres 
HQbl; 

fl av 

Minerva 

Divaspati. 
Vira, erős nő. 
Aras, Mars bolygó. 
Ct·is, Venus. 
/(ara, termesztő. 
Vm·as, szerelern. 
Pas, uralkodó. 
Manastoini értelmes. 

L. Jones értekezé.~ét, On the Gods of Gre e ce, Jtaly, and India (Asiai. Res. I. 
221.) ; és K. Bitter, Die Vot·halle europiiischer Völket·geschichten !lOr Herodotus um 
den Kaukasus und an den Gestaden des Pontus. Berlin, 182•). 

2) Lucia.n szerint Deucalion szittya, vagyis éjszaki fajból való volt. L· 
Wilfort emlékiratait a Kaukauzról, a calcuttai iratok közt, VI. 507. 

1) L. Bwen, De jtwe hereditano Atheniemium. 

33 
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Kövesscm-e saját vágyaim ösztönét j vagy törvényes kötelmek által 
hagyjam magamat szabályoztatui? És ezen kötelességeket egy külha
talom, vagy saját érzelmem, vagy a dolgok rendje szabja ki számomra? 
Hát a gonosz miért van a világon? Ha olly jó lény az Isten, miért te
remtette azt? Ha pedig rossz szellem, miképen lehet lsten? Va'gy ta
lán két, egymással ellenkező okfő okozza a jót, és rosszat? Vagy talán 
Isten minden dolgot jónak teremtett j és a megromlás későbben állott 
be? S valljon a látszólagos rossz nem bünhödés-e, s előkészités boldogabb 
napokra? 

Hasonló kérdések merülnek föl az értelmes ember lelkében , mi
helyt a hitnek nincs elegendő ereje, fölolvasztani magába nlinden meg
győződést j és ennél fogva saját eszének segélyével igyekszik azokat 
megfejteni. S épen ez alap-okoknak, a természet és szabadság legfőbb 
törvényeinek, és kölcsönös viszonyaiknak megismerésére irányozvák 
minden bölcsészeti rendszerek j mellyek majd kétkedve, majd állítva, 
vagy tagadva, s a bölcsészek személyes jelleme által módositva, a té
velyek és igazságok azon hosszu lánczolatát kovácsolták, mellynek 
okvetlen szüksége van egy eredeti igazságra, mellyből kiindulhasson, 
egy megelőző valóságra, melly minden viták, egyezkedések, é8 em
beri tudomány fölött álljon. 

Minden bölcsészi rendszer hármat tart szemei előtt: a világot, 
az észt, az Istent. Ha az ész nem különbözteti meg önmagát, s az ér
zékekkel, vagy az lstennel akar összeolvadni : ez sensualismus, vagy 
mystieismus. Ha magát megkülönbözteti, a nélkül, hogy a többi dol
gokat ismerné: ez idealismus. Ha nem csak Istent és az észt, hanem 
önmagát is tagadja: ez scepticismus. Nem is haszontalan, üres kérdések 
ezek: mert mindegyik rendszer más főczélt tüz ki az életnek j s külön
böző morált is merit belőle. A sensualismus anyagivá teszi az életet j 
az idealismus elmélkedésre, a mysticismus lsten szemléletére vezet j a 
scepticismus pedig tétienségre: s igy az élet gyakorlati oldala minden 
rendszerek zsinormértéke- s kifolyásaul tekintethetik. 

A hinduk bölcsé3zete hat rendszert foglal magában, mellyek 
karöltve járnak, ollyformán, hogy a hol az egyik végződik, ott kezdő
dik a másik, mint annak tovább-fejtése és folytatása, vagy átalakitása 1) j 

1) Lásd: 
Ward, View of the histo1·y, litteralU1'e and mythology of the Hindous. Ennél 

sokkal pontosabb H. T. Oolebroolte munkája a hinduk bölcsészetéről , melly G. 
Potier franczia forditása után Parisban, 1834-ben jelent meg, és sok jegyzetekkel 
bővittetett.Az angolnak könyvtárában 14'! munka volt a vedanta, 100 a niaja stb. 
bölcsé8zetröl. Indiáb61 ö szedte össze a legtöbb tanokat; de az a.datok még nem 
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ugy hogy el lehet mondani, mikép a hinduk képzelö-tehetsége három 
különbözö utat választott a nagy rejtélyek megfejtésére. Egyik a ter
mészetből. másik a gondolat- és a lélek legbensőbb tevékenységéblSl, a 
harmadik pedig a kinyilatkoztatásból indul ki. 

Sanida blllesészet. 

Első a sankia, vagyis a számok bölcsészetc, mellynek szerzője 
gyanánt Capila, Henoch kortársa(!) emlittetik j ez tehát az ősvilág böl
csészetét foglalja magában. Nevét onnan vette, mivel a minden dolgok 
h,\1-szonnégy elemei, rendre elszámláltatnak benne j első helyen állván 
a természet , másodikon az átalános ész. "Az, a mi nem létezik , bár
milly ok müködése által sem nyerhet lételt." Ezen elvmondat azonban 
nem az athei9musra, hanem a dualismusra vezeti j mert fölteszi, hogy 
két okfö, a természet és a végtelen lélek öröktől fogva egymás mellett 
létezik. V alószinüleg e kettő alatt kezdethen csak szellem és lélek érte
tett (P u r us c o t t am a, vagy P r ak r i t i), mellyek egyesülésében 
áll minden j ez eredeti spiritualismus megromlásából, és a csillagászat
tali vegyületéből költői polytheismus származott. V alóban azt tapasz
taljuk, hogy a sankia-tan, második részében, a mysticismusba megy ál
tal j mellynek feltaláló ja Patandsali, s melly j o g a nak neveztetik: mi 
annyit tesz, mint tökéletes egyesülése lényünk- és gondolatinknak Is
tennel j melly egyesülés megszabadítja a lelket a vándorlástól: mi a 
hindu bölcsészetnek mindenkor kitüzött czélja volt 1). Erre nézve mit 
sem használnak : orvosság, szórakozás, elö\·igyázat, talizmánök, vagy 
egyéb mulandó szerek , még a vallási szertartások sem ; hanem ahhoz 
lstennek legmélyebb ismerete, s az általi folytonos szemlt}lete kiván
tatik, hogy az o um szócskát mondja ki magában folyton az ember, és 
annak jelentése fölött elmélkedjék. 

Mondottuk már, mikép Brahma kijelenté, hogy a gőg okfeje 

elegendők: s hiányzott nála. az ügyesség a. bölcsészeti elvek fejtegetéséhez, és a 
régi rendszerek valódi speculativ értelmének, mint szinte azok titkos irányának, 
természetének, és eredetiségének megítéléséhez. 

Oousln, Cours de l' hisloire de la philosophie- Paris, 1828-1829. 
Vb. Lassen, Gymnosophista, sive Indieae philosophiae doc11menta. Bonn, 1832. 
Bug. WincUscbmannl, De 1'heologumenis lledantico?·um. Bonn, 1833. 
W. Scblegel, Geschichte der Litter12tur und Pkilosophie der ltldier. 
1) Pythagoras és Plato a bölcsészet czéljául szinte azt tüzték ki, hogy : 

,,megszaba.dittassék a lélek azon ako.dályoktól, mellyek a tökély felé halo.d.ását 
gátolják, s változhatlan igazság szemléletére emeltessék föl; és fejtessék ki a földi 
szenvedélyekből, olly formán, hogy a lá.tható világ szemléletéröl az értelmi vilá.g 
szemléletére emelkedjék." Aristoteles is legfőbb jónak tartja a bölcseséget, s az 
elégtételt és önma.gávali megelégedést a legfőbb jóban. 
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minden gonosznak: mindenkinek kötele.'3sége tehát az önmegtagadás, 
ugy a testre, valamint a lélekre nézve j s igy legfőbb erény, saját lé
teléröl is lemondani, s legfőbb jónak tartani az elmélkedést, egészen 
azon pontig, midön az Isten szemJéletc lép az öntudat helyébe. ~ . 

.loghl. 
A joghi egy magányos vezeklő, ki mysticus szemlélődésekbe 

merülvén , egész éváen át mozdulatlanul egy helyen marad. A Sa
c o n t a l a szindarabban Dusmanta király azt kérdi egy talyigástól, 
hogy hol van annak 11zent lakhelye, kit ő keres j és ez azt fdeli neki: 
"Haladj át e szent erdőségen, és ott egy jámbor joghira fogsz találni, 
sürü borzas hajjal, ki szemeit mozdulatlanul a nap tányérára szegezi. 
Szemléld öt figyelmesen: teste már félig agyaggal van bevonva, mellyet 
a hangyák raknak le rá j kigyóbőr övedzi ágyékát j tUskés és csomós 
növények tekerődznek nyaka körül j és vállain madarak fészkelnek.'' 

Az olvasó talán nagyon is költőinek vélhetné e rajzot, ha nem 
tudnók, hogy illy egyénekkel tele vannak az erdők, puszták és hindu 
templomok környékei. Már Nagy-Sándor katonái akkép irják le öket, 
mint kik erdei gyökerekkel táplálkoznak, fahéjjal takaródznak, hajukat 
le nem nyírják j némellyek ereklyéket és csudás erej ü gyógyszereket 
árulnak , jövendőt mondanak , vagy kigyókkal játszanak j mások egész 
nap a földön kinyujtózva hevernek, és mozdulatlanul türik a rájok 
ömlő záport, vagy a nap égető hevét, s a mérges rovarok fullánkját. 
Illyenek ők mai napig: és most is olly dolgokkal kínozzák magukat, 
mellyeket Strabo mcsének tartott j kézujjaikat még most is hátrafelé, 
lábujjaikat pedig előre hajtogatják: ugy hogy lábuk fején járhassanak. 
Nérnellyek e fakirok közül, keleti módra keresztbe vetett lábakkal és 
kiterjesztett karokkal, éveken át egy helyben ülnek: mialatt szakálluk 
és körmeik rendkivül hosszura nőnek, izmaik kiszáradnak és megme
revednek, s ők maguk fatuskóhoz lesznek hasonlókká. Mások bizonyos 
p us t i nevü füböl italt készitenek, vagy dohány helyett füstölik el : 
mellynek az tulajdonsága, hogy a testet kiszárítja s kimeríti , s meg
vonván maguktól minden eledelt, és e mérget szörpölgetvén, végre 
olly halállal mulnak ki, mellyet az Isten előtt kedvesnek és érdemes
nek tartanak 1). 

A joghiknak azon tehetséget tulajdonitják, hogy a testeken l;e
resztüllátnak: melly csodaszerü dolgot nem merjük tagadni, valamig 
o. magnetismus tüneményeinek kielégitő megfejtése nem fog adatni 3) ; 

1) L. Aliard lrapitány ujabb utazásait. 
2) A joghi, B a. ma.gnetizá.lt egyén a. velőrendszer tulizgatottságának álla

potában vannak; B az exaltalthoz olly arányban állnak, mint a rögtönző heve· 
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addig is megelégszünk azzal, hogy az emberi létezervezet és hajlithat
lan akarat rejtélyes hatását csudáljuk j melly egyetlen pontra irányozva, 
elszigetel minket a külvilágtól, s részben a belső élettől is, és rendki
vüli átszellernülést és erőhatást idéz el4 Sajnáljuk azonban a joghikat, 
kik ezen erőt hiu áleszmére irányozzák j mivel a l_egfőbb fok, mellyet 
a sankia-bölcseség elérhet, dogmatikai scepticismus, sokkal erőtelje

sebben formulázva, mint azt valaha Arcesilaus és Sextus Empyricus 
tették 1). 

Bagavad·ghlta. 

E természetfölöttiség lengi át a Bagavad-ghitát 2) , melly egy 
episod a Mahabarata nevü, nagy hindu nemzeti epopociából, s talán 
egy évezreddel (7) korábbi Krisztusnál *). Ebben az istenség harczol 
az elüzött Pandosokkal, s Krislma fegyverhordó alakjában oltalmába 
veszi az ifju Ariunát. Ez a csatatérre érkezvén, megméri azt egy pil
lantással j látja, hogy testvér testvérét, rokon rokonát öldökli: Pnély 
szomoruság és hirtelen fájdalom nehezül lelkére, s az Istenhez, ki őt 
vezeti s oltalmazza, ekképen szól: "Krishna, te látod körülöttem az én 
fegyveres társaimat, milly készek egymást dölyfösen felkonczolni; 
megfagy bennem a vér, halálos hidegláz futja végig ereimet, az utálat. 

nyész a rendes állapotban levő emberl1ez. Símeon stylíta kivétel, s az egyház nem 
is ajánlja öt a követésre. Nagyon érdekes e részben Hochinger irata, Vie contcm
pinlive ascétique et manaslique ehez les Indaus et les peuples buddistes. Strassburg, 
1831. 

1 ) Evam tatvltbhyl\s!l.n n:\smi na mt\ naham ity a paris't\cham. 
Aviparyayl\.(l vis'udham kaivalam utpadyate djn:\na.m. 
Sic pll"inciJ!iorum studio, non sum, non meus, non ego ; ita absolutarn 
Omnium cont,·adiclionum exput·gatam abst1·actam inveniunt scientiam. 
2) Bhagavat--Ghita, id est RF1i71.{fitov MO.n; sive etc.; te;ctum reoensuit Aug. 

Guil. A. Schlegel. Bonn, 1823. Késöbb Burnouf fordításban adta. 
*) Ezen ugy nevezet episod,ha ugyan illy nevet érdemel valamell y encyclo

paediai gyüjtemény egyes része, régiségét illetőleg még inkl\bb ki van a hin· 
du irodalmi müveket átalában terhelő gyauunak té\•e, mint a tulajdonképeni 
vedák. Hogy interpolálva van, azt tartalma, nyelve , alakja, keresett verselése 
stb. eléggé bizonyítják. Jelenlegi tökélyét minden esetre a hindu irodalom fény· 
korában nyerte; mint ezt a benne előforduló nyelvtani műszavakból is igen méltán 
következteti Ritter. Sőt mi bölcsészeti tartalmát illeti, ennek jelen á.llapot!l.rai 
fejlödése,az imént nevezett tudós által emlitett ama korba esik, melly a commen
táJók idöszak!l.nak neveztetik; és ez: ami középkorunk. E név Vyasa, maga is egy· 
értelm ü e,zzel: ,compilato•·' ; s midön a hinduk neki, mint szerzönek, annyi temé•·· 
dek irodalmi müvet tulajtlonitanak, egyedül tudatlanságukat árulják el.... Ámbn.r 
az egészben nem kis része van a csalárdságnak is. Humboldt Vilmos, Guignaut, 
Colebrooke, Wilfort, Ritter stb. ítéletén alapuló eme nézetet soha sem kell 
szeru elöl veszteni a hmduk idöszámitá.sábau. S. 
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miatt hajam szálai is felborzadnak: g a n d i v! h ü ivem, essél ki ke
zemből j nincs erőm többé veled bánni. Ingadozom ; sem előre, sem 
hát~a nem mchctek j s fájdalom-ittas lelkem ki készül költözni belőlem. 
Szöke fürtü isten, oh! mond meg nekem, ha legyilkoltam minden,.társai
mat, valljon elérend~m·e a boldogságat? Mit nekem ugy a diadal, ural
kodás, élet, ha azok, kiknek életben maradását ohajtjuk, elesnek a 
harczban ? Hogy fiúk és atyák 1 nagybátyák és unokák, barátok és tár
sak a csatatéren hulljanak el: azt oh mennyei hódító! nem nézhetem; 
még ha a hármas világ uralmát nyerném is el haláluk árán. Sén meg
gyilkoljam őket, csak hogy e nyomorult világot birhassam? Nem, ezt 
nem teszem, ha bár ök engem fólkonczolnak is irgalom nélkül." 

Krishna ezért őt megdorgálja; s hogy öt a harezra késztesse, a 
Metaphysica rendszerét adja elő neki tizennyolcz leczkében: "Az el
mélkedésnek nincs szüksége szent könyvekre; csupán általa is ajtatos
ságra jut el az ember: s minek akkor a kut, mid<Sn a viz minden ol
dalról csergedez? Kinek lelkében erény lakik , az létezik : bölcs az a 
halandók közt, ki a munkában nyugalmat, a nyugalomban munkát lát! 
A testek jóval kevesebbet érnek az ajtatos élet- és elmélkedésnél. A 
valódi jámbor e földön nem különbözteti meg a jó tetteket a gonoszak
tól. A ki hisz, tudományt szerez magának , és ezzel a legfőbb nyu
galmat. Habár mindennemü bűnökkel vagy is terhelve, az egyetemes 
tudománynyal elkerülöd a poklot. . . Fölmentve a munka- és gondok
tól, a bölcs és elégedett halandó kilencz kapuval ellátott város kormá
nyán ül; nem ingadozik, mint a széltől mozgatott láng. Az éj, egyéb 
állatok nyugideje, őrködés a töredelmesnek. A jámbor az Istent keresi, 
s azt egyformán fölleli az ökörben, elefántban, kutyában és emberben. 
Lakását a tiszta légben választván, egész lelkével 1 és minden gondo
latával, megzabolázott érzékeivel és tetteivel azon csügg, és fölemelve 
fejét, mozdulatlanul szemléli orra hegyét ... Gyermekies dolog a te 
könyörületed. Mit beszélsz te barátok-, rokonok- é., emberekről? Em
berek, állatok, fatörzsek: mindez merőben azonegy dolog. El nem enyésző 
örök erő teremté mindazt, a mit látsz; egyik mozgásból a másikba 
teszi azt, és nem engedve neki nyugtot, megujitja. Az, a mi ma ember, 
tegnap növény, tétlen anyag volt; és holnap ismét visszatér előbbi ál
lapotába. Öröktől fogva való az okfő; mit törődöl az esetlegességekkel? 
Te 1 mint harczos , a küzdésre vagy teremtve; tehát harczolj. Ha bor
zasztó vérontás keletkezik belőle, mit árt ez? A jövő nap uj jelenetekre 
világit j az örök okfö nem mulik el : a többi csak látszat és csalódás. 
Miért veszed olly nagyba az efféle látszatoht , és az általad végzendő 
tetteket? Minden tettnek érdeme abban áll, hogy azt a legnagyobb 
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közönyösséggel végezzük ; mit sem gondolva. annak eredményével: és 
rendületlenek 1 mozdulatlanok maradjunk, szemeinket az örök okfőre 
függesztye , me ll y egyedül létezik valósággal." 

S minthogy már a Bagavad-ghitában vagyok, nem lehet nem 
bámulnom azon magasztos eszmét, me ll y benne az Istenségről adatik, 
és tiszta (?!) morálját. "A ki betölti kötelességét, minden önző szándék 
nélkül, csupán Brahmát véve tekintetbe, ment minden büntöl; s ha
sonló a lotus-virághoz, melly tisztán emelkedik ki a vizekből. 

"Ah! milly becsülésre méltó az, a ki egyforma indulattal visel
tetik a barát és ellenség, az erényes és bünös ember iránt! 

"Kedves előttem (igy szól Krishna) az alázatos szivünek egy
szerü áldozatja, ki engem imádva, virágokat, gyümölcsöket és vizet 
mutat be. Én egyformán hánok mindenkivel: sem szeretet, sem gyülölség 
nem vezérelnek engem i. de kik engem őszintén imádnak , azokban én 
bennök vagyok, és ök énbennem; s ha a biinös őszintén hozzám tér, 
nem teszek többé különbséget közte, s az igaz köz t: és méltónak tartom 
őt az örök boldogságra. 

"Az, ki tetteiben csak engem tart szem előtt, ki engem legfőbb 
lénynek tekint, ki egyedül nekem szolgál, ki nem saját hasznát keresi, 
és gyülölség nélkül él az emberek közt, az velem egyesülend. 

"Ki az egész természet boldogságán öriilve, engem megromol
hatlan, kimondhatatlan, láthatatlan, mindenütt jelen levő, mindenható, 
megfoghatatlan , mozdulatlan alakban ismer el 1 ki szenvedélyein ural
kodik, értelmét aláveti, s minden dolgokban egyformán igazságos, egy 
napon velem fog egyesülni ... 

"Annak, ki lelkében láthatatlan természetemet követi, sulyos ter
het kell viselnie; mert nehéz a halandónak, láthatatlan ösvényre lépni. 
Az, ki engem mindennek elejbetevén, mindent elhágy, hogy engem 
kövessen, ki minden egyéb vallástól megválva, egyedül engem imád, 
szemlél 1 szolgál, azt a halandóság tengere fölébe emelem. 

"En vagyok a lélek , me ll y minden testben lakozik; én vagyok 
minden teremtménynek kezdete, közepe és vége. Az aditiák közt én 
vagyok Vishnu; az égi világiták közt Ravi (nap) , a ragyogó; Marisb i 
a marutik (szelek) ki.izt, Sati (hold) a nakshatrik közt; avedák közt 
Samaveda; a devik közt Indra; a rúdrák közt Shiva; Vriaspati a szent 
papok közt; A a betük közt; a szavak közt összekötő jel. Mi szükség 
többet ~ ondanom? Az egész világegyetem az én lényemben nyugszik." . 

Az istenség tanítványának olly fényben nyilatkozik, mintha hir
telen ezer nap kelt volna föl. Mint megmérhetetlen lény, kezdet, kö
zé p és vég nélkül, megvilágosítja, betölti a tér végtelenségét: ö a 
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világegyetem; ö az id ö, melly iszonyu száját feltátja, elnyelendö a 
nemzedékeket, mint az Oceán a folyamokat, mint a gyilkos láng a 
megvakitott bogarakat; s Ariuna megsemmisit ve fölkiált: "Nagy isten! 
mérsékeld e kiállhatatlan fényt; ölts szelidebb alakot, mellyben ~zem
lélhesselek legalább téged, és barátomnak nevezhesselek Bocsánat! tu
datlan valék: bocsáss meg, mint atya fiának, barát barátjának, szeretö 
kedvesének megbocsátani szokott" 1). 

Nlaja h61esészet. 

A másik hindu rendszer, melly a· gondolkozó é n-ből ered, Go ta
ma dialectikai, s Canada atomistikai bölcsészetéből áll ; az egyik neve 
Nia ja , vagy okoskodás, a másiké Vaiseshika, vagy egyéniség. 

A vedák következő rendet ajánlanak a tanulmánynál: álli tás, 
meghatározás, és vizsgálat 2). Ehhez alkalmaztatva magát Gotama, az· 
értelem tényét az egyéniség elméletében fejti ki, s egy tökéletes logikai, 
vagy inkább dialectikai rendszert képez. Temérdek értelmezések, e ta
noknak szintolly kiterjedést adának, mint az aristatelesi tannak a gö
rögök; mellytöl mindazáltal a hindu tudomány elvitázza az elsőséget. 

A nia ja. bölcsészet mimlenkor nagy tiszteletben tartatott; s jelenleg 
sem megy végbe népszerü , vagy vallásos ünnep , mellyen a braminok 
mellett, kik a költemények egyes részeit olvassák föl, a tudósbak illy 
dialectika szerint ne vitatkoznának. Ez pedig 525 su tra-, vagyis elv
mondatból (axioma) áll: melly a hindu tudományos munkálmak közön
ségesen elfogadott formája, s követőinek a boldogságot a következő ti
zenhat mód segélyével törekszik biztositani; ezek: a próba, a próbának 
tárgya, a kétely, az indok, a példa, az állitás, az állitás részei, a 
pótló okoskodás, következtetés, ellenvetés, vitatkozás, álindok, álokos
kodás, álkövetkeztetés , üres ellenvetés, végre hallgatásra késztés 3). 

Egyébiránt a nia ja nem szoritkozik csupán a logikára, hanem a tudo-

1) A teremtés ugy adil. tik elő benne, mint kifolyás (emanatio): 
Athava. bahounéitena kim djm\nénl\ tavftrdjouna 
Richtabyftham idam Kritsriam eUnshéna sthito djagat. 
"l'tliért adjam próbái t hatalmamnak, oh Ariuna? Egyetlen-egy ,belőlem ki

folyt parány hozta. létre a világegyetemet: és én még most is egészen meg va
gyok." X. leczke, 42. slok. 

2) A scholasticusok is folteszik a. kérdést, meghatározzák azt, és védvekkel 
bizonyitgatják. 

8) Barthelemy Saint-Hila.ire egy értekezésében a nia ja. bölcsészetről, 60 
a.lap-1Lxioma. forditá.sába.n összehasonlitást tesz Aristoteles Orga.nonjával; miből 
.a.zt hozza ki, hogy ha.sonlat a kettő között nincs : a niaja kevésbbé elemző, s ré· 
gibb; .az egy elmés, de felületes dialectika., melly a. vitatkozás tökéletlen elméle
teit állítja föl, és az q)lOskodás lényeges elemeiig nem hat . 

• • • o ., " ... 
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mán y metaphysikáját is adja, s az idealismusra hajlik: a hinduk azon 
örökös hajlamának következtében, miszerint az érzéki világban csupán 
tüneményeket szemiéinek, s az én-t az lstenséggel összezavarják. 

A vaiseshika, melly a nia ja kiegészítésének tekintetik, egy pará
nyokon alapuló természeti bölcsészet; mellyek alakra nézve nem külön
bözők, és lényegre ugyanazok, valamint Epicur parányai, de különös 
sajátságokkal felruházvák. Canada a természet vizsgálatában sokkal 
mélyebbnek mutatkozik a görögöiméi: ő elismeri, hogy a suiy-erő hatá
sában keresendő a testek esésének különös oka ; hogy a hang a légben 
rejlő sajátság , és hullámzó mozgással tcrjed tovább, hasonlóan a nau
clea virágához ; hét eredeti szint fogad el, ezek közt a fehéret és feketét. 

Vedanta bölcsészet. 

Indiában is támadtak több heterodox iskolák, mellyek a vedákat 
elvetették; illyenek a dsaina felekezet, me Ilynek tana a sharvaka böl
csészetben foglaltatik, s a materialismus felé hajlik; é.3 a Budda-feleke
zet. lllynemü eretnekségek ellenében a mimansa és vedanta bölcsészet 
elmés értelmezésekkel igyekezett védelmezni Brahma vallását. 

A mimansa gyakorlati, vagy hittani. Amaz a Itinyilatkoztatás ér
telmének fölfogására irányzott értelmezés : azon ezéiból, hogy a köte
lesség, vagyis az áldozatok, és egyéb, avedák által parancsolt dolgok 
bizonyitványai megállapittassanak. Inkább vallási, mint tudományos 
rendszer; mindazáltal az értelmezendő aphorismÁ.kban a bölcsészet 
több tárgyait is érinti. Dsemini, ez iskolának alapítója, a kötelességet 
egy törvény által parancsolt, teljesítendő ténynek tekinti; honnan ki
tetszik, hogy a vedáknak teljes hitelt ád. De az értelmezök azt állitják, 
hogy a kötelességnek más alapját kell keresni ; mivel a parancsolás nem 
át szik elcgendőnek. A különféle esetek azon öt részek szerint vitattat
nak, mellyeket minden teljes esetre szükségkép megkivánnak; s e ré
szek: l) az értelmezendő tárgy; 2) a kétely, melly innen származik; 
3) a tárgyra vonatkozó védv első oldala; 4) a behizonyitott következ
tetés; 5) a mellékes dolgok, vagyis a viszonylatok. 

A hittani mimansa azon bizonyítvány megvitatása, melly theo
logisi szempontból avedákból vonathatik le; s vedantának, vagy a ve
dákból vont következtetésnek is neveztetik. V alóban V y asa sutrái, a 
veclanták fő müve, szinte értelmezik a vedákat az lsten lételének behizo
nyitására, kit01 e világ eredete, fentartása és szétbomll\.sa ered. A ve
dantá-k fő tana abban áll, hogy a legfensőbb lény, a világegyetemnek 
anyagi s lényeges oka. "Brahma ok és okozat; a tenger azonegy az ö 
vizeivel, jóllehet a hab, a hullámok és dagál y különböznek egymástól. 
Az okozat nem különbözik okától; Brahma lélek, és a lélek~.Brahma. 



520 

Ugyanazon föld szalgáltatja a gyémántot, kristályt, aranyglétet; azon
egy föld hoz létre olly sok különböző növényeket; azonegy eledel nl:i
veszti a hust, körmöt, és a szört. Valamint a tej megalszik , és a viz 
jéggé válik, sz intugy Brahma is. átalakul és módosul, a nélkül, Jwgy 
e ezéiból küleszl!özre volna szüksége. A pók saját lényével szüvi háló
ját, a lelkek különbözö alakokat öltenek, a daru him nélkül szaporit (!), 

a lotus tóról-tóra terjed, a mozgás müszerei nélkül. A világegyetem 
teremtetésének semmi más indokát 1 vagy különös czélját nem adhat
juk Brahma akaratánál." 

E bl:ilcsészet, melly a hinduk egész irodalmán és társadalmi éle
tén átvonul, bizonyitja, miként az ember szükségkép pantheismusba 
esik, ha tisztán öntudati tényül nem fogadja el az esetleges és véges 
lényeket; s hogy a pantheismus logikailag ugyanazon czél felé visz, 
mellyre a scepticismus, tudnillik az emberi értelem megsemmisítés!Sre: 
mivel a tiszta fogalmakat, mint csalódásokat elveti, csakhogy az abso
lut egység eszméjét megtarthassa. Azonban a vedanta a kinyilatkozta
tást dogmatikailag elfogadván, egyszersmind az Isten személyiségét; 
és az embernek szabad akaratát is kénytelen elfogadni j s ekképen a 
pantheismust a történet és Mythologia által mérsékli. 

Közönségesen e rendszerekben egy végtelen állany (substan
tia) eszméjét találjuk, melly a világegyetemben kifolyás által hama
rább nyilvánult, mint teremtés által; ugy szinte a dolgok korszakon
kint bekövetkező alakulásának és megsemmisülésénele eszméjét: mely
lyek első eredetét a materialismus, dualismus, és pantheismus elvei 
szerint értelmezik. Mindannyi örvény, mellybe a hagyományoktóli 
eltérés vezet. Gyakorlatban mindezen eszmék oda irányozvák, hogy 
orvosolják a léleknek eredeti sebét, elhárítsák a lélekvándorlás bünte
tését, s az értelmi tevékenység által tökéletes önmagába-vonultság és 
közönyösség állapotát idézzék elő. Abban mindnyájan megegyeznek, 
hogy a vedák által megrendelt áldozatok, a kiontott vér miatt nem 
eléggé tiszták, s nem elegendők a lelkek teljes megszabadulásának 
cszközlésére. Miért is fenmarad még a sírontuli vezeklés; és a fiunak, 
mint átalában a maradékoknak, legszentebb kötelességök, a halotti ál
dozatok tétele: melly szokás a patriarchalis korszak óta mélyen meg
gyökerezett náluk. Ez szalgáltatja nekik ama bataimag ösztönt a nő
sülésre j mi a braminokra nézve szigoru kötelesség: hogy törvényes 
utódjaik érettök áldozhassanak. Innen a nagy tisztelet is a nők iránt. 
,,A nő a férfiunak fele, mondja egy régi költő; az ö legbensöbb barátja, 
az üdvösség kutforrása: nőtől származik a megváltó. A nők a magá
nyosságban barátnék j édes vigaszt nyujt a velök beszélgetés. A köte~ 
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lességek teljesítésében hasonlók az atyákhoz, és a szer~ncsétlenek vi
gasztalásában anyákul mutatkoznak. 

Hasonlat a gllr8gllkkel, 

Ekképen tehát az emberi szellem keleten , mint szinte Görögor
szágban, a bölcsészi vélemények egész körét megfutotta. Valamint 
Plato iskolájában, ugy itt is a világegyetem fölé emelk~dett: hogy 
mindennek, a mi létezik, okát és örök jelJegét megismerhesse j miként 
Aristoteles iskolájában , ugy itt is , az érzékek bizonyságára támasz
kodva, az emberi lélek és külvilág kettős lételét hirdette j miként Zeno, 
magában mélyedt el az ember: mit sem gondolván a körülötte lévő 
dolgokkal j valamint Pyrrho, és Epicur, azt álli tá, hogy minden csak 
látszólag létezik j Xenophanes pantheismusa, Empedocles szeretete és 

· gyűlölete, Pythagoras monasai s lélek vándorlása, LeGcippus parány ai, 
Heraciitus összetételeis feloszlásai, már jóval előttök a Ganges partjain 
feltalálhatók. De minél inkább vágyódik lelkünk ama sor felől tudni 
Yalamit, mellyben e rendszerek képeztettek, annál inkább hiányzik e 
részben a történeti adat. Valljon a görögök Nagy-Sándor idejében hoz
ták-e azokat magukkal Indiából j vagy saját ismereteiket vitték oda : 
vagy mindketten egy régibb forrásból meritettek? V agy az emberi 
szellem párhuzamos irányban haladott? A történetirásból tudjuk, hogy 
Pythagoras és Dernocrítus Indiában utaztak j mondják, hogy Pyrrho 
Nagy-Sándort követé oda j Callisthenes, Aristoteles unokája, nagybáty
jának egy a braminoktól nyert logikai rendszert hozott. Pythagorasnak, 
ki Thespesiont dorgálta, azért, hogy részrehajló az egyptomiak iránt, 
azon szemrehányást kellett hallania, mikép ő ismét a hindukhoz visel
tetik előszeretettel j s a bramin Yarka, Apollonius által kérdeztetvén, 
mint vélekednek övéi a lélek természete felől, azt felelé : "A mint ti 
gondolkoztok Pythagoras után" 1). Föltéve, hogy nem birnak elég bi
zonyító erővel e hagyományok, mindamellett ar.on régi véleményt iga
zolják, miszerint a görögök tudományuk egy részét, vagy legalább a 
szellemi ösztönt, Ganges partjairól nyerték. 

!Erkölcsi bölcsészet. Darma-sastra. 

Az emlitett rendszerek különösen a hindu bölcsészet elméleti ré
szét foglalják magukban ; a gyakorlati rész a Manava Darma-sastrá
ban foglaltatik, mellyet némellyek szerint 1200 évvel Kr. e. Manu irt 
össze : minden esetre nagyon régi, s valószín üle g a papok által több 
századok folytán gyüjtetvén egybe, Kr. e. a 9-ik században (?) jelen 
alakj~ban állittatott össze*). E hiedelemre egy részről az vezet ben-

· 1) Brucker, Hist. Philos. I. 190. l. Robertson, Ricerche sull' India. I. 
*) Megjegyezhetjük talán, hogy ez állitólagosan olly régen sze7·kesz.tett 
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nünket, hogy a durvaság és miveltség vegyületét, a tulajdon fölötti 
nagyon kifejlett fogalmakat, és barbar büntető törvényeket találjuk e 
munkában **) ; más részről pedig, hogy a pnpi cn.st nn.gyon is fölmagasz
taltatik benne. A braminnak botja fején fölül ér, a harczosé csak homlo
káig, a kereskedőé orráig, és igy tovább. A király a hét első r:ndü 
istenség részeiből vagyon alkotvc; s azért legelső kötelessége, tisztelni 
a braminokat, kiktől annyi áldás özönlik rá. Egyébiránt a vedák azt 
mondj:ik, hogy mindaz, a mi Mauu szájából kijő, szent és üdvös a lé
leknek; miért is ezen ttlrvénykönyv nagy tiszteletben tartatik. Ebben a 
törvénykönyv rendes tartalmán kivül foglaltatnak még: egy cosmogoniai 
rendszer, metaphysikai eszmék, életszabályok, vallási szertartások, 
morál, politika, hadtudomány, kereskedés, és a halál utáni jutalmak 
és büntetések 1). 

ADarma-sastra egy költemény magasztosságával kezdődik. Ma
nu, a világ jelenlegi korszakának legfőbb kormányzója, trónján ül; a 
bölcs ma h a r kik tisztelettel környezik öt, és kérik, hirdetné ki a 

törvénykönyv, nem csak az oupanishadokat (a vedák magyarázatait), hanem a 
purnnákat, vedangáknt stb. is ismeri, azaz: olly müveket, mellyek a nyelvészet, 
verselés, Ma thernatica stb. kértiéseit tudományosan tárgyaljak ; sőt szó van 
benne a viruktá-ról, vagyis a ,vedák fölötti glossákról' is; minőlr minden népnél 
későbbi idők jeleül nézetnek. Helyeseu veszi észre Ritter, hogy l1a görög miivek 
és irók hasonló tárgyakat fejtegetve,olly iszonyu régiséget követelnének maguk
nak, egészen Játelnélküliekül nyilvánittatnának. Vagy ugyanazon kritika, melly
Hermes Trismegistus, Orpheus, a sybillák stb. müveit elítéli, nem alkalmazható-e, 
mihelyt hindu könyvek- és szcrzökről van szó ; kiknek történeti tudatlanságuk, 
részint csalási szándékuk is, olly kétségbevonhatlan adatokkal van behizonyitva? 
Y alóban még nem vagyunk ttil azon lehetőségen,mellyet a szellemdas de Maistre, 
a braminokat gunyoló Pinkertont emlih•e fólhoz; mondván, hogy ez késznek nyi
latkozott bebizonyítani, mikép Menu végre is egy 13-dik századbeli becsületes 
legista lehetett. S. 

**J Illy vegyület szükségkép f"óllelhető minden olly munkában, melly kri
tikátlan, s történet- és Chronolcgiára nem ügyelő kézzel, minden időbeli törvé· 
nyeket összeh'l.lmoz. Hasonló szerkezet mellett a magyar törvénykönyv korát is 
legalább sz. István idejére lehetne visszavinni; a ,Corpus J uris Canonici'-ét pe
dig apostoli időkre. Mert hiszen ·egyes t·é.<•ei ezen időkből valók. Illy értelemben 
a. Darma-sastra is ősrégi lehet; de nem az jelen szerkezetében. S. 

1) Az ő tizenkét könyvei különösen a teremtés-, nevelés-, házasság-, csa
ládi élet-, életmód-, a nők megtisztulásn.-, az ajtatosság-, kormányzás-, büntető s 
polgári törvények-, kereskedők- és ~zolgák-, vegyes osztályok-, büntetések· és 
bünbánat-, a lélekvándorlás- és tulvilági boldogságról értekeznek. E törvény
könyv eredetije Parisban nyomatott 1830-ban, Chezy által. Három év mulva for
dítást adott belöle Loiseleur Deslongchamps. Mi pedig a lörl>éllyhozásJ·ól szóló ok
iratok közt fogjuk megismertetni. 
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világnak a törvényeket 1 mellyek a föld lakóit megzabolázzák és vezé
relj ék. Manu mosolyogva hallgatja öket 1 és a teremtés történetének 
előadásával kezdi. 

Az emberi-nem szaporitása tekintetéből (ekkép szól), Isten az ö 
szájából, karjaiból , oldalából és lábából hozta létre a bramint, shat
riát, a vasiát és sudrát. Azután testét két részre osztván, felében férfi, 
felében nő lett: férfi része a nő részszel egyesülvén, nemzé Vivagit; 
Vivagi önmagától hozá létre Manut 1 a világegyetem teremtőjét. Ez 
én vagyok; és teremteni szándékozván 1), a világegyetem tiz legszen
tebb urát hoztam létre (ma h a r c h i), kik teremték a hét manu t, a 
madarakat, kigyókat, sárl<ányokat, gnomolmt, óriásokat, vampyrokat, 
nymphákat, majmokat, férgeket, légtüneményeket, és a mozdulat
lan tárgyakat. l\iindezen lények, sokféle homályba burkolva, öntu
dattal birnak, s az öröm és fájdalom érzékeivel; és a tünemények 
folyton változó világában előforduló átalakulásoknak vetvék alá. 

A teremtés bevégeztével 1 a megfoghatlan hatalom elmerült a 
legfensőbb lélekben; az időt az idő által hajtván el. Mig Isten őrkö
dik 1 a világ szüntelen változik: de ha egyszer nyugalomra tér, a vi
lág szétbomlik. A lények közt első helyet foglalnak el az állatok; az 
állatok közt azok, mellyek saját értelmiségöle által léteznek 1 mint az 
emberek ; ezek közt pedig a braminok 1 az igazságnak örökös megtes
tesülései. 

Az emberek mindnyájan önszeretettel telvék maguk iránt; miböl 
azután vágyak és nyugtalanságok származnak. Ki jutalom reménye 
nélkül tölti be kötelességeit, az halhatatlanságra tesz szert. Istente
len az, ki a vedákat, vagy darma-sastrákat, azaz: a kinyilatkoztatást, 
és a törvényes hagyományokat megveti. E kettő , kapcsolatban az er
kölcsiség- és elégedett élettel, képezi a mi kötelességeink teljét. A val
lás az o u m könyörgést, tüz általi megtisztulást, áldozatokat 1 és a 
szenteknek hozandó áldomást parancsolja. Magunk iránti kötelessé
geink: hogy uralkodjunk a tizenegy érzék fölött, vizsgáljuk a szent 
tudományt, romlatlanul őrizzük Imig szivünket: mi nélkül az áldozat 
semmit sem ér; hogy forditsunk gondot saját ügyeinkre; ne szóljunk1 ha 
nem kérdeztetünk; vessük meg a világi tiszteletet; beszédünk- és 
gondolatunkban tiszták legyünk. Mások iránti kötelességeink : hogy 
tiszteljük az öregeket 1 az atyát jobban 1 mint száz másokat 1 és az 

1
) Megjegyzésre mélt6, hogy valamennyi hindu Cosmogoniába.n a. gon

dolat, szemlélődés, ajtatosság és bünbáuat, a teremtés szükséges tóltételeiül for
dulnak elő. 
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anyát ezer atyánál is jobban, mindenek fölött pedig azt, kitől a szent 
tanítást veszszük j szeretetteljesen viseljük magunkat a tanítványok 
iránt j még csak gondolatban se kivánjunk rosszat másoknak. 

Minden tett, gondolat, vagy szó, jó vagy rossz gyümölcsöt te
rem. Lelkében vétkezik, a ki másnakjószágát kivánja, ki gonosztettet 
forral, az Istent tagadja j szóval vétkezik a hazug, a fecsegő, rágal
mazó, s a ki időn kivül beszél j tettel vétkezik, a ki mást hatalmába 
kerit, a lelkes lényeknek törvényes engedelem nélkül ártalmára van, 
és másnak nejével szerelmeskedik. 

A büntetés hason természetű a tettel. A testnek gonosz tettei 
miatt, halála után az ember mozdulatlan teremtményekbe megy ál
tal j aszóbeli vétkes tettek miatt madarakba, vagy verhenyeges álla
tokba j gondolati vétkek miatt alacsonyabb emberi sorsba. 

A nő soha se ásitozzék szabadság után. Mig leány, atyjától 
függ, mint nő férjétől, mint özvegy fiától. Válaszsz magadnak nöül 
egy kellemes külsejü leányt, kinek szemei ne legyenek klgyultak, 
haja sem sok 1 sem kevés j ki nem beszél hasztalan dolgokat j kinek 
bájos neve hosszu magánhangzókban végződik, és hasonlóan az áldást 
osztó szavakhoz: s e név ne legyen valamell y csillagzat, fa , folyó, 
szárnyas kigyó, hegység, vagy barbár törzs neve. Az erényes nö 
tisztelje férjét, mint az Istent, habár nem ta.rtaná is meg a szokáso
kat, és mást szeretne, vagy minden érdem nélkül volna. A nő csak an
nyiban dicsőül az égben, a mennyiben urát tiszteli j ha öt elveszté, 
ne gyujtsa meg ujra a házasság fáklyáját. 

A léleknek három tulajdonsága van: jóság, szenvedély, homá
lyosság; ezek egyikéhez van kapcsolva az egész életen át az értelmi
ség. Halál után, a jósággal megáldott lelkek isteni természetbe men
nek át; a szenvedélyes lelkek más emberi állapotba j a homály lelkei 
pedig barmokká változnak. Mindegyik átváltozásnak vannak arányla
gos fokozatai. Ki egy bramint öl meg, szamárrá, vagy kutyává vál
tozik át j abramin, ki szeszes italokat iszik, féreggé válik j ha lop, 
kigyóvá, vagy chamaeleonná j a gabonatolvaj hattyuvá, a bustolvaj 
karvalylyá, s az illatok eltulajdonitója pézsma-egérré. 

Boldogságra vezetnek: a szigoru ajtatosság, Brahma megisme
rése , az érzékek zabolázása, rosszat nem tevés , a vedák tanulmá
nyozása 1 a legfensőbb lélek ismeretének megszerzése, mi legfőbb tu
domány. Ki a jót érdekből teszi, legfölebb a devák helyére jut j ki 
egyedül az isteni lény ismerete után vágyik, minden földi kötelékek
ből ki fog bontal{ozni, s még éltében minden lényekben a legfensőbb 
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lelket, ebben pedig minden lényeket fog látni j s azután eljut a hal
hatatlanságra. 

Itt már kiüti magát Manu panthcismusa, me ll y még tisztábban 
nyilvánul e szavakban: "A lélek, minden istenek j a legfőbb lélekben 
nyugszik a világegyetem j az idézi elő a lelkes lények tetteinek soro
zatát. A nagy lény, finomabb levén a paránynál, s magában rejtve 
mind az öt elem egyesülése által képezett lényeket, lassankint azokat 
a megfogamzástól kezdve, a növekedésre és foloszlásra vezérli. Ek
képen az ember, ki saját lelkében a minden teremtményekben székelő 
legfelsőbb lelket ismeri el , egyenlőnek mutatkozik minderikihez , és 
végre Brahmában elenyészik." 

Valamint a zsidók törvénykönyve e nép szokásait ismerteti meg 
velünk, ugy ez is a hinduk által hasonló gondossággal megőrzötte
ket j és bámulatosan h ü képét adja szakásaiknak tizenkét századdal 
Kr. e. Ne higyük azonban, lwgy ekkor még bölcsőjében lett volna 
ezen nép : a vedákon alapuló cast-különbség meg volt már alapitva j 
mellyek értelmezése dus irodalmat , és eltérő nézeteket eredményezett 
az emberi ész müködése által: me ll y a tekintély igája ellen fellázad. 
ván, a megszokás hatalmánál fogva ismét lecsillapittatott. A király, 
jóllehet a földre leszállott istenségül tekinteték, méltán remegett 
trónja- s éltéért. Szigoru büntetéseket kellett szabnia, oltalmaznia a 
gyengét, főleg pedig a nőt, ez alárendelt lényt, me ll y a legbölcseb
beket is elcsábítja, mellynek megátkozása a család romlását vonja 
maga után j mig ellenben az ég oltalmába veszi azt, a ki őt tiszteli. 

A három felsőbb eastok élveztek, oktattak, parancsoltak : mig 
a sudrák, a szolgaságban azon reménynyel vigasztalva magukat, hogy 
majdan jobb állapotra születnek, a müvészetek- és mesterségekre 
adák magukat; nem csak réz-, vas-, czin- és ónból készitvén edénye-

. ket, hanem arany- és ezüstből is: melly érczek a király felügyelete 
alatt ásat tak. Ők arany függőket, drága-köveket, gyöngyöket és 
gyémántokat tudtak késziteni és foglalni j az ébenfát, elefántcsontot, 
szarvat ügyesen hasitani, legfinomabb kelméket szőui öltözetül a gaz
dagoknak, kiket csinos palankinokban ökrök, tevék és lovak huztak. 
Az ünnepélyekbe ének, zene, táncz, viadal és szinjáték öntött vi
dámságot j kakasok, kosok, és más állatok , a törvény tilalma ellenére, 
állittattak szembe egymással; kellemes illat terjedezett a teremekben; 
s az as~talokra nagy választékosságban adattak föl az ételek és forralt 
italok 1). 

1) A Darma-sastra fordítását a Törvényhozásl'a vonatkoz6 okiratok közt 
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De egyuttal mindenféle gonosz is belopódzott a müveltség kisé
retében: babonás szokások: játékdiih , telhetlen uzsoráskodás, gya
lázatos kémkedés, és utálatos áruba bocsátás. A király a megjavult 
gonoszokat, volt társaik cseleinek fölfedezésére használta. Ügypökei 
számokat használtak, midön idegen fejedelmek terveiről értesiték őt. 
Kizárólag nők látták el az udvari szalgálatot, és hogy a király magát 
a megmérgezés ellen biztositsa, csupán a leghivebb kezekből fogadá 
el az étket, abba ellenszert kevert, és bizonyos köveket hordott ma
gával amulet gyanánt a méreg ellen 1). 

Manu könyvén kivül más erkölcsi értekezések is irattak, mely
lyek főleg a vedák- és puranákan alapulnak: ezek közt kitünő a Pan
sha-Tantra, Vishnu Sharma aphorismái 2), mellyek közül felhozunk 
itt néhányat: 

"Születésökkor az emberek sem nem szeretik , sem nem gyülti
lik egymást: a szeretet, vagy gyülölség esetlegességektől függ. Az a 
jó barát, ki a vész napjaiban segit. - Ne szövetkezzél a gonoszszal; 
az üszök vagy megéget, vagy barnit. - Inkább félj a gonosznak 
nyugalmától, mint a becsületes ember haragjától. - A gonosz, ki 
tudománynyal bir, nem egyéb, drága-kövekkel ékitett fej ü viperánáL 
Régi lakodat, mielőtt jól meggondoltad volna, föl ne cseréld ujjal. 
Ha olly helyre kerültél, hol nem félnek rosszat cselel(edni, fuss on
nan.- A bölcs ember pártok élére nem áll. -Ne vesd meg az apró
lékos dolgokat; sok szalmaszál az elefántot is fel tartóztatja. - Mit 
sem ér az élet becsület nélkül. - Az életnek egy percz alatt vége 
van; a becsület örökké tart. - Ki éltében nem fél a haláltól, észre 
sem veszi, midőn ez elérkezik. - Ki nem vágyik jó hirnévre, már 
éltében halott. - A bölcs nem beszél koráról, gazdagságáról , sem 
kárairól, vagy családja hibáiról. - A becsületes ember a füben rejlő, 

vagy hajba font virág, melly mindcnkor kellemes illatot terjeszt. -
Többet ér hallgatni , mint hazudni , szegénynek lenni, mint csalással 
meggazdagodni, egyedül élni az erdőben , mint bolondok társa~ágá
ban. - Boldog, a ki nem érez nyugtalanságot. - A vallás jóakarat 
a teremtmények iránt; a vallás azon lépcső, mcllyen az ember menny
országba jut. - Ki szenvedélyeit megzabolázza, ez életben is fölleli 

auandjuk. L. különösen II. köt. 178. 204 sl. ; lll. 56. 58.202. 268.; IV. 36. ; V. 120. 
121. 112.; VII. 8. 62.: IX. 222:225. 239.; XII. 45. 

1
) L. Il köt. 179 si.- III. 160. - IV. 219. - VII. 67. 125. 90. 217. 218. 

- IX. 225. 257. 258. - XI. 50. stb. 
~) De lllarlés, Hist. génér. de l' Inde, tom. II. p. 403-413. 
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már a boldogságot. - Az ember élete e földön hasonlit egy éjjel tett 
·utazáshoz. - Ifjuság, szépség, élet, gazdagság, mindez szalma
csomó, mellyet a vizár magával visz. - A folyam nem megy többé 
visszafelé: az ember életének napjai e folyam. - Türj inkább ezer 
bántalmat, mint sem czivódást kezdj: de ha egyszer vitára került a 
dolog, senirnit el ne 'mulass, hogy a diadalt kiviv jad. - A tudomány 
mindent feltár előttünk, kivéve a gonosz ember szivét.- El ne taszítsd 
magadtol a keserü gyógyitalt, sem. a barátot bárminő hibáival. - Az, 
a mivel szükségeden föli.il bírsz, másokat illet. - Miért gondolsz olly 
sokat a gyönyör- és fájdalommal? Egyik a másikat szünet nélkül 
felváltja." 

Aviar bölcsésznél, Brahmának egyik neje, vagyis az isteni lény
nek szemlélöje, ki a maiabari hét bölcsek közé számittatik, könyveket 
irt a morálró); mellyek közé tartoznak az A t is u d i, é~ a Ka l uj o
l us h am, vagyis a bölcseség szabályai, versekben, mellyek a leány
kák által az iskolákban énekeltetnek 1 ). "Dicsöség és tisztelet az Is
tenségnek. - A jótékonyság kegyes, és nem szenvedélyes. - Ne fe
dezd föl titkaidat. - Cséndesen társalogj. - Viselj gondot arra, mi 
előtted kedves. - Ismerd ki előbb az embert , mielőtt bizodalmaddal 
megajándékoznád. - Tanulj, mig ifju vagy. - Ne feledkezzél meg 
arról , a mi testednek használ. - Maradj meg állásodban, és tartsd 
meg az isteni törvényeket. - N e hozd napfényre mások tetteit, és 
szerezz magadnak jó hirnevet. Mindenek közt legnagyobb gyönyör, 
olvasni és írni. - Valódi szegény csak a tudatlan. - A tudomány 
valódi czélj& : megkülönböztetni a jót a rossztól. - Még ellenségedet 
se csald meg. - Az igazság a tudomány virága. - Minél inkább ha
ladsz előre a bölcseségben, annál nagyobb előmenetelt tesz~sz az 
erényben. - Vallás nélkül nincs erény." 

TIZENÖTÖDIK FEJBZIIT. 
A· b u d d a i s m u s. 

Legfontosabb szakasz.lndia történetében a buddaismus behoza
tala; méltó arra, hogy különösen fejtegessük, mint egy másik olda
lát a keleti miveltségnek: melly anJ!yi századokon át uralkodott, és 
most is uralkodik az Indus forrásától kezdve, a Csendes-tenger part-

1) A.siat. Res. vol. VI. 

34 
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jaiig és Japánig j megszeliditve (?) Közép-Ásia, sőt déli Siberia vad la
kóinak is kegyetlen szivét 1). Husz különféle nép közt, mellyeknél el
terjedett, találhatók fel a könyvek, mellyek e tan és vallás történetét, 
vagyis e népek hit- és bölcsészetét illetőleg kutfökül használtat:Qatna.k. 
A mongol szöveget Klaproth és J. J. Schmid j a chinai t Abel-Remusat 
tanulmányozták. 1821-ben Brian Houghton Hodgson a nepali udvar
nál tartózkodván, vizsgálat alá vette az itt uralkodó budda vallást, 
és nyomába jutván, hogy ott budda iratok léteznek sanserit nyelven, 
sok keresés után sikerült neki néhányat megszereznie, s ezeket a tu
dós egyletekkel közlötte. Francziaországban Burnouf 2) vizsgálván 
azokat, azt hitette el magával , hogy végre kifürkészte e vallásnak 
eddig ismeretlen alakját: ő azonban csak a buddaismus viszontagsá
gaival foglalkozik Indiában, hol ezen vallás megszülemlett és önkényt 
fejlődött ki j jóllehet több századok óta ki van onnan zárva, s eretnek
ségnek bélyegezve : s nagyon valószinü, hogy az ezen vallásra vonatkozó 
tibeti, chinai, és tatár munkák a hindu után eszközlött fordítások. 

Kandsurnak nevezik Tibetben egy iszonyu gyüjteményét minden 
Buddaféle szent könyveknek, Budda- és tanítványainak müveit, ezek 
és patriarcháik életrajzait, a zsinatok határozatait, szóval e val
lá~ak egész szabályszerü irodalmát. E müvek a chinaiak módjára fába 
vésvék j és a butani lama, ki azokat őrzi, koronkint némi másolatokat 
ád azokból a templomok és iskolák számára. Első tudósítást adott er
ről Europánaka hires erdélyi utazó, Körösi Csoma Sándor. A tudo
mánynak e vértanuja azon ilinödvén, valljon az. ,ungar'-ok nem az 
ugorok maradékai, és a magyarok nem a tibeti mawarok rokonai-e, 
gyalog és alamizsnát kérve utazgatott: mig hét év alatt Erdélyből 

1) A ,1i·ansactions ofthe royal asiatic society of Great-Britain' (Vol. II. p. 
l. 2. 183Q.) fontos megjegyzésekét közöl Buddáról, Hodgson urtól. Abel Remu
sat végnapjaiban valószinüleg a BuddaCéle vallással foglalkozott. Halála után 
látott napvilágot a Foelloue-kl f~lől irt munkája: Relation des royaumes bouddisti
q~tes ; voyage da1JS la 1'nt·tarie, dans l' A(ghanistan et dana l' Inde, e:z:écuté a la fin du 
n: siécle par Chy-fahian. Paris, 1836. 

M. I. F. Da vis, Chiná.t illető kutatásairól hires tudós, az ásiai társulattal 
atyja jelentésének egy ki vonatát közJötte a butani bt.kosok intézményei iránt; 
hol különösen meglepte őt bizonyos szertartásC)k hasonlatossága. a. keresztény 
szertartásokkal.L. Transactions ofthe royal asiaticsociety of Great-Britain and lnland. 
v ol. I. n. 1831. 

Klaproth ásiai emlékirataiban Buddának életrajzát bocsátá közre mongol 
kutfök után. · 

L. még Gorresio abbé előbeszédét a Rarnayana kiadásához; és a (C) alatti 
jegyzete t. 

2) Introdue/ion a l' hilloi1·e du bouddhis.me indien. Paris, 1845. 
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Lhassába ért (1822.) j szemügyre vevén a közbenfekvő tartományo
kat a keleti vendégszeretet segélyével, hol europai consulok és tu
dósok nem találkoztak. Ama hegyek közé érvén , nagy buzgalommal 
tanulta a tibeti nyelvet, türelmes tanítványaként a papok- és pundi
tálmak. Megszerezve magának ennek ismeretét, Indiába mcnt, hol 
az ásiai társaság őt könyvtárnokaut választá j s ott bocsátott ki egy ti
het nyelvtant és szótárt, s egy magyarazatát a Randsurnak: melly
nek egy példányát magával liozta. Midön ismét Tibetbe szándékoz
nék visszatérni, tanulmányainak folytatása és még mindig homály fed
te föladatának megoldása végett, t 842-ik évben meghalt. 

A nepali gyi.ijtemény, melly a Shakia Muni életében kinyilatkoz
tatott mondatok sorozatául tekintetik, nyolczvan ezer értekezésből 
áll, mel.ly szám a Bnddaféle elméletek- és történetekben gyakran 
előfordul. Bizonyos hagyomány azt tartja, hogy ez értekezésekből 

sok elveszett, és csupán hatezer maradt fön; de a jelenleg megJevők 
még e számot sem ktizelítik meg~ s ezek: a T r i p i t ak a, vagy há
rom kosár; vagyis a 8 u t r a p i t ak a, Budda beszédei; a V i n a j a
P i t ak a, fegyelmi szabályok j és A b i d a r ma p i t a It a, vagy kinyi
latkoztatott törvények : mit mi metaphysikának neveznénk. Tehát a 
vallást és bölcsészetet foglalják magukban, s a hét emberi Budd~k 
közül az utolsónak tulajdonittutnak j eredetök tehát későbbi időre esik 
a tisztán mythologiai korszaknáL 

A sutráknak nagyobb tekintélytik van, mint a vedáknak, mivel 
az utolsó Budda saját szavaiul tartatnak. Ezek párbeszédek a morál 
és bölcsészet fölött; nem is rejtélyes homályba burkolva, miként a ke
vesek elmélkedésére szánt bramin tanok, hanem hosszadalmasan és 
ismételve adatnak elő: hogy mindcnki által érthetők legyenek. Szer
zöjök leginkább a gyakorlatot tartotta szem előtt j miért is tanait az 
ö saját és tanítványai sorsának előadására alapítja egy korábbi életből. 
A legenda itt csak másodrendű szerepet játszik : nem ugy, mint az 
a v a d a n á. kb a n j rnellyek leginkább arra irányozvák, hogy a jelent a 
korábbi élet által fejtegessék, és minden tettnek jutalmát, vagy bün
tetését kiszabják. Az első sutrák jóval egyszerühbek ; tovább már bo
nyolultabb és képzelgősebb legendák, és hüvészi forn1ulák tűnnek föl. 
Itt-ott szabályok is vegyíttetnek közbe. 

A metaphysikai könyvek nem Shakia Muni-, hanem követőitől 
szárm~nak. 

Ide járulnak még a t a n t r á k , babonás könyvek, mellyek az 
alaki okfő személyesitésének imádását ti.izték ki czélul, s a hüvészi 
négyszögek és körök képezését tanitják. 
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.t legendák. 

A bramismus honában ~ Kossala (Ü u d e) tartomány fejedel
mének, .egy shatria családból, fia született; ki huszonkilencz éve; korá
ban lemondván a világról, szerzetesnek állott, s családi nevéről Shakia 
remetének (S h ak i a M u n i), vagy Sramana Gotamá-nak neveztetett. 
Két teste volt: egyik a halál- és átváltozásoknak alávetve; másik pe
dig maga az örök és változhatlan törvény. Téli napéj-egyenletkor (?), 

vagyis c i u- t a n g csillag 25-kén született a földön egy gyönyörü, 
szeplőtelen, királyi vérből eredett· szüztöl, midön az egész világon 
béke uralkodott. Születése nem sérté meg az anyai méhet , s azonnal 
fény áradt el a földön , és a mennyei szellemek igéző dalai hirdették a 
megváltó születését. Néhány király által imádtaték; mint gyermek, 
egy elaggott pap által mutattatott be a templomban; ki öt karjaiba 
véve, zokogás közt mondá meg előre jövendő dicsőségét. Fiatal korá
ban bámulatra ragadá bölcseségével az irástudókat; késöbb a pusztá
ban töltött hat évet töredelemben: mi közben testén a legteljesebb 
szentség harminczkét jegyei, s nyolczvan különös tulajdonok mutat
koztak. Ujolag a magányba vonulván, hogy a felebaráti szeretet és a 
türelem fölött elmélkedjék, kisértethe .vivé öt az ördög: de gyöze
d~lmeskedett rajtá *). Ezután tanitani kezdett: tanítványokat válasz
tott, elmélkedő életmódot hozott be, óvszereket rendelt a bűnök el
len, s a világot a gonosznak Usvényéröl jó u tra tériteni igyekezett. 
V égre az ö tanainak ellenségei akasztás ra vivék öt(?), s midön lelkét 
kiadta, rengett a föld, és elsötétült az ég 1). 

"Az én születésem és halálom száma, haladja a világegyetem élő
fáinak és növényeinek számát : senki sem számithatja ki , hány izben 
holtam meg; magam sem tudnám megmondani, mennyi rombolást és 

6 ) Uj adat volna. rá, mint sajá.titá elsdolgozától a. keleti képzelődés az igazság 
hírnökei által hozzá vitt anya.got; s mint alkalmazta tá. az Indiába már az aposto
lok által bevitt keresztény tant, az ottani eszmék- és előitéletekhez a buddaismus 
épen ugy, mint A rabiában a mohamedanismus, stb. De Shakia Munit szerzö itt na
gyon egyoldalulag ábrázolja. A buddisták megváltója királyi fényben neveltet ik, 
rninden él v ben részesül, s az előbb még bünös ernber, csak miután egy fiu s leány 
atyja lett, vonul m~gányba. Ö olly kevéssé egyedüli s kizárólagos· üdvözitője, 
a-, és w-ja az emberiségnek, hogy miután benne az Istenség állitólag meg
testesült, magát imádtatui hagyván, Benaresbemegy, és ott eu; előtte éll ezer más 
Buddákai imádja, s azután azok helyét a trónon elfogla:lja; 80 éves korában be
következett (nem erőszakos) halála előtt 1\Iaidari-, s több száz Buddának eljöve
telét jósolván :mig a.z ezredikkel e világkorszak bevégződik. Az tehát, mi a ker. 
tanokra emlékeztet, csak egy, az ősi babonaság ba beleszőtt pótlék, a. népnek az -
igaz világosságtóli könn:yebb elvonására kigondol va. S. 

1) Valamennyi missionarius előtt föl kellett tünnie 8. buddaismus és ke-
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megujulást értem már a földön." Buddának ennyi élete mellett, a 
képzelődés végtelenig szaporithatá és módosithatá a mondákat, hogy 
azok összegéből egy eszményi lényt állitson elő. Köz!:inséges emberből, 
ki a bölcseséget kereste, fokonkint, ezer meg ezer lételen keresztül, 
egészen a boddisatva tekintélyére emelkedett: azaz: egyesült az érte
lemmel, a világegyetem királyává vált, felszállott a Brahma egébe, s 
Brahma lett: kinek élete a világ kétszeri megujulásán, vagyis 2688 
millio éveken át tartott. 

Mig ö az égben isten volt, nem szünt meg szent király lenni a 
földön : de az ö boldogságában, vágya jött megváltani az embereket; s 
hogy ezek szenvedése iránti könyörületét megmutassa, és hogy ,for
gassa a kereket' valamennyi emberek javára, hogy megszabaditsa őket 
a változó viharos léttől, és fölemelje őket a változh!Ltlan nyugalom ál
lapotába, me ll y az értelemnek a végetlen állanynyalj egyesüléséből 
ered: eltökélte magát, hogy emberré lesz; és egy szüznek méhében 
testesült meg. "A sok rossz, melly a teremtményeket gyötri (ezek 
szavai), a tévelyek, mellyek martalékaut esnek, és mellyek öket a jó 
u tró l letéritik, letaszittatásuk a rémitö setétség lakába, a végnélküli 
fájdalmak, mellyek őket kínozzák, a nélkül hogy szabadító, vagy ol
talmazó találkoznék számukra, késztik őket, hogy }Ja talmama t és ne
vemet hivják segitségiil. De az ő szenvedéseik, mellyeket égi sze
meimmel látok , és égi füleimmel hallok , a nélkül hogy segithetnék 
rajtok, annyira megzavarnak engem , hogy a tiszta értelmiség állapo
tát el kell hagynom." 

Minden tartomány, hova az ö tisztelete eljutott, bir az ö jelenlé
tének nyomaival; sok helyeken láthatók lábainak nyomai: itt 99 nöt át
kozott meg, kik rögtön mind pupos-hátuakká váltak; amott ellenségeitől 
futván, egy szegény braminnal találkozék, ki tőle alamizsnát kért, és 
nem levén neki mit adnia, megkötözteti, s az üldözö királyhoz viteti 
magát általa: ki azért jutalmat nyer; pedig e koldus egy bramin, vagyis 
egyike leggonoszabb ellensége~nek. Más alkalommal szemeit és fejét 
adja alamizsna fejében , szétszaggattatja magát egy éhes tigristől *), 

és egy a.rany kelyhe van, mellyet a gazdagok ezer, vagy tizezer virág
csomóval sem képesek betölteni , mig azt a szegények néhány szál 
virággal is megtehetik. 

reszténység küzötti csudálatos (?) hasonlatosságnak , legalább a kül jelenségek
ben. Először ft'jtegette ezen összehasonlítást a. tudós ágostoni De Giorgi, egy ér
tekezésben, mellyet 1761· ben a rornai Propaganda congregatiojától kmdott Al
p habetum Thibetanum élén közrebocsátott. L. a jegyzetben. 

•) Budda szenvedései tudnillik csa.k merő csalódások és álomképek: csupán 
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Mások szerint (!)Budda egy hatalmas királytól származék, ki öt 
szomorkodni, s gondolatokba merülni látván, három tökéletes szép
séget ád hozzá nöül, s mindegyik szalgálatára husz ezer szüzet rendel, 
szépségre az ég nympháihoz hasonlókat. De bármennyire keteste is 
kedvét, és igyekezett öt szórakoztatni a hatvanezer szüz, az ifju her
ezeg nem nyitá meg szivét az örömnek, s Cilak az igaz tant szomjazta. 
A tanácsosok azt javasolják a királynak, küldje őt utazásra; de egy is
ten, hogy visszavezérelje öt az elmélkedésre, négy izben jelentik meg 
neki 1 különbözö alakban. Először is egy ősz ember alakjában pillant
ván meg őt a herezeg, kérdi: Ki l e g y e n? A szolgák felelik : egy 
a g g as t y á IL Tovább kutatván, mi az az agga!ltyán, a szolgák Jeir
nak neki egy nyomorult embert, "kinek érzékei eltompulvák, alakjl!
megváltozott, szine elhalaványult, lélekzete nehéz, ereje kimerült; 
gyomra nem emészti meg, a mit bevesz, csontjai helyö]{ ből kimozdul
tak , ha le akar ülni , vagy feküdni, másnak segitségére szarul , a 
mit beszél , az csupa panasz és ismétlés : ez egy aggastyán." A her
ezeg, ki a törött szekérhez hasonlo agg korról elmélkedik , még szo
morubb kedélylyel tér vissza; s a fájdalmas érzés, hogy mindnyájan 
e sorsnak megyünk elejbe, megfosztja öt minden örömtől. 

Ujra távozván hazulról, atyja parancsot adott 1 hogy semmi rut, 
vagy tisztátalan alak se bocsáttassék elejoe az uton. De az isten egy 
uthosszant fekvő beteggé változik: szemei nem látják a szinek~t, fü
lei nem halljlik a hangokat, kezeivel és lábaival maga körül hada
ráz; atyját és anyját kiabálja, s fájdalomteljesen öleli meg nejét és 
gyermekeit. A herezeg kérdi: ki legyen; és értésére esvén, hogy ez 
egy beteg, azt kérdi ismét : mi az a beteg? És felelék neki : ez egy 
négy elemekből alkotott ember, mellyek mindegyike száz meg egy, 
minduntalan változó betegség- és nyavalyának van alávetve. Ekkor 
leírják előtte a különféle nyavalyákat; mire a herezeg ama szerenesét
lenre gondolván,, az emberi élet nyomorteljes volta fölött sopánkodik, 
és azt mondja: E n a t es t e t e g y es öcs e p p g y a n á n t n é z e m : 
élvezhetek-e valaha legkisebb örömet is a földön? 

Más alkalommal az isten halottá változott, kit a városon kivül 
vittek temetni: s a herezeg utána kérdezösködvén, a halál természeti 
következéseinek borzasztó képét látá maga előtt; és nagyot sohajtván, 
visszatért palotájába, elmélkedni a fölött, hogy minden élő alá van 

képzelt próbák, ii.llhntatosságának megkisértésére. A hindu vallás- és bölcsészeti 
feli'ogás szerint valóság ugy sincs semmiben, n mi törtér.ik. Azért érdemelnek 
olly nagy hitelt iratnik is e tel1intetben. . . Ki fogná ezekben a történetet nz 
allegoriától, a valót a mesétől, nz igazat a hazugságtól elkülönözni? S. 
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vetve az öregség-, betegség- és halálnak, ugy hogy e miatt étvágyát 
is egészen elvesztette. 

V égre az isten szerzetesnek öltözött, és kinyilatkoztatá a her
czegnek az igaz tant: melly által az ember az élet nyomoruságai fölé 
emelkedik az által, hogy korlátozza vágyait, és a nyugalommal szivé
nek együgyüségét kapcsolja össze; melly állapotban sem hangok, sem 
szinek föl nem zavarják azt, méltóságát meg nem törik, rendületlen 
marad a földön, menten abu- és fájdalomtól, s az érzékiség eltompi
tásával elnyeri a boldogságot. 

E négy sajátszerű beavatás által a buddaismus alapitója (?) a böl
cseség magasabb fokára jut: ama titokteljes menhelybe, mellyet e szem
lélödö, bukóros vallás minden izgatottság, bánat, és a halál ellen nyujt. 

Még más módot is használt az isten , hogy fölfedezze Buddá
nak a halandók nyomorát. A király tanácsosai, hogy időtöltést szerez
zenek neki, a földmivelökre vonták figyeimét: "a herezeg látta, mi
ként szántás alkalmával férgek jőnek elő a földből; egy béka fölemész
tette ezeket; erre egy kanyargós lágyó szökött ki az üregből, s el
nyelte a békát; egy páva szállván le röptéből, megölé a kigyót; a pá vá t 
sólyom fo j tá meg; a sólymot pedig egy karvaly tépte szét." Budda szá
nakozást érez magában ; látva, hogy az élők egymást emésztik föl, 
és a könyörületnelt ez érzete a szemlélődés első fokára emeli őtet. 

Attól tartván azonban az istenek, hogy majd még sem lenne kedve 
lemondani a világról, a csömörietet hivják palotájába. Midőn mindenki 
aludt, a palota kapui sirokká változnak, a fejedelem nejei, s a leány
zók holttestekké, s a szétszórt csontok a farkasok, madarak és rókák 
prédáivá válnak. Ekkor a herezeg belátván, hogy minden merö csalódás, 
változás, álom és üres szó, s hogy csak az esztelen ragaszkodhatik e 
tárgyakhoz, lóra ül, és magányba siet; hogy a szemlélődés által a 
három világ fájdalmaitól megszabaduljon. 

Sok illyetén történetecskét lehetne kiszemeloi az ezer meg ezer 
mondák közül, mellyek az ajtatos népnek táplálékul, a papoknak pedig 
keresetül szalgálnak; mellyekből kitünik e három: el<lször is a kimerit
hetlen keleti képzelődés, tovább egy mély könyörérzet a közönséges 
szenvedési állapot iránt, végre az életuntság, s mély érzete azon szük
ségnek, hogy az ember a végtelenség Oceánjába merüljön, a felületen 
történő hullámzásokat ekkép nem érzendő. 

Budda az ő tanitását Magadában kezdte, előadván a hitnek ere
detét és szi.ikségét: "A köznyomor állapota, vagyis az embervilág, ez az 
első igazság; a második az üdvösség utja; harmadik a kisértetek, 
mellyekbe ütközünk; negyedik a mód, mellyel azokat leküzdjük." 
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Tanait saját erényeinek példájával, és csodákkal támogatta*). Egészen 
uj dolog volt Indiában illyesmit hirdetni egyszerű nyelven: uj. a tö
rekvés, hogy a kezdetben igen kevesek birtokában levő igazság(?) min
denki előtt tárva legyen j és ~dig egyszerű, s könnyen fölfogható mo
dorban előadva, olly emberek számára is, kiket a felsöbb osztályok a 
társaság sepredékeiil tekintettek. 

Mag~tdában, India középpontjában, csak lassankint és észrevét
lenül növekedett e reform; kezdetben csupán alsóbbrendű hitczikkek-, 
és fegyelmi pontokkal foglalkozván, azután pedig mindinkább eltá
vozván a braminok tanától. Neki bátorodván a buddisták, saját 
szent könyvekkel, és elkülönözött bölcsészeti rendszerrel kivántak bir
ni: megczáfolák a vedákat, s egyedül magukat kiáltották ki igazhi
vökül; és vagy a meggyőződés erejénél fogva, vagy hogy tanaikat 
terjeszszék, s követöket szerezzenek, megtámadták az emberek ere
deti egyenlőtlenségének elméletét, s tanításra hivtak föl mindenkit, a 
ki csak arra magát hivatva érzi. Igy képzödtek az uj proféták, a sa
manok, vagyis a szenvedélyek zabolázói j s minden uj tannak saját
ságos proselytisticus buzgalma, s a brahmismus mozdulatlanságával 
ellentétben álló elveik által, gyorsan és messzire terjedtek. 

A buddaismus szerint, miként azt nem a nép, hanem a tudósok 
értelmezik, a teremtmények hat osztályba soroltatnak; eze!; : pokoli ör
dögök , ragadozó ördögök, barmok, szellemek, emberek, istenek j a 
három előbbiek a bűntől veszik eredetöket, ez pedig .az anyagtól j a. 
többiek a lélek leányától, az erénytől j s mindkettöt a legfőbb értel
miségen alapuló gondolat nemzi 1). A kérlelhetlen sors által, melly a 
teremtett lények tetteinek következménye, fogva tartatván a lények, 
folyton keringenek a látható világban (sa n sa r a), melly egymás fö
lébe tett három világból áll. 

Az emberi-nemnek azon kell lennie, hogy az absolut anyagta-

*) Tudnillik ugyanazon hiteles kutfő szerint, melly állítja, hogy ,szemeit 
és fejét adt"' oda alll.mizsnául', stb. Az ,Ezer-egy éjszak"'' is keleti elbeszélés; csak 
nem történet. S. 

1) Ime a származási tábla: 

Lélek. 
~ 

Erény. 

Legföbb értelmiség. 
~ 

Gondolat. 

Anyag. 
~ 

Vétek. 
Legfelsőbb, Középső, Alsóbb. Legalsóbb, Középső, Legfelsőbb. 

r /"\.. ' 
Istenek , Emberek , Szellemek. Állatok, Daemonok, Éhes ördögök. 
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lanhoz (n i r v a n a) eljusson, a Budda által kijeleit uton: ki időkö
zönkint megjelenik a földön, s betöltve hivatását, a való életbe 
(s u nj a) megy által; melly az itt alanti, látszólagos életnek ellentéte, 
s a földön egyik kif~lyása általjelképeztetile Utoljáramint Shakia Muni 
jelent meg. 

Minthogy az anyag egyesülése a szellemmel ezt megrontja, min
den dolognak, az érzékek uralma alóli önkivonással kell történnie; mire 
nézve eltökélett erős akarat kivántatik, az alsóbb rend ü szellemek, a 
ragadozó és pokoli ördögök legyőzésére. 

E tan tehát egy tényü! fogadott véleményen, s bizonyosság gya
nánt előadott reményen alapult. Az előbbi abban áll, hogy az ember, 
és mindaz, a mi őt környezi, a lélekvándorlásnak örökös körében fo
rog; különféle fokokat foglalván el a lények lépcsőzetén, érdeme 
szerint. A remény abban állott, hogy megmeneküljünk a vándorlástól, 
a megsemmisülés (n i r v a n a) által; mit a természeti s erkölcsi tör
vények határtalan ismeretc, s a h ét természetfölötti erény gyakorlata 
által érhetünk el, mellyek: az alamizsnálkodás, a morál, a tudomány, 
az erősség, a türelem és a szeretet. 

A buddaismus metaphysikája , a későbbi idők szüleménye, két 
elven alapszik, me Ilyeket már Budda tanitásaiban föl találunk. Ezek 
egyike: ,,semmiféle tüneménynek sincs saját állanya", a másik: "min
den fogalom, és összetett dolog mulandó." S igy a világegyetemet pusz
ta csalóclássá (maj a) tévén, Budda e feneketlen örvényre alapítá 
Cosmogoniájának óriási rendszerét: temérdek fokokkal a létel lépcsö
jén, az alak, tulajdonság és név nélküli tiszta lénytől kezdve, legal
sóbb kifolyásaiig. 

l:osmogonla. 

A mi földünk a Meru hegy körül, a négy világrész felé irányzott 
megannyi nagy szigetek-, vagy hegyekből áll, s hét arany hegy és hét il
latos tenger által környeztetik; mellyek körül ismét más világok, és a nap 
forognak. A nap, Buddának egyik imádój a általlakatva, ki saját érdemei 
által emelkedett illy magasra, köbalaku, öt rendbeli forgó szél hajtja azt 
szünet nélkül a négy szárazföld körül: egyik tartja, hogy le ne essék, a 
másik támogatja, a harmadik visszahajtja, a negyedik magával vonja, 
az ötödik előre tolja; me ll y mozgások a forgást eredményezik. 

A Meru közepe tá ján kezdődik a vágyaknak hét ege: mellyek 
lakói fensőbb lények ugyan az embereknél , mindazáltal a kéjelgés 
által szaporodnak ; csakhogy az ö kéjclgésök egy pillantás-, vagy mo
solygásból áll. Mindig fölebb és fölebb, minden megtisztul: a negye
dik lépcsőn az érzékeknek már semmi hatásuk sincs; az ötödiken az 
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érzéki gyönyörök lelki örömekké változnak : jóllehet az élvezetvágy , 
csakhogy menten a földi salaktól, tovább is megmarad. 

A vágyak világán fölül van a formák világa ; mcllyncl~ lakói már 
nem törekesznek az élvezet után: ámbátor az anyagi lét föltételeinek, 
alak és szin tekintetében, teljcsen alávetvék A formák világában ti
zennyolcz lépcső van egymás fölött, mindegyre növekedő erkölcsi s 
értelmi tökélylyel, melly a szemlélődés négy foka által érhető el. 

Illyen az ember , vagyis a türelem világa; me ll y azonban vég
telen ül kicsiny pont a hinduk képzelődésében felhalmozott világok 
végtelenségében. Ezek megmérésére nem levén elegendő a rendes 
számtan, egy különöst kelle föltalálni; mellynek magasztosságába 
egyedül Budda hatott be, s akkor áll elő vele, midőn fogalmat akar 
szerezni az ö kimeríthetlen é9 végtelen természetéről, ugy a Buddák , 
vagyis szentek legtisztább érdemeiről , a boddistanok , vagyis módosi
tott értelmiségek életszakairól, és a könyörgések Occánjáról, mellyeket 
ezek az emberek üdveért hozzá intéznek, és ama törvények összefüg
géséről , mellyek a világok végetlen fejlődését képezi!{. 

E tíz nagy számnak elseje az as a nk i a (vagyis megszámlál
ha tlan), az ön maga által sokszorozott száz quadrillio. Ezen asankia 
quadratuma, a tizes számnak másodikát eredmén yez i; vagyis az egy
séget hatvannyolcz nullával; és igy halad tovább a quadratum hasz
nálata mellett egészen a tizedikig: melly kimondhatatlanul kimond
hatlannak neveztetik, és mellyet az egységgel kellene kifejezni 
4,456,448 nulla kiséretében. Ennyire fárasztá magát a képzelődés a 
végtelenség eszméjének megközelítésében ! 

De hát minő lehetett az illy számok segélyével alkotott világ? 
Itt adjuk némi vázlatát. 

Elmondtuk fönebb, hány lépcsőből állott az embervilág, meg
számlálhatlan lakóival. A buddisták szerint ezer millio illyetén világ 
képeze egy világegyetemet; száz quintillio illy világegyetem egy 
lépcsőt; és husz lépcső egy világcsoportozatot: mellyek legalsóbbika 
egy lotus-virágon nyugszik. Borzasztó jelképe tudományuknak, melly
nek alapja -- a zerus. 

E virág azonban nem magánosan áll; myriadok és myriadok 
szalgálnak támaszpontokul mindannyi világrendszereknek Tovább e lo
tus egy illatos tengeren uszkál, melly egy még nagyobb végtelenségü 
rendszerhez tartozó földnek részét képezi. 

Mi a térre nézve áll, az időre is alkalmazható. Ez calpákra osz
lik; és mindegyik calpa négy korszak ra: miként a hinduk más bölcsé
szeteinél láttuk. Az elsőben a világ alakitja s rendezi magát, és a lé-
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nyek a forrnák országát lakják. A rnelly rnértékben az idő halad, Bud
da erénye gyengül az ö nyilvánulásaiban j és a lónyek a vágyak vilá
gába szállnak le. Itt egy forrásnak első rnegizlelésére, rnelly édes 
rnint a tej és rnéz, fölébred bennök az érzékiség j rnelly először csak 
gyenge, de késöbb a durvább étkekkel i élés után felfokoztatik: kifej
lenek a nemi különbségek, és a heves és szenvedélyes hajlamok az 
érzékek szolguságába vezetnek. Itt a lények alászállása rnegszünik j 

hogy rövid sziinet után ujra kezdődjék : viharok, tüzvész, áradások 
hirdetik a világegyetern szétbornlását j az özönviz egyik lépcsőröl a 
másikra hág j rnignem rnindegyre romlásnak indulván az erkölcsök, 
egy borzasztó tüzvész hét nap alatt rninden gonosz tárgyakat meg
emészt, tudnillik a barmokat, ernbereket és gonosz szellemeket j ür 
foglalja el a világ helyét: nincs többé nap, sem világosság, hanem 
átaJános sötétség. 

A felsöbb lépcsők lakói, hol nem történnek illy' események, jó
val tovább élnek egy calpa létkoránál; sőt egyikben az élet nyolcz
van ezer calpávai ér föl. 

A századok és a világok eme sorozatának különféle szakaiban je
lennek meg a Buddák: különös nyilvánulásai az absolut állanynak, 
rnellytöl minden dolog ered; és rnellyek minden korszak végével az 
ujonan kezelődöt vezénylik, rnegujitják a tanítást, és az embereket 
ujra a helyes ösvényre vezérlik. 

Morál. 
Egészen más érdemmel(?) bir a buddaismus morálja. Ez megőrzi s 

kihirdeti az egy Istenről és az embereknek irányábani egyenlőségéről 
szóló eredeti tant. Az öt főpontok következök: "Élő lényt meg ne ölj, 
elkezdve a féregtől az emberig; ne lopj j ne légy házasságtörő j ne 
hazudj j ne igyál bort, vagy más részegitő italt." A tiz föbünök há
rom osztályba sorozvák j az elsőbe tartoznak a gyilkolás, lopás, há
zasságtörés j a másodikba a hazugság, veszekedés, gyülölség, ha
szontalan beszéd j a harmadikba a féktelen vágyak, irigység, bálvá
nyozás. Az érzékek fölötti uralkodás , alázatosság, sanyargatás, fe
lebaráti szeretet, helyenkint olly szivélyes és hathatós szavakkal 
ajánltatnak, mintha csak az evangelium helyeit olvasná az ernber *). 

•) Természetesen, a mi nbból van kölcsönözve, az hasonlit is hozzá: épen 
ugy, mint a férli- és nöszerzetesck intézete, nz ereklyék tisztelete, a gyónás, szen
telt viz, olvasó, hnrangok stb., hnsználata hnsonlit a kath. egyház szertartásai
hoz; miután attól kölcsönöz tettek, az ~··ecletí kutfö bevallása nélkül. Ök még 
a keresztnek titkos értelmii jelével is birunk; s a Dnlni-lama pásztori botot hord, 
mint a keresztény püspökök: dc azért ki fogj n mondhntni, hogy e főpapi jelvény 
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Budd.a forrón ajánlja az alamizsnálkodást. "Ha ezen lények, vagy szer
zetesek ugy ismernék az alamizsnálkodás gyümölcsét, mint én, meg
vonnák maguktól a legs:dikségesebbct, az utolsó falat kenyérig, és 
nem ennének abból, mielőtt másokkal megosztanálc S ha alamizsnára 
szorult emberrel jönnének össze , minden önző gondolatot, melly ben
nök támadna, azonnal elnyomnának. De mivel az emberek nem isme
rik annyira az alamizsnálkodás gyümölcsét, mint én, egészen önző gon
dolattal esznek: a nélkül, hogy belöle valamit kiosztanának, és a lel
kökben támadt önzés azt elhomályositja. Honnan van ez?" 

Itt, mikép gyakran történik, a szabályról mondára térvén át, 
hosszasan adja elő, mit mi megrövidítiink. KanaKavarna igazságosan 
uralkodott egy gazdag tartományban , midőn egy baljóslatu csillag 
jelenté, hogy Indra isten az esőt tizenkét évig visszatartóztatja. Nagy 
hiány állot be telJát a rizs- és más élclmi szcrekben: tizenegy évig a 
nép a király által kiosztott adagokból élt j de a tizenkettedik évre mi sem 
maradt, és sokan éhen vesztek el j magának a királynak számára is 
csak egy adag étel maradt. Egy Pratieka Budda 1) próbára akarván 
tenni a királynak jó indulatát, azon emelvényre hágott, hol a király 
öt ezer tanácsosaitól környezve ült, és ·alamizsnát kért tőle. Kana Ka
varna sopánkodott ugyan rendkivüli nyomorán, mindazáltal mindcn 
további habozás nélkül, utolsó eledelét is a koldus csuprába tölteté. 

Tibetből származik? Ki nem fogja észszerüblmek tartani, hogy valamint a Dalai
lamáta félvilág ura. Ds ingis-khan vagy utódja (al3. században) emeltea legfőbb mél
tóságra, s ajándékozta meg, a romai pápákét utánozó .fdlségi hatalommal Tibetben: 
ugy a kereszténységgeli egyéb hasonlatosságok is, az Europát bejárt diadalmas 
hunnok és mongolok által lőnek elsajátitva, s fölvéveaminden kor-és tartomány
hoz alkalmazkodó buddaismusba? Mindenesetre különiis, ha egy, állitólag már 
Krisztus urunk születése előtt, jelen alaku vá fejlődött vallás ,szent' könyvei, egé
szen máskép hangzanak és mást tartalmaznak Tibetben, mást Siamban, mást Ja
pán- és Chinában stb.; holott pedig e vallás az utóbbi tartományokba Krisztus 
urunk születése után vitetett be: különösen Cllimiban az 5-ik, Japánban a 6-dik 
század körül fogadtatván be,nem minden politikai erőszakolás nélkül, mint '"Ivari 
vallás, tehát egész kiMlelt irodalmi kincsével e{;yütt. Melly hogy nem csekély, 
onnan is gondolhatni, mivel a buddaismus szent könyvei, a commentárokon kivül, 
állitólag 108, ívrétnyi kötetre terjednek, s az egész Darma-Khanda 84,000, 
szentekül tartott könyvek halmazát foglalja magában .... Kik elég buták, vagy 
arczáttanok illy szimokkal előállni, azokra nézve nem érdemlett megtiszteltetés , 
ha egy világtörténetben, (mellynek mesékkel és egy örjöngő pltantasia rémszü
lötteivel nem szabad bibelődni,) a lwmoly tuclomnnyossúg ennyi szót is vesz-
teget rájok. S 

1
) Egy egyéni Budela, ki saj>it erejéből jutott tgy Bulldának leg fC. bb é'r· 

telmiségére; de ki csak saját üdvére müködhetik. 
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Budda azonnal mindenkinck bámulatára szárnyakra emelkedék , és 
csakhamar csudák töriéntek a tartomány jóllétére. Az égnek négy 
tájain négy felhő kerekedett i hideg szelek frisíték föl a megromlott 
levegőt, és bő eső verte le a port. Ugyanazon nap mindennemü ele
del hullott le eső-alakban. A monda elszámlálja itt az ételeket i az
után pedig folytatja, mikép más nap gabona, vaj, olaj, pamut, kel
me, arany, ezüst, smaragd és gyémánt-cső hullot.t. Shakia Muni mind
czt előadván, bizonyságul önmagára hivatkozik: minthogy épen ő 
volt ezen Kana-Kavaroa i s innen azt következteti, hogy igen hasz
nos dolog az alamizsnálkodás, és hogy a jó tettek sol1a el nem enyész
nek Valóban a budda-vallást követő tartományokban nagy ritkaság(?) 
koldusra találni i az ajtatos hivők a zárdák közelében, az idegenek és 
utasok számára kényelmes , sőt itt-ott igen szép fogadókat épitettele 

A tettek következései a következő nemzedékekre is kiterjednek i 
s e részben igen szivreható a Burnouf által előadott legenda a me g
v á l t ó fi u r ó L Egy napon tanitván Budda , azt mondá hallgatóinak: 
"Egy fiu, ki száz évig hordaná vállain saját anyját, vagy a ki min
dcn erejét megfeszitené, hogy neki élvezetet szerezzen, ezzel még 
mit sem tenne érette i ki őt saját tejével táplálta, és saját szavaival 
oktatta. De l1a egy fiu az igaz hitbe avattatván, ezt szülőivel is közli, 
minden jótéteményt l1álával fizetett neki!~ vissza." Ekkor egyike a 
hallgatóknak, lelkismereti furdalásokat érezvén, gondolta magában : 
"Én semmi szalgálatot sem tettem anyámnak, és ő már megholt i 
most szenved a más világon: mert nem birt az igaz l1itteL Oh bár 
megszabadíthatnám őt !" És Buddához könyörgött; ki leereszkedvén 
hozzá, elvezeté őt a kárhozottak világába, hol megifjodott anyja 
tartózkodék: ki csaldJam ar az alamizsna padjára ~ velök szemközt le
ülvén, oktatásért könyörgött." Ez megadatván neki, felkiáltott: "Az 
égnek tiszta utja feltárult előttem. Nincs már több vétkem. Te fiam 
kedvéért meglátogatál engem, te, kinek szemléletére olly nehéz el
jutni, még· ezerszeri u.ijászületés után is i és én a szenvedések Oceán
jának tulpartján kötök ki." A fi u örvendezett anyjának ebbeli megvi
gasztaltatásán, és mindaddig nem is váltak el egymástól, mig az 
anya tökéletesen meg nem ismerked.ett az igazsággal, és a hit 
életével. 

Egyébiránt a lélekvándorlásbani hit, valamint a brahmismus
ban, ugy itt is több részvétet eredményezett az állatok, mint az emberek 
iránt*). A pantheismus tovább a tökély tetőpontját a Budda szemlé-

"') Ez ugyan különösen hangzik a buddisták moráljára, s emberszeretetére 
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Jetében elmerült minden tehetségek megsemmisítésében helyezi. Az o JI y 
szép kezdet tehát a joghik és talapoinok bámulandó, fl kinos sanyar
gatásainak gyakorlatára vezet : csakhogy szerencsére igen kevés em
bernek adatott , hogy odáig juthasson j s a legnagyobb rész~ek az 
alárendelt , vagyis a legvalódibb emberi s jótékony erények gyakorol
hatásával kell beérnie. 

Közönségesen azt á1Iitják, hogy Budda hadat izent a east-renri
szemek; helyreállítandó az emberek eredeti egyenlőségét. De valójá
ban a dolog nem ugy áll j mivel ő a papi eastot nem ugy támadta meg, 
mint legelsőt és leghatalmasabbat, hanem mint vallásos intézményt, 
mint letéteményesét és értelmezőjét egy vallásos törvénynek, melly 
az általa hirdetett ,jó' törvénynyel ellenkezik. Oda irányozva töreke
dését, hogy az embert a születés és halál okvetlen egymásra követ
kezésétől megszabadítsa, első tanitásaiban legalább a eastokat fenál
ló tényül, és egy előbbi élet követkf.>zése gyanánt fogarlá el. Az al
sóbb osztályok tanitása által akará a születés hiányait orvosoini, s a 
lélekvándorlás törvénye alól kivonni. Megnyitá tehát mindenkinek az 
üdvösség utját, mellyen azelőtt csak kevesen járhattak, és szerzetes 
név alatt egyenlökké tette őket: a vezeklőket egy szerzetes testület ce 
akarván egyesit•li. 

Tényleg a eastok fön is állnak a ceyloni buddi'3ták közt, kik elő
ször fogadák el e vallást. Egyébiránt a papság nem egy castnak sza
badalma volt többé, hanem egy minden osztályokból kiválasztott, 
nőtlen szerzetesek testületéé. Az alsóbb osztályok, mint azelőtt, a 
születéstsk által meghatározott foglalkozások mellett maradtak, a pa
pok oltalma alatt. 

A milly mértékben tehát a braminok gyülölék a buddistákat, 
olly mértékben nyert~k meg ezek az alsóbb rendü osztályok hajlamát j 
minthogy ezeket uraikkal hasonló fokra emelték. Könnyen szerzett te
hát magának behatást e tan, mcllynek gyakorlata olvasás- és elmél
kedésből állott. To'l.·ább a buddista vezeklők magaviselete, tiszteletet 
gerjesztett rendes és egyszerü életmódjok által j nem voltak haszonle
sők, gőgösök , képmutatók , miként a braminok. Tanításuk pedig an
nál foganatosabb volt, minthogy mesterök álli tá, hogy ö maga is 
csupán erénye általlett Buddáv.i, s mint illyen természetfölötti böl
cseséggel és hatalommal bir j hogy tanitása nem fog elveszni vele, hanem 

imént szórt dicséretek után. De végre is valósul, hogy a millyen az elmélet, ren
desen ollyana gyakorlat is; és hogy téveszmékből nem virágozhatnak föl az 
embert nemesitö isteni erények. Ezt több adatok is bizonyitandjá.k. S. 
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jőni fog egy uj Budda, kinek ő maga áldozott már a mennyben, mt
előtt a földre leszállott volna. 

A megtérések annyira szaporadtak, hogy a braminok lételöket 
látván fenyegetve, felháborodtak. Valóban az által, hogy a felszaba
dulás lehetősége mindenkinek megadatott, a eastok eredeti alárendelt
sége alapjaiban rendíttetett meg, és a papságra most már nem a 
születés, hanem az erény jogositott fel. A braminok tehát a fenyegc
tett hatalomnak minden mesterségeit elővették j és egy bölcs a mi
mansa iskolából~ Curila-llutta 1 föllázi tá ellene a 11indukat; kikiált
ván, "hogy : "a ki Rama hidjától, egészen a hóval boritott Himalaya tö
véig, a buddisták nejeit és gyermekeit megkimélendi (!), a halál 
fia lesz." 

E küzdelemből, mellynek igen sok nyomai mutatkoznal' a bud
disták könyveiben, uj erőt meritett a párt, elveinek tágítására j s 
mig azelőtt tiszteletet tanusitott a castokrai felosztás, és az öröklött 
foglalkozások iránt, s a eastokon kivüli házasságokat is kárhoztatta 
most annál nyiltabban vítatá, miszerint mindenki egyenlő képesség
gel bir a tökéletesbülés- és előhaladásra. 

Megszüntetvén az első castot, a buddaismusnak hierarchiát kelle: 
belJOzni ; s már a legrégibb időkben patriarchát találunk nálok , ki 
nem csak Buddát képviseli a földön, hanem ő maga az egymás után 
különféle patriarchákban megtestesült Budda. Nem csak a tan, ha
nem az istenség is átmegy ezekbe; mi a tekintélyt rendkiviil emeli. 
Mindenkinek szabad törekedni a legfőbb hatalomra; mivel a patriar
cha halálával a papság főbbjei összegyülnek, uj istent választani: ki 
országról országra terjeszti az ő vallását, hitét gyakran vértanuság
gal is megpecsételvén. A Shakia Munira következett első patriarcha 
bramin volt, a második shatria ; erre következett egy vasia, s egy 
sudra : hogy mindjárt kezdetben kitünjék a vallási egyenlőség. 

A buddisták tehát lényegesen (?) különhöznek a braminoktól j 
mivel azt hiszik, hogy némell y emberek fokonkint egészen az isten
ségig vergődhetnek •) ; mig a braminok az Istent emberek- vagy álla
tokhan testesítik meg. A braminok mindenben lstennek közvetlen mü
ködését látják, az anyag teremtésében hisznek, és hitelt adnak a ve
dák- és puranáknak: a buddisták pedig elvetik e könyveket, az anya
got örökkévalónak, és az Istent folytonos nyugalomban képzelik. 

") Tulajdonképen mindkét vallásban azonegy végezél tüzetik ki : az örök 
nyugalom, és őslénybeni feloszlás, vagyis a személyes lét megsemmisülése; 
valamint az okfö is egy, mellyből kiindulnak: az emanatio rendszere. S. 
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Buddának ugyan cl kellett fogadni az akkoriban uralkodó bra
minféle pantheoqt, de az isteneknek alárendelt szerepet adott:. ök a 
legendákban vagy épen nem fordulnak elő, vagy a szerzetesek eré
nyeinek alárendelvék; mint ennek történnie lwllett olly vallásban, 
melly a lelki erények gyakorlatát többre becsüli az istentiszteletnél * ), 
s azt a szentségnek legfőbb hatalmával ruházza fel. Az áldozatokat, és 
a tüzimádást nem ismerik a buddisták: kik az ő szentjeik ereklyéit 
tiszteletben tartják; holott a braminok tisztátalannak tekintenek min
dent , a mi egy holt ember maradványa. 

A buddista papok, kik talapoin, vagy raan néven neveztetnek, 
csak ugy nősülhetnek, ha előbb a papi jelleg levétetik rólok. Ők kö
zösségben élnek a templomokkal összecsatolt kolostorokban, s a hol
takért nem tartanak tiszteletet: mibcn a braminok olly nagy fontos
ságot helyeznek. Minden társaságnak főnöke egy zara; a zarák pedig 
egy zarado alatt _állnak: ki ámbár életmód- és ruházatra nézve a töb
bitől nem különbözik, legfőbb tiszteletben részesül. Mezitláb jár el 
ajtóról-ajtóra koldulni; de az utczák, mellyeken átmegy, szőnyegek
kel boritvák, a nép leborul előtte, áldását kérve, s a nők elfutnak : 
az ő tökéletlenségökben nem lévén rá méltók, hogy a szentnek szemei 
közé nézzenek. Ha valameily bünös megérinti a raant, azonnal sza
baddá lesz. Olvasás , irás, az ifjuság nevelése, és ekképen az élelem
szerzés önmaguk , vendégeik és a szegények számára, teszik a talapoi
nok fő foglalatQsságát 1). 

Különös ellenmondás : a szeretet és polgárisodás vallása**), 
melly nem ismer el Istent, s melly egy embernek puszta szaván alap
szik, ki a semmit (n i r v a n a) hirdeti. 

•) Vagyis igazabban, me ll y az önistenités rendszerén alapszik. Egy a Pan
theismussal azonos vallási rendszer mit is adna az ,istenek'-re ? miután neki min-
den ,isten', tehát valami nagyon is közönséges. S. 

1) Mégis Schlegel W. nem képes felfogni, miben áll a Budda által hirde
tett ujdonság, és a brahmismussali ellentét. Ez ö szerinte nem lehet a Monotheis
mus : mivel ezt a braminok is tanitották; nem a Pantheismus, vagy az Istenbeni 
elmerülés: mivel ezek núndannyi elfogadott.dogmák a kanonszerü könyvekben ; 
sem a vérontás tilalma, mellyet abraminféle szentek már. tanítottak. 

Balbi szerint, a buddaismusnak 170 millio követője van; Hasselszerint 316 
millio. Minthogy miveletlen ( !) tartományokb-an vannak elterjedve, a pontos ösz
szeszámítás lehetetlen. 

**) Azaz: minclkettőnek majmolása, és egy butaságban tartott nép ámítása. 
Milly állapotban van a buddaismus szellemében kormányzott népeknél rnind a 
valódi embers:teretet, mind pedig a polgárisodás, azt hiteles utazók, főleg a Ilit
téritök irataiból, s ezen ,emberszerető', ,polgárisult' népek közt tapasztalt szen-
vcdéseikből, és vértanui halálukból tanulha.tni. S. 



543 

Négy [() felekezet mutatkozik e vallásban. A természeti bölcsészek 
(s w a b a v i 1~ as) tagadják a szellemi okfő létezését, s a végfeloszlást 
vagy örök nyugalomnak, vagy absolut semmiségnek tekintik.A theisták 
(a is v a r ik as) elfogadnak egy értelmes Istent*): kit némellyek egy
nek, mások egy dualismus első részcül tartanak,másodikul pedigaszinte 
öröktől fogva létező anyagot; s az általa teremtett lelkek, ennek keb
lébe térnek vissza, a vándorlás kérlelhetlen sorsát elkcrülendők. A 
lelkismeret által kisért moralis tény követői, valamint a szinte lelkis
meret által kisért erő, vagyis értelmi müködés követői, azon törekvés 
következtében állottak elő, hogy leküzdjék az emlitett felekezetek 
quietisnmsát; me !ly az Istent a müködéstöl, az en:bercket a szabad
ságtól fosztja meg: szóval, ők moralisták és spi ri tualisták, kik a n:.tu
ralisták és theisták után jönnele 

A Budciaféle könyvek mindjárt Shakia .Muni halála után(?), öt
száz asceta által irattak össze; 110 év mulva, hétszáz tiszteletre méltó 
férfi ujra szerkeszté azokat; és más 300 év mul va a buddaismus feloszlása 
tizennyolcz felekezetre, a szeut könyvek uj összeállitását (!)vonta maga 
után. Ekkép módosittattak a régi könyvek, és u jak adattak azokhoz . 

.t buddaismu~~; története. 

1\felly időtájban eredett a buddaismus? Némellyek azt a Brahma
\·allásnál előbbre teszik. Azonban a buddisták könyveiben szó van azon 
makacs küzdclmekről, mellyeket Shakia .Muninak a braminokkal kelle 
láállnia: világos tovább azokban a reform jellege , vagyis az észnek a 
dogma elleni fellázadása. Mások azt a XVI. századba helyezik Kr. e., 
még a puranáknál is előbbre, midőn a felső Indus partjain virágzott: 
hol eltünvén, 550-ik év tá ján a felső Gangesnél jelenik meg. Jones 
annak eredetét az 1000-ik, Ward 700-ik, Erskine és Colebrooke 540-ik 
évre helyezik. A déli buddisták Shakia Muni halálát a VII., az éjsza
kiak a IX. századba teszik. Remusa t a j a p á n i E n c y c l o p a e d i á
b a n a legelső harminczhárom buddisía patriarcha jegyzékét fedezte 
föl; me ll y szcrint a legelső 950-ik év ben Iü. c. következett volna 
Shakia l\Iunira 1). E tannak szorosabh vizsgálatából kitünik, misze-

'") Tehát egyik hisz Istent, másik nem hisz: de azért egy valláson vannak! 
A Dalaj·lama, a J.mtldaismus partriarchája, azért mindkcttőt igazhitünek nézi. 
Igy játszik a legszentebb eszmékkel és milliók üdvével a huddaismus. S. 

1
) A japáui Encyclopaedia szerint a történeti Butida 1029-hen született, és 

9;'j0-hcn'halt meg Kt·. c.; és mystrrimnainak titkát a következők örökölték tőle: 
l. illaha-Kaja l.Jmmin, született Közép-Indiában 905. é. Kr. e. 
l I. Anauta, egy chinai nyelven l'efan-nak neyezett király fia.; 879. 
II l. Shan_g-11a-ho-sicu : megholt 805-ben. 

35 
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rint ez inkább reform, mint scm eredeti intézmény j s a Budda néY 
alatt nem személyt 1 hanem felekezetet kell érteni. A Gangesen tul i 
félszigetben Sommana Kodom nevet visel: mclly hihetőleg elrontása a 
Samana Gotama szónak j tudnillik gotama annyit tesz, mint szent, töké
lctes: innen a Nagy-Sándor követői előtt már ismeretes Samaneus ne
vezet J). Némellyek a fekete szin és göndör haj után itélve, mcllycl 

IV. Yen-pho-Kin-to; átvándorolt 760-ban. 
V. Tito-Kia, vagy Daita-Ka; meghalt 688. 
VI. Mi-she-Ka; lángok közé vetette magát 619. 
VII. Pasumi, éjszaki Indiában szül. ; mh. 58B. 
VIII. Futo-nauti i mh. 533. 
IX. Budhamita; megégettetett 495. 
X. Hie, Közép-India patria1·chája i mh. 417. 
XI. Funajache; mh. 376. 
XII. Maming, vagy Phusa; mh. 332. 
XIII. Kabinara, keleti Imliából i mh. 274. 
XIV. Lung-shu, chinai nyelven: neve a sanseritban ismeretlen i mh. 212. 
XV. Kanadet>a, déli Indiában; rnh. 157. 
XVI. Ragum/a; mh. 113. 
XVII. Senganaudi; mh. 74. 
XVI II. Kajaehet a ; mh. 13. Kr. e. 
XIX. /(urmarada; mh. 23. Kr. u. 
XX. Shajata; mh. 74. 
XXI. Po-sieu-pan-thell ; mh. 125. 
XXII. Mamwa; 167. 
XXIII. llulena. 
XXIV. Brahmane, chinai nyelven Sse-tscu. 
XXV. Basiasita; mh. 325 körül. 
XXVI. P11ju-mito . .... 
XXVII. Panjo-to-lo; 457. 
XXVIII. Boddi-dorma, az utolsó, ki Hindostanban székeit; és 495-ben tu-

dományát a chinaiaknak lmgyta. 
XXIX. Tsui-kho i első chinai buddista i mh. 592. 
XXX. Seng-tshan; mh. 606. 
XXX I. Tao-sin; 651. 
XXXII. Hung-gin; 673. 
XXXIII. Sui-neng; 743. 
Nehezen fogná valaki a különféle irók által idézett adatokat összcegyez

tethetni. 

Pallas egy mongol Chronolagiát adott ki, melly Buddát 1022 évre helyezi 
Kr. e. A chinaiak 1027-ik évre teszik születését; szintugy a japáuiak Abulfazel, 
a nagy-mogol Akbar vezére Ayin-Akbari-ban, születését 1366-ik é. teszi Kr. e.; a 
Baavad-amrita 12099. évre. 

1
) Nagy-Sándor hadtársai az Indiában uralkodó tanok közt kettőt külön

böztettek meg leginkább: a b raminak és a sltamanok tanát. Az elöhbieketgymno-



Budda mindig rajzoltatik, őt Afrikából jöttnek vélik; de Krishna és 
Vishnu szinte feketékül állittatnak elő, s az ő bajzatuk épen ollyan, 
minő a buddista remetéké , s a dsaináké 1). 

Burnouf azt mondja, hogy nem találkozik senki, a ki Shakia 
Munit a brahmismusnál késöbbinek nem tartaná j s őt a 600-ik évre 
helyezi: csak az kár, hogy sem a buddaismus eredetének történetét, 
sem az alapitónak isteni s emberi életére vonatkozó hagyományokat, 
mellyek a tan igaz szellemének megismerésére okvetetlen szükségesek, 
közre nem bocsátotta. Bizonyára sok változáson ment az keresztül; mi 
a buddaismus irodalma-, felekezetei- s könyveiből kiviláglik. 

llurnouf a buddaismus történetét három korszakra osztja föl A 
régi korszak, éj szakon, Shakia Munitól a harmadik zsinatig terjed. 
Innen kezdődik a középkor, mellyben a buddaismus, követőinek sze
mélyes müködése következtében , Indiában és azon kivül elterjed, 
s mindenkép értelmeztetve, többé , vagy kevésbbé független, többféle 
rendszerekre oszlik. A jelen korszakban , a hinduktól idegen népek 
közt terjed: uj nyelveken uj alakot öltve , s eredeti lényegétől sokban 
eltávozva. 

Legyőzetvén Indiában a buddaismus, alsó Ásiába viszi át tartós 
életerejét; mig végre fő széld1elyét Ceylonban üti föl. E tartományban 
már régi időktől fogva, a népdalokban is megénekelt ördögök tisztelete 
uralkodék 2); s ezek, mint valamell y egyezkedés következtében, a 
buddaismus mellett folyton imádtattak, és még most is imádtatnak *). 

Ez időtől fogva Ceylon egészen elkülönözve maradt Indiától j s innen, 
mint második központból terjeszkedtek ki a buddisták egész Indiában, 
a Gangesen tul, a birman, pegu-, siam- és javai birodalomban. Száz
JJetedik évben Kr. e. a lmszonkettedik patriarcha egész Tergamáig 
haladt előre Kis-Buchariában, négyszáz mérföldnyire (leg.) Indiától. 

sopilistáknak nevezék, vagyis meztelen bölcseknek: melly kifejezés a digambaras 
névnek felel meg; mi annyit tesz: öltözet nélküli; miként őket a himlnk élet
m<Jdjok miatt nevezik. A slmman szó, érzelmek fölötti tökéletes uralmat fejez ki ; 
mit is a hinuu szerzetesek minden élettökély lényeges czéljának tekir~tenek. A 
tatároknál átalában most is shamanoknak neveztetnek a büvészek és papok. 

1) Langlés a Buddának afrikai eredetét vitatja; azonban D. J. Davy, 
Acrounl of interio r of Ceylon, 182l., ellenkező véleménynek látszik hódolni. L. 
Klaproth, Leben des B1tddha. 

2) A keleti fordítások társulata Londonban egy ceyloni költeményt, Yak

kun-Nallan11moa, tett közzé, mellyben az ezen szigeten uralkodó daemonologia, 
mint szinte az öruögök papjának, vagyis egy capuának mesterségei iratnak le 
(London, 1829.). 

*)Ez ismutatjaa budclaismus hatalmas polgárosító erejét. S. 

35• 
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Már 390-ik évtől kezdve behatottak Chinába a Buddaféle könyvek, és 
ott átfordíttattak; azonban csak a mi időszámi tásunk elötti században 
verhetett gyökeret náluk e vallás : mignem az ötödik században a huszon
nyolczadik patriarcha, Boddi-Dorma a közép birodalomba ülteté át a 
vallást, mellynek főnöke volt, és meghalt ott 491-ben. A chinaiaknál 
az ö neve T a-M o; miért is öt sokan szent Tamással, vagy Tamással, 
Manes egy tanítványával cserélték föl. A császári felség körüli tartóz
kodását hasznára forditván, minden követőivel elhiteté, mikép ö ter
mészetes feje vallásuknak, és kétségbevonhatlan megtestesülése is
tenöknek. 

Ugyanazon időtájban a buddaismus Tibet hegyei közé is beha
tott, hol legdurvább alakjában tartá fön magát; nem akarván ottani 
követői sem Ceylon ba me nni a tisztább(?) hagyományok tanulmán yozá
sára "'), sem elfogadni a chinaiak által azon tett finomabb képezést: de 
annyi igaz , hogy oda miveltséget (?), és az irás ismeretét vitte be 
magával. 

Japán- és Chareában valószinűleg a hatodik században honosult 
meg, mialatt éjszak- és nyugotra a tatár és goth népek közt terjedt. 

A Chinában .székelő patriarcbának felsőbbsége nem ismertetett 
el mindenhol, különösen a tibetiek által nem; minthogy ök az Ö val
lásukat más forrásból (!) meríték. De midön China a mongolok által el
foglaltatott, és Dsingis-khan unokái Japántól Egyptomig, Sileziától 
Javáig terjeszték ki uralmukat, a patriarcha, illy hatalmas császá
rok udvarában székelve, s ezek dicsöségébe fogódzva, királyi méltó
ságra emeltetett. S minthogy esetlegesen tibeti volt, tágas birtokobt 
nyert Tibetben: fölvéve a l am a czimet, melly az ö nyelvökön papot 
jelent j és igy világi fejedelemmé válván, a hierarchiát, és az ö felsö
ségi hatalmát meg'3zilárditá. 

Indiából a Budda nevezet száműzetett; sőt még a régi Buddára, 
Vishun isteni megtestesülésére is fátyol boríttatott. Az ezen istenség 
uralma alatt álló planeta nevét visdll nap szerencsétlennek tartatott j 

*) .Mellyekuél fogva ott "az ördögök folyton imádtattak, és még most 
is irnádtatnak" ? Szerzőt egy divatos felfogásmód igen elfogulttá tette a hinduk 
vallásai iránt; mit annál nagyobb okunk van sajnálni, minél kevésbbé vannak 
az e tekinteto€'ni hibás nézeteket megigazitható ismeretek elterjedve. Lesz idő, 
rnikor az ujdonsági beesét vesztett indiai hitregés irodalom is azon tekintély
és hitelességgel fog birni minden értelmes ember előtt, minőt a gnostieismus-, és 
maniehaeismus-, vagy a Mohamed által összeirt ábrándozásnak tulajdonitunk ; 
de most még épen azért látszik sokak előtt bölcseségnek, a hindu vallásrendsze-
reket esudálni, mert róluk legkevesebbet tudnak. S. 
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s az Indiában visszamaradt kevés buddisták eretnekekül tartatván, a 
dsainákkal egyenlőknek tekintetének. 

Most már térjünk vissza az összehasonlitásokra. A görögök 
nyelve, mellyet ők ös nyelvnek tartanak, inl,ább egyenlő-, mint sem 
hasonlónak mondható a sanscrithoz, ugy hogy ebből származottul tekin
tethetik j s azt mindenl•i tudja, milly nagy kincstára vándorolt át az esz
méknek a sanseritból a görögbe. A hindu Mythologia azonegy a görög
gel j mi nem csak az általunk fönebb előadott részletes összehasonlítá
sokból tünik lá (510. l.), hanem a különféle istenségek egész lényéből, 
hierarchialis állásából és jellemző tulajdonaiból is. A vallás, hasonlóan 
a bölcsészethez, a megváltást tüzte ki czélul Indiában, a lélekván
rlorlás segélye által j s Pythagoras- és Platonak bölcsészi alapnézetc is 
ugyanaz. A nyelv-, vallás- és bUlcsészetnek ezen azonosságát esetleges 
dolognak, s az emberi ész azonosságából eredettnek fogjuk-e tartani? 
Midőn tovább a Darma-sastrában azt olvassuk, hogy a szentségek 
elhanyagolása, és a braminok megvetése miatt, némelly shatria nem
zetségek sudrákká aláztattak le, minők a pondraca 1 odra 1 d r a v i d a, 
cambodsa, j a v a n a, sa c u, parada, p a h l a v a, shirata 1 darada, 
kasa nemzetségek: épen nem látszik vakmerőnek azon gyanítás, hogy 
itt a druidák , joniaiak, sakák, pehlvik értendők j kik hazájokban 
megaláztatván, más lakhelyeket keresendők, onnan kiköltöztek: ma
gukkal hozván a hagyományokat is, mellyeknek tagadhatlan nyomai 
találtatnak ezen népeknél. A görögök azt álliták, hogy kezdetben a 
Cabirok nevelték üket, a Samothraciában alapitott vallásos rejtelmek 
által; pedig a cabir szónak a sanseritból kell származnia: miután az 
A ma r a Si n h a szótárban c a b i annyit tesz, mint bölcs szellem, 
jeles költő, elmélkedő, tiszta gondolkozásu bölcsész; és a cabiristák 
egy felekezete mai napig is létezik Indiában, szent könyvekkel, mely
lyek közt első helyen áll a Sa d n am, és a M u l p a n c i. 

TIZENHATODIK FEJEZET. 
I r o d a l o m. 

Nyelv (snnscrlt). 

Ha meglepett bennünket az előhaladás, mellyet India a bölcsé
szeti t~dományokban tőn, nem csekélyebb lesz bámulásunk, ha te
kintjük irodalmá t. Három nyelvet találunk Indiában: a sanserit, pra
cr i t és hindostan nye l vet j az első már kihalt, a második nem igen van 
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divatban, a harmadik pedig számtalan szójárásokra oszlik. A nép és a 
nők a pracrit, azaz: egyszerU nyelvet beszélték, kissé durvább kiejtéssel, 
és különbl:lzőleg a helyek szerint. A déli tartományokban a pahli volt di
vatban: me ll y a buddaismus szent nyelvévé vált, és ezzel együtt ne~n csak 
Ceylonban, hanem a Gangesen tul i!>, Peguban, és a birmanok köz t 
elterjedt. A sanserittől származik, és bizonyos meghatározott változá
sok által jobb hangzást is nyert; s ugy tekintethetik, mint első láncz
szeme a sanserittól származott, és indo-eurapai nevezet alatt isme
retes szóejtéseknek 1). A legmagasztosabb és legrégibb müvek, mely
lyek szépségre a görögökkel vetélkednek 1 mig ezeket terjedelemben 
meghaladják, a sanserit, vagyis tökéletes 2) nyelven irvák. A sanserit 
nyelv szinte egyike a rejtelmeknek, mellyek legujabban tárultak föl 
Europa előtt. Először is Kleuker Fridrik tett rá figyelmessé bennünket: 
öt követé Paulinus atya; azután 1784-ben Bengalában alapi t tatott 
egy irodalmi intézet olly ezéiból, hogy Incliát természetrajzi, s törté
neti, régiségi, müvészeti, tudományos és irodalmi szempontból ta
nulmányozza; jelenleg Europánal~ minden miveltebb városaiban nyil
ván tanittatik a). 

A szó teljes értelmében papi nyelv: mivel ugy látszik, hogy 
csak azon east által használtatott, melly e népek társadalmi élctét 
kormányozta; tovább ugyanazon papi jelleg uralkodik benne, melly n 
régi latin-, persa- és németben mutatkozik: mellyekről a görög, átme
netet képez a hősköltészeti nyelvekre; mig a szolgai osztályolqból szár
mazott szláv nyelvek, mesterséges nyelvtani szerkezetökkel, leginkább 
a közönséges beszédmód természetéhez simultale A sanserit hasonlit-

1
) ,Essai sur le pali', E. Burnouf-, és Cr. Lassen-től (Pa1·is, 1821).). Egyike az 

elsőknek, kik ezen nyelvvel foglalkoztak, San-Germano olasr. missionarius volt· 
.ki e nyelvből sokat forditott, különöscn a lútllwmvtíl, vagyis a szerzetesek kij
teimeiről szóló pá1·beszédet; melly mü igen nagy hasznára volt a két nyelvésznek. 

2) Sam a görög <Jv••-nek felel meg, c•·itus pedig a cretus, meglett szónak. 
8

) Paulin atya a romai Propaganda betüivel nyomatta ki a sanserit nyelv
tant 1790-ben. Legjobb talán mindenek köz t a \Vilkins-é. Ebben a sm•sc•·it yyukuk 

is megvannak; mellyeket azonban sokkal jobban föltalálni a Rarlices .wnscritae
ben, Rosen Fridriknél (Berlin, 1827.). Ennek tanulására kerülhetlenül szüksPges 
Wilson szótára, 1819-1832. Igen jeles munka Schlegel Fridriké, a hind" "!Jelv és 

il·odalom fölött, és d us az összehasonlitásokban. Németországban Hopp terjeszté el 
e tudományt, a sanserit igehajlításnak a görög zend, litltván, szláv, goth f>s német 
igehajlitásokkali összehasonlítása által. Rövid glossariumot is készitett a gyö
kök- és szavakból, az általa kiadott szöveg magyarázatául; rnellyek közt leg
könnyebb a Nalo, episoda Maha-barattiból. L. Chezy, a sanseritnak első tanára Pa
risban, 1826-ban bocsátá közre a Yagnadattabad episodat Valrniki Ramnyana-já
ból. Azóta sok illy müvek jelentek meg. 
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hatlanul rendcsebb és egyszcrübb a görög nyelvnél, mcllycl nyelvtani 
szerkezete tökéletcsen egyez: mig az önhangzók- és mássalhangzóknak 
egymáshozi viszonya sokkal arányosabb e nyelvben, mint akár az 
olasz-, akár a spanyolban j a szavak képezése- és összetételében olly 
nagy a szabadság benne , hogy 152 szótagból álló szavakat is felmu
tathat; dus és hajlékony, mint Plato nyelve, ihletes és erőteljes, mi
ként a persa és német, és szigoruan szabatos, mint az ó-romai nyelv. 
A hindu alphabetumban, mellyben a hieroglyphoknak legkisebb nyo
ma scm találtatik, a hangok legunomabb módosulatai, bámulandó 
rend- és aránynyal, mesterségesen elosztott ötvenjegy által fejeztetnek 
ki. A hangváltozatok benne alap-magánhangzók-, félhangzók- (liquida), 
és kettős öszhangzók- , vagy diphtongusokkal képeztetnek; ezekhez 
járul két véghangzat, egyik a sziszegő, másik az orrhang jelölésére. 
A szótagok a torok-, iny-, velő-, fog-, ajakbetük szerint osztatnak fel, 
és mindegyik osztályhoz két tompa, két hehezett, egy orr-, egy szi
szegő hang, és egy liquida, vagy félhangzó tartozik. 

A sanseritban található : három nemkülönbség, három szám, és 
nyolcz e~ct (a hat latinhoz jő még a causalis és locativus); az igehaj
litás három alak-, hat mód- és hat idővel , a létel- és mozgásnak min
den fokozatát kifejezi: s ezen kivül még a változhatlan ragok pontosan 
meghatározzák az igék értelmét. 

Illy dicső nyelv és régi tökélyü írásmód segélyével hozta létre a 
hindu irodalom azon remckmüvckct, mellyekről némi fogalmat adtunk 
már olvasóinlmak. A versek tagmértékkel is birnak, mint a latin, és 
rhythmussal is, mint az eurapai nyelvek j a költészet szintugy távol van 
a scholastikai kötelékektől, mint a chinaiak bizarr különczségétől. 

V alm ik i két kis madarat látott, mcllyek maguknak a magányban 
fészket raktak j midőn hirtelen egy durva kéz megfogja s megöli a hi
mct. Ennek láttára , s az árván hagyott nőnek siralmas nyögéseire fel· 
háboradván V alm i ki, olly szavakra fakadt, mellyek rhythmust képez
tek; és igy találtatott föl az alagya, és a sloka, a hindu költészet sa
játságos distichonja. 

Már e költői eredet is bizonyítja, mikép a buskomoly alagya tul
sulylyal bir a hinduk irodalmában j és ezt nagyon is természetesnek 
fogjuk találni ott, hol a világ nem egyéb, mint kiengesztelési hely, 
nlinden lények megannyi bebörtönözött lelkek, és minden test a bünnek 
czinkostársa. Miért is szomoru hangulat vonul át valamennyi költői 

müveiken, a könnyüded slokától kezdve, a legóriásibb elmeszülemé
nyeki~. 
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Uöltészet. 

A sanserit irodalomnak különös sajátsága, a költészet legbensöbb 
összeköttetése a tudománynyal. Számos régi bölcsészeti müvcik YCr
sekben irvák, a nélkül , hogy a szigoru elemzés, és a clialectikai kifej
tés legkisebbet is szenvc!lne. Maml törvénykönyve distichonokbari van 
készitve; sőt még az Arnhara Sinha szótár is. A Bagavad-puranában, 
Parakiti király azt mondja a bölcs Sukának: ., Mcstcr! igen szcrctném 
tudni, minő az összeköttetés a lélek és test közt i miképen sz ületett 
Brahma istenség; nliképen teremté a világot; mikép ismerte meg Vishnnt 
az ő tulajdonságaival; mi az idő ; mióta áll a világ !~S létez az emberiség ; 
miképen lesz a lélek egy az Istenséggel; minő a világegyetem, a nap, hold, 
csillagok, és föld nagysága és mértéke; hány ki1·ály uralkodott már a 
földön; minő különbség van a eastok közt i minő alakokat ''ett föl nill
gára Vishnu i mcllyik a három fő hatalom i mi az n vedarn; mit értiink 
az erény és njtatos cselekedetek alatt; mi végczélja mindcn dolgoknak"? 
Az europai már most képzeljen magának egy kliltcményt, mcllynek 
bevezetését c kérdések képezile Innen c költcmtSnyck nagyszerüsége, 
mellyek irányában épen ugy áll Horner, mint Tasso a maconi költőhez 
képest; és mcllyck nem annyira az észt, mint a képzelő-tehetséget elé
gítik ki. Nngyon csalatkoznék, ki c müvckbcn a keletiek zavaros da
gályosságát, és ábrándos képleteit hinné talállwtni. Az eszmék ugyan 
tulzottak, egymásra l1almozvák az események, ó1·iásiak a képek; de 
egyszcrü az irásmód, tiszta a szinczct, gyéren fordulnak elő a figurák, 
és ügyesen szemelvék ki az cpithetonok: a tuláradás a képzelődésbcn, 
nem pedig az előadásban, vagy a szavakban vehető észre; miért is n 

világos és szabályos nyelv kiilönös ellentétet 1-J·pez a mcsének óriá.~i 

szörnyiiségévcl. 
A hősköltemények tá1·gyait az istenek különfélc mcgtcstcsiilései 

teszik, kik nem csak cmbcrekké, hanem állatokká is változnak; s azért 
a legfelsöbb lény nem csupán gép-, hanem tárgyképen is clójün bennök, 
valamint Milton- és Klopstoclmál; maguk az emberek iil, a szemlélödés 
erejénél fogva, közeledhetnek az IRtenséghez: mi által a fensőbb és al
sóbb lények közti viszonyok szaporodnak Eg-yébiránt eme vörös és kék 
istenek, száz kar- és annyi cmlővel, medvék-, majmok-, és kígyókká 
változva, az emberi érzelmct, mint f>Zintc a szépnek fogalmát i>értik 
Minthogy tovább az emberré lett Isten igen könnyen legyőzné az aka
dályokat, az ő hatalmát a fatalismus mérsékli; és maj a, vagyis a csa
lódás, mintegy fátyolt vonván szemeirc, nem engedi őt a jövőbe pil
lantani. 
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RnmR)'ana. 

Leghiresebbek e költemények közt a R am a y a n a, s a Ma h a
h a r a t a. Az előbbi valószinülcg egylwru a Darma-sastrával, s tárgya 
Ramának (a mcgtestcl'lült Vishmmak) győzelme a ra!'l8asik, vagy ördö
gök fejedelme, Ravan fölött. Ezek a sértlJCtetlenség kiváltságát rabol
ták el a jó szellemektől; mi által legyőzték ölwt, és ök maguk csupán 
ember által győzdllettek le. A jó szellemek tehát kérték Vishnut, öl
tene magára emberi alakot. Rkkor Dasarata már 900 év óta uralkodott 
Ayodhiában, "egy Muni által épitett városban; ki legelső uralkodott 
az emberek fölött. Az utczák egyenes vonalban valának kimérve, s viz
zel bőven ellátva; a házak hasonlóan a sach-tábla koczkáihoz, különféle 
~zinckkcl Yalának bemázolYa: tele volt a város mindcnnemü kereske
dtíkkel, tánczosok- és tánezosnökkel, clclantok-, kocsik- és lovakkal; 
nagy rakásban voltak a drága-kövek, bőven az élelmi szerek, nagy 
számmal a templomok és paloták, mellyck Impjai magasságban a he
gyekkel vetélkedtek; fördők, és mangofa által ékitett kertek pompáz
tak benne; a lég megtelt a tömjén, virágok és áldozatok illatjávaL E 
'Táro~ lakói csupa ujonszülöttek 1) voltak, kikavedák parancsai szerint 
P.ltck, eltelve igazság-, buzgalom- és könyörülettel, s megzabolázva 
~zenvedélyeikct és vágyaikat; sem fukar, scm hazug, sem csaló, sem 
gonoszlelkü , vagy engesztelhetlen ellenség nem találkozván köztök. 
Egyik sem élt köztök kevesebb ideig száz évnél; számos utódokat 
hagytak maguk után, sa braminoknak legalább is ezer ezüst pénzt fi
zettek; mindnyájan kellemcs illutot terjesztének magok körül, virá
gokkal ékitett hajfürtöket, nyaklánczokat és d us öltözetet viselvén. 
l\1 aga Dasara ta király igen jártas volt a vedákban és veclanták ban, né
pétől szercttctctt, ügyese n, mint bárki más, haj tá a kocsit, fáradhatlan 
,-olt az áldozatok- és szent szertartásokban, bölcs, mint egy rish: ugy 
hogy méltán elterjedt hire a három világban; alattvalóinak oltalma
zója volt, miként Muni, az első uralkodó." 

A fejedelmek legboldogabbikának tartaná magát, ha fiai volná
nak; s hogy ezekre szcrt tegyen, a legünnepélyesebb áldozatra, tud
nillik lóvalira, tökéli cl magát. Sok év telik el az előkészületekben; dc 
mindcnckcWtt szükséges, hogy a szomszéd Shanta király leánya nöül 
menjcn Rislm Sringa szcnt ifjuhoz, ki az erdők magányában tanul· 
mányozza r. vcdálwt. Bájos szi.izcknck egész serege keresi őt fel; s ő 
látYa a ,,,~jelgö tánczokat, és első izben lJallván az édes női hangokat, 
elragadtatik általuk, és Shantának lotus szcmü gyönyörü leányát fe· 

1
) Az első három eastokból, különösen braminok. 
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leségül veszi. Az áldozat bemutatása után, az égben lakozó Vislmu, 
"sárgán öltözve, arany karpereczekkel, a Vinuteya sason ülve, miként 
a nap a felhőn, dárdáját tartva kezében", a nélkül, hogy odahagyná 
az eget, Rama név alatt Dasara ta fiában megtestesüL 

Visva Mitra, királyi vérből eredett bölcs, ki szigoru erényei által 
bramini méltóságra emelkedett, segélyt kér ekkor a gonosz szellemek 
ellen; s Rama, a tizenhét éves hős, elhagyja atyját, az istenek által 
nemzett medvék és majmok egyesült seregével azokat lcküzdcndő. El
indulásakor egész virágeső hull fejére, s az egek bájos daloktól zen
gedeznek. Isteni fegyvereket nyer ajándékul, me Ilyekkel beszédbe 
ereszkedik ; és a mi csak utjoltba esik, alkalmat szalgáltat Mitrának 
Rama oktatására, a költőnek pedig gyönyörű episadok tárgyául szol
gál. Átmegy a Gangesen, azon é g i fo l y ó n, m c ll y m c g t is z
t i t j a a föl d e t; és Junaka királyhoz érkezik: ki olly kézijnak van 
birtokában, mcllyet emberi kar még nem vont föl, és egy nyolcz kerekii 
szekrényben van letéve, mellynek helyéből kimozditására nyolcz száz 
ember kivántatik Rama azt meghajlitja, s olly robajjal töri szét, melly 
egy szétszakadt hegy morajához hasonlit; s tettének jutalmául női.il 

vevén Sitát, azt atyjához vezeti. Ez őt utódjának ohajtja kineveztetui; 
de Kcikei királyné, féltékeny lévén fia Barata jogaira, s egy irigy 
megbízottja által ösztönöztetve, emlékezteti a királyt, miszerint meg
esküdt, hogy két kérését teljesitendi j s Ramának száműzetését kivánja 
tőle. Dasarata nem tagadhatván meg e kérést, kénytelen magától liát 
eltávolítani: de e fölötti fájdalmában meghal j s Rama remetének öl
tözve, elkezdi vezeklését a pusztában. Élete párját R:wan, a gonosz 
szellemek fejedelme ragadá el tőle, s vele Ceylon szigetbe mcnckszik. 
Hogy itt ostromolja őt, hidat veret a tengeren j mellyen a szövetsége
sek átmenve, a földön és a légben megkezdődik a harcz. Rama és Ra
van szekereiken találkoznak egymással, s kiizdelmök zajától hét na
pig reng a föld , mig végre Ravan legyőzetik. Sita az ő ártatlanságát 
tűzpróbával bizonyitja be; s Brahma a többi istenekkel megjelenik 
megáldani a győzöket: Rama a legyőzöttek istenének, Shivának temp
lomot emel; azután visszatérvén AyodJJiába, elfoglalja a trónt. l'r:tl
kodása ideje alatt, melly az ezüst korszakot befejezi, nlinden erények 
ujra fölélednek, s végre hosszu évek- és dicsőséggel tetézve , Rama 
élete párjával együtt visszatér az égbe , hol a föld boldogsága fölöt.t 
őrködik j). 

1) E költeménynek két igen különböz;ő kiadása ismeretes; és hogy mellyik 
a kettőközüla régibb és eredeti, a fölött az orientalisták vitatkoznak.L. az elő be
szédetGorresio apát kiadásához (Paris, királyi nyomda, 1845'.) 
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Legérdekesebbek e költemény némell y episodjai, mellyek egy 
része curopai nyelvekre is lcfordittatott. Abban, mit Schlegel ver
sckben tett át, és G a n g a is t e n n ö t á v o z ás á n ak czimét viseli, 
Visv:t l\1itra elbeszéli Ramának, mint jutottak az ö ősei a boldogság 
legmagasabb fokára. Sagaro-, Ayodhia királyának, két neje volt: az 
(•gyik, Kesini, Asamaniát szülte neki j a másik, Surnati, egy tököt 
hozott a világra, miböl egyszerre hatvanezer fiu ugrott ki (!). Az is
tentelen Asamaniát elüztc atyja, s fiát Ansumant ernelé helyére j dc 
midön a nagy Ióáldozatot akarná teljesiteni, a szcnt áldozat egy kigyó 
által elhurczoltatott. A felingerült Sagaro, hősökké vált hatvanezer fiait 
magához hivatván, őket a rabló fölkeresése és megbüntetése, s a lónak 
visszahozafala végett kiküldi. Bejárják a földet, lehatnak a mélységek· 
be, egészen a pokolig; s az c miatt elijed t istenek Brahmához folyamod
nak, ki e feleletet adja nekik : "A bölcs Vishnu, ki hozzám hasonló, 
kinek társa a tápláló föld, és ki öt Capila név alatt sziinet nélkül ol
talmazza, éles látásával belátja a fenyegető veszélyt j s elfojtott ha
ragja csakhamar fölfegyverkezik Sagaro fiainak fölemésztésére." Ez
alatt ök, a nyomot követve, a legmélyebb örvénybe jutottak, hol a 
földet tartó négy elefántot pillantják meg j azután pedig mindig mé
lyehben és mélyebbcn ásván, megtalálják Capila alakjában az örök 
Vishnut, és a keresett lovat: megtámadják az istent, ki öket egy lc
hcletévcl azonnal megsemmisíti. 

Nagybátyjai-, sa lónak keresésére kiküldött Ansuman, egészen azon 
helyre jut, hol ezek hamvai hevernek j s bujában legalább a halotti 
áldozatot akarja nekik meghozni. De semmiféle földi viz sem vala hasz
nálható ez ajtatos tettnél j nem is más, csak az égi Ganga, Himala.ya 
elsősziilött leánya mchctett le e sötét lak ba: hogy megtisztitsa Sagaro 
fiainak l1amvait ~ és ekkép őket jobb sorsra tegye érdemesekké. Azon 
kelle tehát lenni, hogy Ganga az égből földre szálljon. Visszahozván 
a lovat, és teljesitvén az áldozatot, Ansuman kimult nagy-atyját kö
veté a trónon j de sem az ö, sem fia s utódja Dvispo, hUnbánata nem 
,-olt azon hatással, melly Bagirato, Dvispo fia nagyobb érdemeinek 
uu·tatott fön. Megjelenik neki Brahma, Ganganak lejöttét hirdetve j 

de minclenekclőtt sziikséges, hogy Shiva, a hármas szigonyu isten, öt 
fejével fölfogja: különben a föld összeroskad na a nagy teher alatt. 
Ujabb bünbánat által mcgnyerctve Shiva, a kérelembe egyezik j és 
igy szól Gangához : Sz á ll j l e. Ez azonban fölingerülten a paran
csoló modor miatt, óriás alakjában zuhanik Ie az isten fejére, azon 
szándékkal, hogy őt a mélységbe magával sodorja. De az istenség hosz
sw hajzatának, melly a Himalaya csúcsán levő erdőséghez hasonlít, 
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összekuszált fürtei közé keveredvén, sem szándékát cl nem érheté, 
sem a tekervényes tömkelegből kibontakozni nem tudott j mignem Shiva 
Bagirato kérelmérc hajolván 1 annak vizeit a Vindu tóba lefolyni en
gedte. Itt az hét folyamra szakadt, mellyek közül az isteni Ganga psen
dcsen követé a szent király által kijelölt ösvényt j és az istenek figyel
mesen szemiéiték a szent viz folyását e földön. Utjában egy Muni ál
dozatát zavarta me~, ki azt elnyelte , s fülén ismét kiadta j azután pe
dig a tengerl1ez érvén, s a mélységbe rohanván 1 üdvhozó habjaival 
Sagaro fiainak csontjait áztatja. 

Még meghatóbb a Jaginadatto halála fölötti cpisod 1). 1\lidön 
Dasarata Ramát számüzte, hat napig hallgatott mély fájdalmában : 
azután éjjel az oldala mellett alvó Cosaliához intézte szavait: azt mond
ván, mikép elérkezettnek hiszi az órát, hogy l~alála által egy régi bii
nét kiengesztelje. Ifju korában: mialatt az esős évszakban "vadászaton 
mulatott, a bokrok közt bizonyos neszt hallott, mint midőn az elefánt 
vizet sziv föl ormányával. Felé hajitva dárdáját, nyögés üti meg fü
leit; és oda sietvén, látja, mikép egy fiatal bünbánót ölt meg 1 ki ide 
jött vizet meriteni, s egyedüli öröme és gyámola volt öreg és meg\'a
kult szülőinek. A szerencsétlen, egy ifjunak fájdalom-érzetével mult ki, 
kinek virágzó életet és szeretett egyéneket kellett itt hagynia j s Da
sarata a két vaknak laka felé siet, megvinni nekik a borzasztó hírt. 
"Ekkor fogtam a vizes korsót, és azzal szi.ilőinek hajléka felé tartottam. 
Itt találtam a nyomorult öregeket és vakokat, szolgák nélkül, hasfJn
lóan l{ét szárnyaszegett madárhoz; suttogtak maguk köz t 1 és fiuk 
hosszu kimaradása miatt nyugtalankadtak: azon fiuk miatt, kit én öl
tem meg. Hallván lépteim neszét, Monia igy szólott hozzám: Mi ok
nál fogva késedelmeskedel oh fiam? Adj minél előbb innom. Oh Jagi
nadatta, miért időztél olly sokáig a folyam partján? Anyád annyira 
nyugtalankodott e miatt. Oh! ha én, vagy anyád némi but okoztmk 
neked 1 türd azt békével; csak ki ne maradj, bárhova mégy, vagy akár
llonnan jösz. Nem te vagy-e gyámola ingatag lépteimnek? Nem te 
vagy-e vak atyád szeme? N em tc vagy-e éltem lehelete? Oh miért 
nem felelsz?" 

Dasarata elbeszéli nekik önkénytelen vétkét, s a két öreget oda
vezeti, hol fiuk halva feküdt. Sokáig csókolgaták a meghidegült testet, 
azután pedig mindketten a földre rogytak mellette. "Oh Jaginadatto, 
(kiálta föl az anya, csókokkal boritva hideg ajkait,) oh fiam! ki jobban 
szerettél saját éltednél, mielőtt elhagyva engem 1 illy hosszu utra 111-

1) Franczia nyelvre forditá Chezi, latinra Bumou{. (Paris, 1826.) 
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dultál, miért nem szólottállwzzám csak egy vigasztaló szót? Még egy 
csók ot fiam ! csak egy csók ot: és én megnyugszom e borzasztó el vá-· 
lásban"! 1) 

Itt mennyei alakban jelenik meg az ifju az öregeknek, s a maga 
boldogságával vigasztalván őket, miután Dasaratát ártatlannak nyil
vánitá, felszáll az egekbe. A remete, ki épen az átokra akará megnyitn i 
száját (és egy bramin átka mindenkor foganatos,) eláll ettől; de meg
jövendöli neki, mikép szivf.1.jdalmában fog egy fia végett meghalni. "S 
most (igy végzi Dasara ta, Cosaliához intézett szavait), most érzem, hogy 
teljesül a jóslat. S egészen eltelve Rama felöli gondolatával, észrevétle
nül élete végéhez közelit. Igy veszti el a hold lassankint hajnal hasad
takor ezüstös fényét. Oh Rama ! oh fiam ! ezek valának végszav'ai, s 
lelke fölszállt az égbe." 

E költemény szerzőjének, mellyben Horner, Parmenides, Solon 
egybeolvadvák, Valmiki öreg bramint tartják. Hogy a legrégibb Imrból 
származik, azt onnan láthatni, mivel tárgyai a legrégibb emlékeken 
előállitvák, s ünnepélyek alkalmával tánczok és taglejtések közt adat
nak elő e jelenetek, a ha.rczias majmokkal, mellyek a hidat építik, és 
a tizfejii s lmszkaru óriási ellenséggel, melly az isteni nyilak által le
teríttetett. Az előrebocsátott hymnusban maga az epopoeia azon "ro-
1Ianó folyamhoz hasonlittatik, melly Valmiki hegyeiből szakad alá, sa 
Rama tengerbe ömlik, tisztán minden szennytöl, és dusan a patakok
és virágok ban." A kOltemény kezdetén Eraluna azt mondja: "Mig csak 
hegyek léteznek, és folyamok lesznek a földön, Rama története a lia
landók köz t el lesz terjedve." 

Maha· barata. 

Nem sokkal későbbi lehet a Ma h a-b a r a t a 2). Ez második meg
testesülése Vishnunak, és a hinJu vallás legnagyobbszerü jelenete: a 
Caunako által a nairoasai erdőben bemutatott tizenkét éves áldozat al
kalmával, San ti, Suta fia, előadja azt, mit V aisam-Pajanától hallott, 
ki ismét e hősköltemény első feltalálójának ajkairól tudja azt. Egészen 
még nem látott napvilágot e költemény 3) ; miért is csak tökéletlen 

1) Nunc ego te, Eur·ya.le, adspicio! Tu ne illa senectae 
Sera 1neae t·equies , potuisti linque1·e solmn 
Crudelis ? 1\'ec te , sub tanta psricula missum, 
A/fari extremum misel'tte dala copia matri ? 

Virgil. 
2) Tulajdonkepen nllgy suly, mert mérlegre veitetvén a négy vedával, tul· 

sulyt nyert. 
3) Testé Calcuttában az egész költemény tiszta szövegének kia(Lísához fo· 



ismertetést és kivanatot adhatunk belőle. Az Astinapurban uralkodó 
Barata királytól származik le a hetedik fokon Bishitrabiri radsah. En
nek két fia maradt: az öregebbik, a vak Dritarastro, nemzé Duriodant, 
és még száz fiut, kik Coros-oknak hivattak; az ifjabbik pedig Pandn 
volt,._ kinek négy fia lett: ezek Pandos-oknak neveztettek. P and u halála 
után, a vak Oritarastra lett király, sa Pandasok kiirtása végett föl
perzselte lakaikat. De ezek megmenekülvén a haláltól, a pusztaságon 
keresztül Cumpelába értek, hol vitézség és nagylelküség által tüntet
ték ki magukat i ugy hogy D ritarastro el tökélé magát, megosztani 
velök az uralkodást. Átengedte tehát nekik országa felét Delhi
vel, megtartva magának a másikat Astinapurral: késöbb azonban 
megbánva tettét, vagy irigységtől ösztönöztetve, meghívta magához a 
Pandosokat, és sach-játékban visszanyerte tőlök lJ amisan a tartományt. 
Az utolsó játéknál megigérték, hogy ha veszteni fognak, tizenkét évre 
visszavonulandnak a magányba, s ott elvonulva fognak élni. l\Ii meg 
is történt i és visszatértök alkalmával olly szigoruan bánt velök Du rio
dan, hogy ellene fegyvert fogtak. Ki ü t vén a háboru, ennek folyta alatt 
Vishnu, megindítva a panaszok által, mellyeket a föld, tinó képében 
bocsátott hozzá az emberek elkorcsosulása miatt, elhatározta magát, 
megváltani őket, és megtestesülni Krishna név alatt. Csodálatosan 
menekült meg a veszélyektől, mellyek sziilctését környezék; és ezek 
legnagyobbika volt: minden csecsemőnek, ellenségei parancsából tör
tént megöletése. Már pólyáiban csodákat mivcl : megszabadítja magát 
a kígyóktól, óriásokat és szörnyeket öl meg , pásztorok köz t él, és ezek 
foglalkozásai- és játékaiban részt vesz , dudával szeliditi meg a vadál
latokat, és mulattatja a pásztorleányokat. Szerelemre gyul va, a szép 
fogolynők szabadítására indul, s legyőz egy hétfejü óriást: és tizen
hatezer megszabadított, gyönyörü szüz választja férj ül (!)szabadítóját. 
Küldetése levén, bárminő alakban is legyőzni a gonoszt, a Pandasok 
és Corosok czivódásaiban az elsők részén áll, mig a Kurshet tó mcllctti 
tizennyolcz napig tartott csatában Duriodan elesik, és a győzedelem a 
Pandasok részére hajlile Ekkor megunván földi leteiét, visszamegy az 
égbe; hol a nap körül szép arányban forgó sphaerák, hónapok és 
évek körtánczát vezeti. 

Itt tehát Vishnu megtestesülése valóban isteni (?!) fönséggel 
adatik el8. Krishna egy áldozat végett jelenik meg a földön, mellyct 

gott; mellyet két tudós pundita, Nima.shand Sirornani, s Nantla Gopala hasonlitott 
össze és vizsgált át. Lassen egy egész értelmezési sorozatot kezelett meg hozzá a 
Zeitschrift {u1· die Kunde des Margenlandes iratban. (Göttinga, 1837.) Burnouf Eu
gen a franczia collegiumban tartott sanserit előadásokra annak szövegét válasz tn.. 
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egyedül ő vihet véghez; minden gyarlóság- és nyomornak aláveti ma
gát, csakhogy a gonosz uralmát leverje, s az emberiségnek példány
képtil szalgáljon; s mint méltó személyesitője a láthatatlan lénynek, 
melly őt küldé, ehhez hasonlóan igazságos, jó, könyörületes: nem kiván 
egyebet imádóitól 1 mint hitet és szeretetet·, azon vágyat, hogy vele 
egyesüljenek, a világi dolgok mcgvetését, és önmaguk megtagadását (!). 

B nagyszerü költeménynek, melly 250 ezer versben van irva, 
magasztosságáról fogalmat szerezhetünk magunknak, ha néhány lefor
ditott és közrebocsátott episadot közelebbről vizsgálunk. A B a g a v a d
g h i t á r ó l már tevénk emlitést. Másik pedig a N a l o, mellynek tar
talma következő l). Midőn a játékban legyőzött Pandasok az erdőbe 
visszavonultak, a bölcs V riasdasvo, hogy vigasztalja őket, az övékhez 
hasonló csetet mond cl nekik. N al o, N isa királya, hiréből ismervén 
Damiantit, Birno-, Vidarba királyának leányát, szerelemre gyuladt 
iránta. Egy aranyszárnyu hattyu szerelmi postának ajánlkozik neki, s 
ezt ő Damiantihoz küldi. 

"A madarak örvendve repülnek a büszke város , Vidarba felé, s 
Damianti lábaihoz ereszkednek le, ki szolgálói között ül a szőnyegeken 
palotájában. Elbámul ezek láttára, csudálja kecses alakjokat és fényes 
tollazatukat; s az ő ifju szolgálói, az aranyszárnyu madarak seregét 
enyelegve kergetik az oszlopok körül, és lábaik gyorsan csusznak a 
márványköveken: de a madarak eltünnek; s közülök az, rnellyet Da
mian ti egészen a7. erdőségig kergetett, végre egyedüllátván vele magát, 
az emberek nyelvén ekkép szólitja meg: Damianti! egy nemes sz1vu 
fejedelem uralkodik Nisában; hasonlithatlan ul áll a halandók közt: 
gyönyörü, miként az Asuin-ikrek, és isten emberi alakban! Ha te őt 
férj ül választanád, nemes termetü fejedelemnő: hozzád és atyjokhoz 
hasonló gyönyörü és nemes fiak származnának tőled. Láttuk az iste
neket, és gondarvikat, az embereket, kigyókat és risheket, de nincs 
köztök hasonlitható Nalohoz. Oh legdicsőbb a nők közt, Nalo az embe
rek büszkesége." 

Damian ti, hallván e szavakat, felelé: "Menj, és vidd meg részem· 
ről Nalonak ugyanazon szavakat, rnellyeket épen nekem mondottál." 
Kiterjesztve arany szárnyait a madár, Nisa felé repült. E közben Bimo 
összegyüjtvén minden fejedelmeket, királyokat és isteneket, hogy Da
mian ti férjet választana közülök, Nalo is megjelent: de Indra, és más 
istenek, a fejedelemnő szépsége által elbájolva, hogy őt elámitsák *), 

1
) Versekben fordíták 1 németül Kosegarten 1820., Rückert 1828., Bopp 

1838., angolull\lilman, 1835. 
*)Sajátságos mód, az állitólagos önmegtagadás szellemének, illy példákra 
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mindnyájan Nalo alakját veszik magukra. Ö azonban az igazságnak 
nyomára jön. 

"Midőn istenek vágyódnak kezed után (igy szóla Nalo Damian
tihoz), miért kivánsz halandót választani? Emeld föl szemeidet és gon
dolatidat a világ fönséges gondviselőihez. A por, mellyet lábaikkal föl
vernek, sokkal nemesebb eredetü, mint én. Az istenek akaratjának el
lenszegülni annyi, mint a halálnak menni elej be. Oh gyönyörüséges 
nő! ha isten fog téged birni, egy örökkévaló mezben fogsz fényleni, s 
ragyogó virágok koronázzák fejedet. Nyilatkozzál, válaszsz; egy sze re tő 
sziv könyörög ezért." 

Mig Nisa uralkodója ekképen szólott, keserű könyek sürii felhője 
takará el a szűznek szemeit. "Hős ! (felelé neki,) tiszteletre méltók az 
istenek; én imádom őket: de férjemül egyedül csak téged ohajtalak és 
választalak.'' 

Leirja tovább a költő a gyülekezetet, és a s w a y am b a r á t, 
vagyis a szabad választást. "A terem arany oszlopokon nyugvék. A ré
mitö nagyságu tornáczokon át lehete látni a közelgö hősöket, hasonlóan 
a halmok közt ugráló fönséges párduczokhoz. Ezerféle alaku székek ki· 
nálkoztak nyugalommal e nemes férfiaknak. Füleik drága kövekkel 
valának megrakva, fejök pedig illatos virágokkal köritve; finom arcz
vonásaik egyszersmind erőteljesek voltak, l1asonlón a hajlékony ki
gyóhoz, mellynek gyürüi vaskeménységüek j karjaik, mint az óriásoké, 
s hajfonadékaik szőllőftirtök gyanánt lógtak." 

Damianti szive szerinti választáshoz készült j de milly nagy volt 
csudálkozása, midőn öt hőst pillantott meg, Nalohoz tökéletesen ha
sonlót. A szép hajadon habozott és reszketett: s csalódástól félvén, ösz
szekulcsolt kezekkel igy könyörge : "Hatalmas istenek ! mai napig 
tisztán megőrzém lelkemet és életemet. Ártatlanságom, !!s Nalo iránti 
szerelmem inditsan meg benneteket. Az én tisztaságomra, szerclmem 
őszinteségére, az istenek iránti bennem élő tiszteletre kérlek titeket 
világnak gondviselői! mutassátok meg nekem magatokat, és engedjétek, 
hogy Nalo nekem kijelentessék !" 

A hindu Theologia szerint az őszinte könyörgés nem marad foga
nat nélkül: bármilly átok megfogamzik általa, bármilly könyörgés cl
lenállhatlan lesz. Ennek következtében az istenek az ö halhatatlan 

hivatkozás által szereZJii tulsulyt az emberi kebelben. J\Iég l\lohameJ is követke:· 
zetesebb visioiban, mint ezen, állitólag ,valúLan isteni íons(·gü' Lölesészet. Nem 
akarván egyéb részleteket felhozni, csak a szerzi\ által legnagyoLb szépségekül 
idézett helyeket kell vallási szempontból elemezni (mert hiszen egy ,szent künyv'-
röl van szó), hogy minden tulságos magasztalásokkal felhagyjunk. ~-
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alakjokban mutatkoznak a királyleánynak, Nalopedig emberi gyarló
:;ágában; ez ellentétben mély bölcsészi eszme rejlik(!). 

"Az istenek fölemelkedtek, lábaik nem érték :1. földet. Mozdulat
lanul, mint ]Jervadllatlan virágokkal koszoruzott kristályszobrok, nem 
mozgatják szempilláikat, veritékcseppek nem szennyezik homlokaikat, 
testök árnyékot nem vet. Dc a por és emberi veriték nem rutitják Nalo 
szépségét: teste árnyékot vet, lábai a földet taposva remegnek, szemei 
félelmet árulnak el. E jelekről megismeri őt Damianti." 

Ekkor a feketeszemü szüz , szeméremteljesen Nalo köpenyének 
szegélyéhez nyul, és a kezében tartott virágfüzért rá tüzi. A világ 
urai, elcsodálkozva a választáson, felkiáltanak: Ah! A többi istenek, 
és a bölcsek magasztalják a szüznek erényét: a gyülekezet eloszlik; a 
menyegző megtartatik. Nalo, és neje, áldást nyerve az égtől, két 
li ura tesznek szert, s a világnak példány ul szalgálnak erényeik által. 

Szerencsétlenségre Dwaparo és Kali, két rassasi is vágyott a 
szép nö szerelmére; s mivel későn érkeztek, Kali aszövetség felbontását 
esküvel fogadja. Nisába megy, hol a két házastárs boldogul él, és a 
férjet heves szenvedélyre tüzeli a játék iránt. liiában mérsékli őt Da
mianti ; Nalo már öltönyeit is eljátszotta: de a hü nő a nyomorban is 
társa marad, s megosztja vele ruháját. Nalo azonban Kali által ösztö
nöztetve, szerelméről is megfeledkezik; és nejét, mig ez egy erdőben 
elszunnyadt, elhagyja. Képzelhetjük az ébredőnek fájdalmát! Ji,érje 
nyomdokait követve, egy kereskedői karavánnal találkozik; de ennek 
szelid elefántjait a vadak üzöbe vették. 

"A borzalom erdejében egy tavat fedeznek föl a kereskedők, 
mcllynek békés partjait sürü és magas fü boritja, tükre pedig a mada
rak ezerféle szineit, és a virágok tarka mczét mutatja; körös-körül a 
levegőt a lotus illata tölti be: e vizek átlátszó tisztasága, tagjaiba fris 
erőt önt. Lovak és lovasok megnyugszanak a büvös tó partjain. A sötét 
éj leszállott; az egész világ álomba merült, mély csend uralkodék, s a 
fáradt kereskedők az álom karjai közt nyugodtak : s ime ! veritéktől 
habzó v:;,d elefántok csordája jön, szomját oltani a tóhoz; megpillant
ván a karavánt, szaglásuk által ráismernek a szelid elefántokra. Düh
be jövén, támadásra készülnek, s gyilkos ormányaikat forgatják, és 
ellenállhatlan erővel intézik a rohanást; hasonlóan a sziklához, melly 
a hegy csucsáról leválván, borzasztó zngással tölti be a völgyet. Lép
te ik jelölik a vérontást; fákat és bokrokat szaggatnak ki s törnek szét; 
a kara vár. népét összetiporják, agyaraikkal szétszaggatják, és ormá
nyaikkal összezuzzák. Része futásban keres menedéket, mások a rémü
let miatt mcreven állnak ; a tevék leterittetnek. Az átalános zavarban 

36 
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némellyck egymásba ütköznek , mások l1alálos sebeket ejtenek magu
kon; rémítő a jaj veszéklés e vérmezőn. Az egyik földre veti magát, 
másik a tóba szaliJ,d: némellyek a fákra másznak fel. "Meneküljön, a ki 
tud ; kiáltja több szózat. - Te drága gyöngyeimct tiprod össze ~ábaid
dal,- mondja egy fukar. - Most minden jószág közös, kiáltja egy 
másik. - Vigyázzatok, tetteitek megszámlálvák (hallatja magát egy 
dörgő szózat), és én őrködöm fölöttetek." 

A karaván e szerencsétlenséget Damianti jelenlétének tulajdo
nítja. "Ez a rongyokba burkolt nő, ez a rossz szellem, e sötétben boly
gó kalandornő, ez hoz fejünkre annyi szerencsétlenségct. Meggyilkoljuk 
őt; és igy megbosszuUuk megölt rokoninkat és elveszett kincseink et." 

Damianti Isbedi felé menekül, egy, Sowahu uralma alatti pom
pás városba. "Hasonlóan a holdhoz, melly épen mostjő fel a láthatáron, 
halványan és reszketve jelent meg az ifju fejedelmi nő Ishedi kapuinál : 
rendetlen hajfürtjei, elsoványult és félmeztelen vállait verdesik. A gyer
mekek, mint valamelly eszelösnek mindenütt nyomában. A király anyja 
elej be vezettetik" 

"Valóban! e uöben egy szerencsétlen őrültet látok, szólott a ne
messzivü királyné: ruhái piszkosak; de büszke tekintetében és nemes ma
gatartásában lelkének nagyságát és származásának fönségét szemlélem." 

Sa szerencsétlent lakának pompás magánteremeibe vezeté. "Tc a 
balsorsnak martaléka vagy; de maga tekinteted is nemes származást árul 
el: miként a villám, melly a sötét felhőből czikázva kibontakozik. 
Mondd meg nekem , ki vagy? V édeni foglak az emberek kegyetlensé
gei ellen ; te nem vagy közönséges halandó." 

Nalo e közben Karkotako-, a kigyók királyához érkezett, ki őt 

átváltoztatván, fuvaros alakjában Ayodhiába küldi a trictrac-játéknak 
megtanulására. Igy képessé lesz mindazt visszaszerezni, mit elvesztett; 
s visszanyeri nejét, fiait és trónját*). 

E rövid váz legkisebb részét is alig állítja elő e költemény szép
ségeinek, melly bármelly (?) classicus müvcl kiállja a versenyt. A be
vezetésben az mondatik, hogy az isteneknek egy három millio clisti
chonból álló Maha-barata volt szánva, másfél millio a pitrik, vagyi~ ré
giek számára, mig a gandarviknak 1,400,000 clistiehonnal kellett be
érniök. A különféle episadok, mellyek mindegyike egy külön egészet 
képezett, hasonlón a görög rhapsodiákhoz, külön énekeltettek 1). Bizo-

*) Valóban nagyszerü morál rejlik egy semmirekellönelí játék és szerencse 
általi boldogitásában! S. 

1
) 1\Iitlön Aelian azt mondja, hogy Sándor idejében a hinduk a saját nyel

vökre forditott Hornerféle költeményeket éneldék , ezt azon nemzeti eposokról 
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nyos napokon a népgyülekezetben olvastattak azok j némelly részei 
isteni-tisztelet alkalmával használtattak: minek következtében népsze
ri.ickké, nemzetiekké, s a későbbi költők és müvészek számára lelkesit5 
forrássá váltak. Ezekről tehát szinte azt lehet hinni, mi Horner költe
ményeiről állittatott, hogy tudnillik nem egyebek, különféle idősza

kokból eredő részletes eloadásoknál, mellyek idő folytán valamell y 
iigyes kéz által egy nagy egészszé öntettek által 1). 

Egyéb J,öltemények. 

Vikramaditia 2) korszakához érve , szólani fogunk a hindu 
dramáról; itt e;;ak annyit ernlitünk róla, mikép a bölcsészi s hőskölte
ményeken kivül, szinte bőven vannalll a hinduknál a vallásos eszmék-, 
de fajtalan 3) gondolatokkal is telt eroticus költemények, tovább a 
hymnusole és regélc Ez utóbbiaknak igen természetesen elő kell for
dulniok egy olly népnél, me ll y a Pantheismus- és a lélekvándorlásban 
hisz , és a didactika iránt nagy rokonszenvet tanusit. A leghiresebb 
mesegyiijtemény az I t o p a d es a, vagyis barátságos oktatások j mely
lyekbcn a bölcs Visva Sarman képletes beszédben adja elő a morált, 
Sudarsano radsah szomoru fiainak, kik nevelésére bizattak ~). Ezek 
összegyUjtője Gli pé, ki mintegy 400 évvel Kr. e., a legrégibb elbeszélé
sekből gyüjté azokat össze. Később, a mi időszámitásunk utáni VI. szá
zadban, valameily ik persa király parancsára pehlvi nyelvre fordittatett 
át, azután arab, török és vagy husz más nyelvekre. 

A lyra i költemények leginkább a Maha-baratából veszik a tárgya t j 

s credetiségök nem csak abban áll, hogy a czélzások és hasonlitások a 
hindu növény· és állatvilágból valók , hanem abban is, hogy hirtelen 
ugrással az eszményi térre vitetnek által. 

A hindu irodalom termékei, mellyek olvasására a leghosszabban 
tartó élet sem volna elegendő, s mellyek eredetiségök-, mint szinte 
terjedelmökre nézve a végtelenségről nyujtanak eszmét, régibb müvek 

kell érteni(?), mellyeket a görögök, mivel nem értettek(?), a magukéval zavar
tak össze. 

2
) E kritikus Calidasa lehetett, ki a Kr. e. sztízadban virágzott; s kiről J o· 

ues mont!ja: Ile is belie~cd by some to have 1·evised the wo1·ks of Valmiki and Vyasa, 

t111d to have corrccletl the pe1"{ect etlitions of t/tem, which m·e now cu·r·rent. W orks, 
VI. 205. 

1 ) V. könyv. 
3

) 1\Iiröl nekünk Goethe az ö Bayat/erejében tökéletes fogalmat nyujt. 
~) V. Langlés, Fables et conles indiens. Paris, 1790. Calila el Dimna, ou fables 

de Eidpay en m·abc: Memoires sur l' origine de ce livre ele. par Silvest!'e de Sacy. Pa
ris, 1816; Kalila and Dimna, o1· the Fables ele. t1·ansl. from the arabic by Knacktball 
Oxford, 1819. 

as• 
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összeállitásának látszanak lenni; miért is azokban az uj olly módon van 
a régivel összekeverve, hogy a kritika, ügyességéhez képest , mind 
t~ akul, mind legrégiebbekül mutathatja fel öket. A hindu alphabetum 
régisége azonban könnyíti annak elhivését, hogy e költemények leirat
tak, s ennélfogva nem voltak (?) a szóbeli hagyomány változásainak 
annyira kitéve. Hogy a görögök nem említik e müveket, onnan van, 
mivel ök csak Pendsab tartományt ismerték, mellyet a hinduk mindig 
a legdmvább és legmiveletlenebb résznek tekintettele Más részről egy 
görög vagy latin sem tesz említést a hetruriai edényekről, mellyek 
most százankint jőnek napvilágra, Olaszország első lakóinak ügyessP.
gét tanusítván. A hindu költemények és emlékek kétségkivül igen ré
giek ; de azok időkorának meghatározásában az is ujabb akadályul 
szolgál , hogy Chronologiájok a felekezetek szerint változik, {·s a szá
mokkal annál palarabhul bánnak, minél inkább közelednek hozzánk; 
pliért is az orientalisták lemondtak minden reményről, hogy azokat va
laha összeegyeztethessék. 

(;hronolo,;ia. 

A hinduknál eleinte hold-, azután napév divatozott; s 324, egész 
365 napból állott, három időkör- (ka l a), és hat évszak ra (r i t u) fel
osztva. Mindegyik idökör négy hónapra terjed: a meleg, csős, és hideg 
hónapokra; a hat évszak két-két hónapbúl áll, mcllyek az uralkodó i~
tenségröl neveztetnek. Az év a napéj-egyenletrc következő martiusi uj
holddal kezdődik, és tizenkét hónapon át tart 1), mcllyek a huszonhét 
holdállás (n ak s h i a t r a) közül tizenkettőnek nevét viselile A hold
napi llónap áll harmincz napból (t i t h i), nymphákban személyesitett 
huszonnégy órával; s két részre (p ak s h a) oszlik, mindegyik tizenöt 
titLivel; tudnillik az uj-hold- (am a v a), s tele-hold- (p u r n im a) ré
szekből. A hétnek napjai a planetákról neveztetnek, ugyanazon rendben .. 
mint nálunk ::). 

Illy óriási, és különczködő rend~:~zerck mellett miképen volna le
hetséges akár a jelképezett hősök , akár a bámulanJó emlékek , vagy 
irodalmi müvek időkorát meghatározni? Azon tudósok, kik ez utób
biakban bizonyos fokozatos rendet kerestek, négy korszakra oszták 
azokat. Az elsőhez számítják a vedákat, s az ezekre vonatkozó könyvc
ket, minö például Manu törvénykönyve; a másodikhoz a vcdantákat 

1) Shaitra, Vaisakha, Dsijaichlha, A.chadha, Sravana, Bhadra, Asuina, Car
tika, Mm·gasircha (vagy Agrahayana), Pauc/ta, Magha, Phlagouna. 

2) Adityadinam,vagy Sou·rya-divasa, a napnak napja;Somadinam, hold napja, 
hlangaladinam, Buddadinan11 Vrihaspatidinam, Soukmdinam, Ousana·divasa, Sani
dinom. 
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megelőző majdnem minden bölcsészi rendszereket, a Ramayanát, és sok 
puranák alapját j a harma.dikhoz tartoznak a Vyasának tulajdonitott 
mi.ivek, vagyis a tizennyolcz purana, a Maha-barata, és a vedanta böl
csészet j a negyedikben pedig, melly már jóval későbbi időkre vonat
kozik, Calidasa, s több jeles egyének, Vikramaditia udvarának gyön
gyei, összegyüjték a mindeddig papok birtokában lévő régi hagyomá
nyokat,s a néppelszámos dramál{ban és költői alakban ismertették meg1). 

Görres, Creuzer, Holweil és Dow a vedák eredetét ötezer évre 
teszik*) j az angák ezer, az upavedák és upangák ezerötszáz évvel 
volnának későbbiek. Ekképen tehát a puranák J. 6 !'lzázaddal előznék 
meg Krisztust, és nem kevesebb-, mint 13-mal, a nagy hősköltemények 
és Manu törvénykönyve. A mélyebben látó, s nagyobb tekintélyii Hec
ren, legrégiebbekül ismeri a vedákat, azután az ezekre irt commenta
rokat, és az upavedákat, mellyek Manu törvénykönyvének legujabb 
szerkczet-idcjét megelőzték. Az epopoeiák és puranák a második kor
szakba esnek j dc ezek ugy, a mint jelenleg bir juk, régibb, vagy ujabb 
összcférczclésci (compilatioi), több korszakokból eredő darabolmak, sőt 
jóval a Kr. utáni századokból is. A harmadik, Vikramaditia korszaka, 
mcllyben a nyelv tetőpontján áll. Egy negyedik korszak a középkorba 
esik, mellybe talán néhány upapurana, s azon költemények sorozhatók, 
mcllyekről Java felőli értekezésünkben lesz szó 2). 

Az emlékek tekintetében, Hecren ezek Chronologiáját a müvészeti 
kifcjl,\s szerint osztályozza: elsők a barlang-templomok j azután jőnek 
a sziklába vájtak, s végül a tulajdonképeni épületek: rnindezek épité
szetc összeköttetésben van. Azonban mind a braminok tulságosak, kik 
például az ellorai üregeket 7900 évre akarják fölvinni, mind a moha
medánok, kik alig tulajdonitanak azoknak kilencz századot. 

Történet. 

A hinduk a jelenkort az elsatnyulás korának tekintik, és azt hi
szik, hogy ezer év óta semmi sem történt arra méltó, hogy az emberek 
cmlékezetében fentartassék j azért nem is jegyzik föl az ujabb történe
teket, s azon időkről álmodoznak, midőn a való folyton a képzelődés 
sziileményeivcl vegyíttetett. E gyanítás azonban, lehet, csak ami tu
datlanságunkon alapszik; és illöbb volna azt mondanunk, hogy ezen 
történetet még nem ismerjük. Valamint minden népeknél, mellyek az 
eredetre sokat tartanak, ugy a hinduknál is a származási jegyzék gon-

1) F. Schlegel, Weisheit der lndier, 449 l. és köv. 
.,) Görres állitását szerző olly müből meríti, melly a halhatlan 

rábbi, s roppant m6<lositásokon átment nézeteit tartalmazza. 
1 ) XIV. könyv. 

írónak ko· 
s. 
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d osan megőriztetett, és egy fejedelmi kisasszony sem talál férjet, ki 
őseinek fejedelmi származását ki nem tudja mutatni. T gaz ugyan, hog-y 
a buja képzelődés, az időnek óriási eszméje, az istenek megtestesülé~ei, 
s a költői alak miatt igen nehéz megkülönböztetni az igazságot, .. s idö 
szerint osztályozni az előadott tárgyakat: azonban némell y igen régi 
korba tartozó müvek is láttak már napvilágot. Ide tartozik az VpiHul 
Eduard által 1) kiadott három cingali (shingal-, vagyis ceyloni) króni
ka: Mahavansi, Radsavali, Radsavatnakari, mellyek a ceyloni királyok 
és a buddaismus viszontagságait foglalják magokban. 

A R a ds a-t a r a n ds i n i ből, me ll y Ak bar alatt persa nyelvre 
fordittatott, több kivonatok jelentek meg; az eredeti csak nem régibC'n 
került kézre. Áll pedig négy liülön kötetből , mellycket valósúniileg 
egykoru irók szerkesztettek: első a Kalana-Pandi t; a második me'·,[' 
nem fordult meg Eurapában; a harmadi!c Zeinel-ab-Eddin-nel kezdődik. 
és 1477-ben végződik; az utolsó az Akbaralatti eseményeket tárgyalja. 

A mozlemeknek ezen, és egyéb irataiból könnyen elöállithatjuk 
Cashemir történetét; mellyböl azt tanuljuk, hogy itt a monarchiát a 
Kasp-ból bevitt braminok gyarmata alapitá, kik az ördögök, vagy ki
gyók tisztelete helyett, a vedákat hozták be. Ötvenkét, vagy ötvenöt 
fejedelem uralkodék itt, egészen feledékenységnek adatva; mivel nem 
tarták meg a vedákat; s ez idöszakban támadt a l1indu legendákban 
annyira elhirült Pandasok családja. Az e királyok történetét jellemzi'• 
tények: a bálványozás, brahmismus és buddaismus közötti harcz; melly 
utóbbi végre is tulnyomó lesz t). A cash~miri királyok története, forditY:t 
s magyarázva A. Troyer által (Paris, t 840.) igen becses történeti kut
fő. Fontos okiratFa-y a n-, egy chinainak utazása a IV. századból Kr. 
e. 3) Vannak még történeti iratok az arabok- és persáktól a Mohamcd 
utáni korszakból, kiknek a régibb emlékekről kellett ismeretekkel birni. 
Sokkal érdekesebbek a szikla-feliratok, vagy réztáblák. A tartomány 
pénzeinek megtekintése sincs minden haszon nélkül. 

Zenészet. 
Valamint a többi ismeretek-, ugy a zenészetre is maga Brahma 

oktatta az embereket; és azt a nyájas szellemek oltalma alá helyezte : 
miért is a zenészet nagy előhaladást tett, és minden tartománynak sa
ját dallamu zenéje volt. Bherat-ot állitják az első ihlett zenésznek, ki 
az ének- és tánczokkal vegyes dramákat találta föl. 

1 ) London, 1833. 
~) L. Cashemir történetét az Asiatic Researóes XV. kötetében. 
3 ) L. a XV. fejezethez irt 1) jegyzetet (528. l.). 
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Szépmiivészetek. 
\ 

Nem csak a pompát és gazdagságot bámulták a hinduknál Sándor 
görögjei, hanem azon tehetséget is, hogy mindent, a mit csak szemök 
meglátott, utánozhattak l\1indamcllctt azonban, hogy némell y mi.i.
veknd igen nagy tökélyre tőnek szert, s az alakok- és körvonalakban 
rendkivüli ponto:-;ságot tanusitának, a fcstt>szet- és szobrászatban igen 
távol maradtak azon remekléstől, mellyct a görögök értek el, midön a 
jelképet az eszményi széppel egyesitvén, a legmagasztosabb gondola
tok kifejczL~sét kiilcsönzék a müvész szabad reptü szelleme által eleve
nitett em her i ainknak. E czél elérése végett az embernek saját alakjába 
kellett öltöztetni az istensr:~get; mig a hinduk vagy azon tétlenségben 
jelképezék azt, me Ily rájok nézve a legszentebb állapot, vagy csudála
tos alakokban szúmos fő-, kar-, szemek-, vagy cmlökkeL A hindostani 
szépmüvészetekröl nu:g több szólani valónk lesz: e helyen csak annyit 
mondunk, hogy szintugy a kézmiivekben, mint az észtermékekben a 
képzellídést, és néha a szelidebb érzelmeket látjuk uralkodni: de hiány
zik bcnnö!( az egésznek obzcrii öszhangzása, a tárgy- és alak-egység, 
az észlelés- és tapasztalásnak lassu gyümölcsei. 

•'öldrajz. 

Valamint mindcn régi népek, ugy a hinduk is birtak a puranák
ban előadott mythologiai földrajzzal. A föld azokban síkságnak tekin
tetik, mellyet Lok a lokas-nak nevezett köralaku hegylánczalat kör
nyez. Középpontján egy megmérhetlen domboruság emelkedik, melly 
mögött a nap lcnyugszik, si d d h a p u v a, vagyis az éjszaki sark felé; 
e dombornságat aMeruhegy képezi, ezen világtengely, mellyen a:~. 

ég, föld és pokol nyugszik. A szent hegynek négy oldalai, a négy sark 
felé fordulva, a négy castnak szineit képviselik: keleti oldala fejér, ha
sonlóan a braminok szinéhez j éjszakra vörös, miként a shatriák(~ j 

délről sárga, valamint a vasiáké j s nyugotról barna, vagy fekete, 
hasonlóan a sudrákhoz. E központból négy folyó ered azonegy forrásböl, 
me ll y a sarkcsillagnál Vishnu lábaiból fakad, és a hold körét átfolyván, 
Me ru csuesán oszlik meg j innen pedig a világ négy fö részei (Ma h a
d v i p a) felé veszi folyását, hol az életnek mindannyi különfaju négy 
fája áll, mellyek összesen C a l p a v r ik c h a nevet viselnek. E folya
mok éjszakról Uttara-Corát, keletről Badrasvát, nyugotról Ceturnalát 
és délről Dsambut öntözik. És igy a világ, Oceánon hullámzó lotus-vi
rágot képez j a négy ma h a d v i p a kelyhének szirmait j a ki.ilső nyolcz 
levél pedig nyolcz másodrend ü d v i p á t jelképez. 

Nem is szükség ernlitenünk, mikép a puranák hagyományai, a 
számot és beosztást illetőleg, különfélekép hangzanak: a legközönsége-
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sebb, talán eredeti felosztás szerint, a Meru körül hét dv ipa vagyon, 
mellyek hét összefolyó égöveket képeznek a megfelelő éghajlatokkaL 
Ezen égöveket hét folyam, vagy tenger veszi körül: a sós tenger, 
Ds am b u d v i p a, egy bűvös tenger C us a, czukortenger P l ak sa, 
vajtenger Sa lm a l a, tejföltenger C r a u n s h a, tej· és ambroziaten
ger S a c a , édes viztenger P u s k a r a. 

Más helyütt ismét a világ kilencz c a n d a-, vagyis tájékra oszlik: 
ezek közül: ll a v r a t t a a föld közepén és csucsán; keletre B a d r as
va; nyugotraCetu; délreháromhegyláncz: Nishada, Emacuta. 
lmatsa la; éjszakra más három: Ni la, Sweta, Sringavan. Az 
előbbiek közt van két tartomány : A r i c a n d a és S i n n a r a c a n d a ; 
az utóbbiak köz t szinte kettő, R a m i as a és I r a n i a ma j a ; a legd•'~
libb hegylánczon tul vagyon B a r a t a, vagyis a tulajdonképeni India ; 
az éjszakin tul pedig C o r u, vagy A i r a v a t u, a hasonnevű elefánt 
hazája, melly minden egyéb elefántokat nemzett. 

Meru csu csa egy kerek, dombokkal környezett sikság, mcllyen egy 
más mennyei földet (s w a r g a b um i), a mienkhcz hasonlóan elrendez
ve, képeznek az egek (s w a r g a); itt laknak a planeták a nekik meg
felelő isteni lakokban 1). Hét p a t a l a képezi az alsóbb tájakat. 

A hinduknál is voltak majmok, faunak és medvék által lakott 
mesés tartományok. Egy illyennek neve Decan 2); s a csodaszerii L a n
k a (Ceylon) tartományba helyezék az ördögöket. Hőseik minden Fi

rekvései e tartományok meghóditására voltak irányozva. 
Tudomnnyok. 

A természeti tudományokban minden előhaladást meggátolt azon 
körülmény, hogy a tüneményeknek nem tudák más okát adni, mint a 
mi hagyományaikban foglaltaték A Bailly által annyira magasztalt 
csillagászatukat Delambre igen szük korlátok közé vitte vissza; kimu
tatván, hogy a nap- és holdfogyatkozásokat sem tudták kiszámítani, s 
tapasztalataikat sem jegyezték föl: ámbár a csillagászati számításokra 
igen kiti.inő, különös rendszereket használtak. A Su r y a-s i d d h a n t a, 
mellyröl a braminok azt állitják, hogy husz ezer év előtt nyilatkoztat
tatott ki, későbbi a mi időszámi tásunk ezredik événél.*) 

1) L. Wilford, of the geogrrtpl•. systems of the llind. az Asiatic Res. VII l. kf,t 
~) Darchina, a jobb oldairóli tartomány. 
•) Illy fölfedezések képesek lehetnek minden látni akarónak szemeit fól

llyitni. A ki szándékosan akar csalódni, az bizonyára csalni is kiván. Épen a hin
du nép vihette volna legmesszebb a tudományok minden nemében az öntöké!e
tesedés müvét, az évezredekig nem változtatott ősi lakhelyen, a legkedvezőiJlJ 
égalj, a legzavara tlanabb áthagyományozás és leghosszabb tapasztalás segélyt
vel. S mig minden egyéb ismereteket illetőleg bevallott élhetetlensége, egy elüt
jult, degradált, az ősi miveltség emlékeivel is alig biró tudatlan népről tesz bi-
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De ha tekintetbe veszszük, hogy a hinduk találták föl a sach
játékot, a papirkésútést rongyokból, egy a Ptolemaeusétól egészen 
kü lönböző égtekét 1) ; ha meggyőzödünk róla, mikép egy igen régi l?) 
csillagászati könyvükben trigonometriai rendszer találtatik, melly 
tudomány a görögök és arabok előtt ismeretlen volt ; hogy ismerték 
az algebrát; hogy tőlök erednek a számok tiz jegyei, önálló s helyzetök
től fúggő értékkel 2), melly találmány az irásjegyeké után a legbámu
latosabb: milly magasztos fogalmunk lehet e népről*); mellyet Schlegel 

zonyságot: épen a legfönségesebb eszmék világában, a \-allásinkéban birta volna 
az eredeti hagyományt tisztán és hitelesen megőrizni? Csak ezekre nézve nem 
csalt, és csalódott volna? ('snk itt kímélte volna a számokat, az évek ezreit és mil
lióit? Azt nem akarjuk kétségbe vonni, hogy n további nyomozás, hiteles kutfök 
fölfedezésére is fog még lndiát illetőleg vezetni: de ezeket bev árui mindenesetrc 
eszélyesebbvolnaa hindu mélységés magasztosság csudálóira nézve, mint magukat 
a Dupuis-, s Bnilly féle sors, tudnillik a nevetségessé válás vesz~lyének kitenni. S. 

1
) Oolebrooke és Edward Strackey, A•iat. Res. XII. köt. 
l) L. De Marlés. Vol. lll. h l. Pisai Fibonncci Lénárt, XIT. századbeli ke

reskedő, n bugini vámházban Afrikában tanulta el a számok használatát, és azt 
Olaszországba hozta; de nem arab számok, hanem lmlonun {i[JW"nc nevezet alatt; 
mint megjegyzi Ximenes, Del t'ecchio e 1wo~o 9nomone fiorentino. Bevezetés, 62. l. 
1757. Sacrobosco János pedig igy dalol: 

Talibus lndorum {1'11Ímm· hi.< quinque figm·i.•. 

Gntterer ( Wdi.'Jcschirhtc hi.< Cyrus, 586. l.) a phoeniciek- és egyptomiak
nnk tulajdonítja a tizes számoknak, ezek helyzete általi kifejezését; azt állitván 
hogy a cursiv egyptomi kéziratokban megismerhetök az alphabeturn kilencz betüi. 
mellyek a kilencz számjegyeket jelentik , és egy tizedik jegy, melly a hinduk és 
tibetiek zerusát képviseli. Megjegyzi tovább, hogy Cecrops és Pythagoras is
merték az egyptomi számításnak ezen módját, rnelly ereddét a vonalszerü hie
roglyph számítástól veszi; mellyben némelly függöleges vonalaknak helyzet 
szerinti bccsök van, mig a vizirányes vonnlak egész sorai a tizesek et, és ezek ti
zesei t jelölik. Az ujabb fölf.:dezések ez ellen tanuskodnak. Hogy Pythagoras isk o· 
tájában pontosabb és könnyebb szám i tás i mód használtatott, azt a Pythagoras 
táblájáról fenmaradt régi hagyomány tanusitjn; azonban e tudományát Pytlm
goras Indiából is nyerhette. A romainknál is feltaláljuk az érték változását a hely
zet szerint, hol a V elébe tett I négyet jelent, utána téve hatot. Valódi helyzet 
szerinti becs találtatik azon jegyzékben, mellyet Apollo>tius a myriadokra nézve 
használt; mint erről Pnppo emlékezik (Delambl'e, Arithm. des G•·ecs, Archímeries 
müveibcn; 1807. 578. 1.); azonban az ismeretes népek közül egy sem emelkerlett 
tól azon egyszerü s egyforma rendszerre,mellyet embe ri emlékezetet haladó idők· 
iöl fogva a hinduk, tibetiek és chinniak használnak . 

.,) N em e népről, hanem arról, me Ily hajdan ezeket .fölfedezte, és használni 
tudta. A mcstaní himlu csak ugy nem ama nép többé, mint a hiero(;"lyphokat nem 
értö, saz egykori rnüveltség csudáiról nem is hallott fellah és kopt nem azon egyp
tom i nép , melly lsis titkait örzé, s a világ-uralomért Sesostris és utódai alatt 
küzdött. S. 
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tartózkodás nélkül az ó-kor legbölcsebb és legtanultabb népének ne
vez 1). Csak az ö szolgai ragaszkodása a formákhoz, szintugy észter
mékeiben, mint tetteiben, akadályozá öt a gyors és merész előhala

dásban j annyira, hogy jelenleg is sok aprólékosságoknak van éltök alá 
vetve, mellyek közül csak egyet is elhagyni, örök büntetést vonna ma
ga után: mig azok tökéletes hetöltése, harmincz millio lélek üd vét 
szerzi meg. Csuda-e azután, ha illy hálóba fonva*), minden hóditónak 
igájába meghajtják nyakukat? Ez az oka, hogy mindazon baj, melly 
a legyőzötteket éri, borzasztón nyomaszkodott a l1indukra j elfojtá ma
gasztos tulajdonaikat, alacsony hajlamaikat pedig éleszté: mi által a 
tudatlanság és romlottság legalsóbb (!) fokára jutottak. Mindamellett 
igen sok szivjóság mutatkozik legutolsó irataikban is. A Ka r ma
l o t c h a n á ban , melly a családi kötelességekről szól 2), ezeket olvas
suk: "A törvényszék hasonló Benares városához j a biró hasonló Shi
vához, az igazság szolgái tiz millio lingához. Ne terheljük lelkünket 
hamis tanuságtétellet Midőn valaki a törvény e lejbe hivatik, ősei az 
ö igazmondóságának, vagy hazug lelkének itéletére várnak. A tenge
rek és hegyek nem terhelik annyira a földet, mint az igazságtalan és 
háladat lan." 

TIZENHETEDIK FEJEZET. 
E g y p t o m. 

Történeti kutfök. 

Az egyptomiak , mint minden más népek, allegoriai s epicus ha
gyományokkal birtak 3) j vastag papyrtekercscket mutogattak a papok : 
de az idő vas foga mindent fölemésztett. Mózses hiv leírását adja 
Egyptomnak a maga korából, de nem adja annak történetét j s a ké
sőbbi zsidó irók is csak aklwr említik , midön nemzetök történetébe 
bele vág. A vizsgáló Herodot mintegy hatvan év mulva utazott e tar-

1) Über die Sprache stb. 
*) De tehát miért engedte magát belefonatni ? S miért tartják csudál6i 

épen ez el butító, s korán sem eredeti vallási rendszert, a hindu bölcsészi mélység 
főfő bizonyítványának? S. 

~)A sanseritból bengali nyelvre fordíttatott, és 1821-ben Si rampurban 
nyomatott. 

3) Gens Aegyptiorum, quae JllUI'ÍIIIOl'Um saeculontm et eventlium mcmol"Íam literis 

conrinet. Cicero. Ez által is rnegczáfoltatik azok nézete, kik azt hiszik, hogy val
lásos szempontból történetet nem irtak. 
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tományban 1 hogy a persák a Pharaok trónját megdönték 1 s a mem
phisi papoktól nyert felvilágositásokat : késöbb Diodor Thebében 
gyüjtött némi ismeretcket; s ManetllO, "a z E g y p t om b an l é t e z ő 
sz e n t é l y ek p a p j a, s g r amm a t i c us 1 a se b e n y t i n em
z e ts é g b ö l , h e l i o p o l is i p o l g á r 1" Ptolemaeus Philadelphus 
uralkodása alatt könyvet irt Egyptomról, mellynck egy része Euse
bius Corditásában maradt fön, némelly töredékek pedig Josephus 
FlaviusnáL 

E három történetiró tehát az cgyptomi bölcseség három köz
pontjához fordult, tudnillik a memphisi 1 thebei, s heliopolisi tem p· 
lomokhoz. Ezek papjai megőrizték ugyan az események emlékiratait ; 
de el rejték azokat a nép szeme elől 1 a kiváncsiak számára pedig meg
hamisíták. Már 1-Ierodot korában annyira megnehezült a hieroglyphok 
olvasása , hogy egy nagy papyrtekcrcsről csupán csak háromszáz har· 
mincz király nevét olvashaták le neki; s azon kevés is 1 mit mondhat
tak 1 templomaikra vonatkozott 1 és ama királyok dicséretében állott, 
k1k annak gyarapodását elömozditották 1 és azok kárhoztatásában 1 kik 
más épületekre költöttek. Még a királyok neveit sem gzámlálták el neki 
mind; mivd Diodor még másokat is fedezett föl: pedig a mint mondja, 
csak szigoru vizsgálat után állit valamit 1), Herodotnak k'innyenhivő
séget vet szemérc, s Cadmus-, Hellanicus-, Hecateus- és más irók ra hi
vatkozik, kiknek iratai ma már elvesztek. De őt is megcsalták a pa
pok ; kik talán maguk is félrevezettettek a szent iratok és jelképek kü
lönféle értelmezése által. 

A papok körében születvén Manetho 1 bizonyosabb ok iratok le
hettek kezeinél ; s valóban a későbbi fölfedezések, jegyzékének hitelét 
az egyptomi királyokról igazolni látszanak 2): mert ez megegyezik a 
hieroglyphok által fentartott nevekkel, különösen a XVIII. és XIX. 
dynastiát illetőleg. De hát a történet nevekkel érje be? S ha az ese
ményeket. kutatja, milly zavarr:t, minő ellenmondásokra talál azonegy 
i rónál i<J! Legjelesebb volt e királyok közt Sesostris: s Josephus Fla
vius tagadja 1 hogy ő király volt; Manetho, s Chaeremon, Amenophis 
gyáva fejedelemtől származtatják őt 1 ki megrémülve a jóslatok- és 
csudáktól, egy csapat föllázadt fekélyesek elöl Aethiopiába futott; 
Ly3imachus még cs:.k nem is említi őt. Azt mondja továbbá Manetho, 
miként Amenophis Egyptomot elh:tgyván, öt éves fiát barátjára bizta; 

1
) l ey~Jrtfl!JH'ft qnÁonpw; E;1JWl<OU,. 

2
) Manetho hitelességét megtámadták Meiners, Tychsen, Larcher; védel

mezték Heyne, Gatterer, Heeren, Saint-Martin, és a két Cha.mpollion. 
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Chaeremon pedig azt állítja, hogy a királyné épen ez időtájban te
herben volt, és egy barlangban szült: s a fiu fölserdiilvén, atyai örök
ségét elfoglalta. Diodor, ki Manethot azon papok közé számítja, kik 
hihetetlen mcséket koholtak ki, Amenophisban hős t lát, ki bölcsesége 
által készité elő fia dicsőségét; a !1ával egy napon született férfigyer
mekeket mind összegyiijté, s fiával együtt, és egyformán nevelteté ; s 
ekképen olly környezetet képezett neki, melly őt diadalra segitse. 
Azonban maga Diodor hozzáteszi, hogy sok rege kering e nagy feje
delemr.ől, s hogy az ő dicsőítésére irt énekek épen nem egyeznek meg 
az emlékekkel. 

Mennyi ellenmondás! Hát még a kevésbbé hires és régibb kirá
Iyobt illetőleg? Azzal bizelegtek maguknak, hogy a lerombolhatlan 
építmények által 1talhatatlanságra tesznek szcrt: s még csak a pyra
misok építőinek neve scm maradt fön; és Heradot megvallja, hogy 
Egyptom története csupán Psammetich után nyer bizonyosságat 1) ; 

talán azért, mivcl ekkor ismerl;edtek meg vele a görögök, s a jóniaiak 
és cariusok által gyarmat alapittatott a tábornak nevezett tengcr
parton 2). 

Sokkal többre megyünk az emlékek tanulmányozásával, mcllyek 
nagyon régi miveltsége mellett tanuskodnak egy szára).földnek: hol 
ugyanazon időben még egy alig szülcmlő miveltség durva csiráit is lát
juk. A Közép-tengertől Sennaarig és Axum rom jaiig, u 14-ik szélességi 
foknái, s a libyai pusztaságtól az arab tengeröhöiig ~zer, meg ezct· 
emlékek népeket hirdetnek, mellyek müvészete, erkölc.~ei, szokásai, 
ugyanazon jelleget viselik magukon, és mellyeknek századokon át azon
egy ösvényt kelle követniök. 

Számosutazók irták le az cgyptomi emlékeket; Pococke és Nor
den minden másoknál jobban, de mégis tökéletlenül: mig Napoleon a 
mult század végével, egy tudósok- és müvészekből álló társaságat vitt 
oda, kik a hely súnén hiven lerajzolták az építményeket és feliratokat. 
Azonban Denon 3) utazása csak kevés példányokban kering; különben 
is a rajzok, minden jelcsségők mcllett, igen kis mértékhcn vétettek föl; 
még kevésbbé foroghat köz kézen a D es c r i p t i o n d c l' E g y p t c 
czimü óriási munka, melly 181 l-ben császári pártfogás mcllctt nyo-

1) II. K. 154. fej. 
1

) V. ö. +öbb más régi irókat: Strabot, ki időszámításunk kezrletén lá to· 
gatta meg a tartományt; Pintarchot nérnelly életrajzokban, s lsis és Osiris fei
lötti értekezésében; Porphyriust, Jamblichust, Horapollont, és m<is uj-platoni
cusokat. 

3
) Voyage de Denon dans la basse et haute ÉgYJlle. Paris, 1802. 
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matott ki 1). Hamilton 2), Leake és Panckoucke felhasználták az anya
got; az olasz Belzon i 3) pontos és helyes vizsgálatot tanusit: ámbátor 
nem bir annyi tudomány- és képzelő-tehetséggel, melly az archaeolo
gusoknál megkivántatik. Minutoli tábornok diplomatikai pontossággal 
másolta az emlél<eket Q); a franczia Caillaud Meroe-, Thebe anyjának 
romjait találta föl, s N ubián és Sennaaron keresztül tett utazásában 
az cgyptomiakhoz hasonló óriási épitményeket rajzolt le 3). Az ifjabb 
Ch&mpollion által vezérelt franczia, s a Rosellini Hippolyt által ve
zetett toscanai expeditio, nevezetesen gyarapitá ismereteinket e tar
tományról; habár nem is azon mértékben, miként ezt várni lel1etctt. 
Egyptom ugy látszik, az ujabbkori archaeologusok kedvencz földje; 
s alig találkozik hires régiségbuvár, ki Egyptommal ne foglalkozott 
volna: az egyik utba vezetve, vagy megtámadva a másikat 6), mások 
ismét különfélekép értelmezve a tárgyakat. Egyébiránt a részrehajlat
lan kritika a feliratok olvasásából rájött~ hogy sokkal ujabbak azok(!), 
mcllyck nagyon is régiekül tartattak; és innen lehete következtetni, 
l10gy az cgyptomiak még akkor is folytatták tanulmányaikat, és sa
játságos életmódjokat, midőn már a persák Nagy-Sándor, és a romaiak 
által leigáztattak : ugy lwgy igen is késő időkre tehetni olly emléke
h-t, mellyek ősrégiekül tartattak. 

Megismertetve olvasóinkat ama bizonytalansággal, melly min
kct környez, előadjuk most azt, amiről biztosabb adataink vannak ; há
rom korszakra osztván a történetet. Első korszak, legrégibb időktől 
fogva Scsostrisig (1500. Kr. c.); második e királytól kezdve Psamme
tichig (650.); a harmadik innen kezdve egészen addig, midőn a persák 
hóditásával minden nemzeti dicsőség elenyészik (528.). 

1 ) llistoi!·e scieutifique et militaire da l' expedition {mm;aise en Égypte. 
12. köt. 400 földabroszszaL 

2) Remm·ks on seve1·al pm· ts of 1'urkey. London, 1809. Az első rész Egyp
tom ra vonatkozik. 

3 ) N arralive of the opemtions and recent discovet·ies in Egypt and Nubia. Lon
don, 1821. Jeles metszetek.kel; mellyeket egy milanoi olasz fordítás rosszul 
utánozott. 

') Reise nach dem 1'empel des Jupiter Ammon und in Egypten, (Berlin, 1824.) 
5) Recherches sur les arts et métiers, les tuages de la vie r.ivile et dome;tique 

des anciens pwples de l' Egypte, de la Nubie, de l' Étftiopie. Paris, 1821. - J'oyage a 
Jllet·oe, rtu fleuve Bianc etc. 1824. - Voyage a l'Oasis de 1'hébe et dans les désert; 
situés ~ l' o•·ient el 11 l' occidmt de la 1'heba'ide, fait pettdant les anttées 1815-1818. 

6 ) A régiebbek köz ül: Jablonski, Gatterer, Zoega, Kircber, lllarsbam, Perlzonio, 
Briant, De Paw, Lacroze, De Rossi, Laugbton, J. Franklln, James Wilson, (HisiOI'Y of 
Egypt from the eMlíest accounts to the year 1801. London, 1805. 
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TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. 
L e g r é g i Ll b i d ö k. 

Daczára állítólagos régiségöknek, minden arra mutat , h~gy az 
egyptomiak, és az ő miveltségök máshonnan származnak. Meglehet, 
hogy valamelly dél-ásiai nép, átmenvén a Vörös-tengeren 1), Aethi-

Az uj abbak közül : 
()hampollion, L' Egyptesous les Pl~araons. 1814. 
Fr. Vrenzer, Commentationes Herodoteae. - Aegyptiaca et Hellenica. Pars /. 

Lipsiae, 1810; és Symbo! ik. 
G~.n, Antiquités de la Nubie. Paris, 1814. Egyptom Jeirásának folytatása, 

mellynek első része felső Egyptom emlékeit, a nubiai határtól egész TheLeig ; a 
második és harmadik Thebe emlékeit tárgyalja. Jeles rajzokkal. 

Bnrckhardt, Travels in 1\'ubia. London, 1819. 
Pritchard, Analysis of the egypt. mithology. -A eritical examination of egyJ'

tia» clu·onology. 
M. J. Henry, Lett1·e aM. Champollion le jeune sur l'incertitude de l' age des mo

numens égyptiens. Paris, 1828. 
Qnatremére, Recherches sur la langue et la litteratu1·e de l' Egypte. Pn.ris, 

1808. - 111ém, geog1·. et hist01·ique sur l' Égypte. 1811. 
Sylvestre de Sacy, Relation de l' Égypte pm· Abdollatif. Paris, 1810. A keleti 

irókból vett kivonatok képezik a kapcsolatot az ó- s ujabb kor közt. - Leltres 
écrites d' Égypte et de 1\'ubie en 1828-1829. Paris, 1833. 

Lenormant, Le Musée égyptie>t etc. Monumertts de l' Égypte et de la Nubie, d' ctprés 
les desseins executés su1· les lieux sous la direction de Champollion le j eu ne etc. 4. Y. 

Nestor l' Hóte, Lettres écrites d' Egypte en 1838. et 1839. 
Bunsen, Stellung Egyptens in der Wclrgeschichte. Hamburg , 1845. 
F. Tremblay, L'art égyptien considéré tlatts toutes ses productions, temples, pa

lais etc. Paris, 1833. és köv. 
G. Seyffart, Systema astronomiae aegyptiacae , quadripartitum, Lipcse, 1833. 

S több rendbeli, német nyelven irt értekezések, régi Egyptom irodalma, müvé
szete, Mythologiája és története fölött. 

J. G. Wilkioson, 1'opographical wrvey of Theben, amA general "'ie1o of Egypte. 
London, 1835. 

Schwartze, Geschichte, Mythologie etc. des alten Egyptens. Nach den Klassikern 
und den egypiischen Qu ellen. Li p cse, 1836. 

Fourier, Letronne, Champollion-Figeac Egyptom körül a legtöbb isme
reteket bocsáták napfényre. 1836-ik évben több, Egyptomban lakó angolok, 
W ain elnöksége alatt, egyptomi társulatot alapítottak, az e tartományban teendő 
kutatások könnyebbitésére. Legelső teendője volt, könyvtárt állitani Cairohan a 
keletet tárgyazó legjobb könyvekből; tovább Egyptomra, s a szomszéd tartomá
nyokra vonatkozó rnindennemü okiratok összeszerzésével foglalkozik. 

Mit Egyptmn földrajzából egész Caillaudig tudni lehet, az Ritter föld
rajzában tudományosan rendezve mind előfordul. Berlin, 1822. 

1) Aethiopes ab /ndo flumine consurgentes, jua;ta Aegyptum consederunt. 

Ensebiu. 
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opiában telepedett meg; hol eleinte sziklák- és barlangokban élt : in
nen pedig lassanKint, a mint ez a vizözön nyomaitól megtisztult, 
Egyptomba leszállott. V alóban az Arabia név az ó-korban az erythraei 
tenger mindkét partjára ki terjesztetett. Menes, Egyptom első tör
vényhozója s királya, nevénél szintugy, rnint sajátságai- és véghez
vitt tetteinél fogva, a hindu Manu-ra emlékeztet. Jones és Langlés 
igen sok hasonlatoi'lságot t.aláltak az egyptomi és sanserit gyökszavak 
köz t j és Blumenbach a koponyákat összehasonlitván, azokat részint 
aethiopiai, részint hindu alakuaknak találta. 

Legelőször is Volney álli tá, hogy az egyptomiak négerek v oltak; 
s e részben főleg a sphinx-före hivatkozott, mellyet ö a sajátJagos 
egyptomi faj eredeti typusának tekint. De csakhamar kitűnt, hogy 
ezen szobornak orra megcsonkittatott, s hogy karmai közt ama király 
képrajza, kit jelképeznie kell, sasorral látható. Pritchard 1) kiszemel
te a régi Irókból azon helyeket, mellyek e föltevés mellett látszanak 
tanuskodni ; de mindazokból csak ánnyit mutathat ki, miként az egyp
tomiak igen jól ismerték a négereket , s öket a rajzokon meg is külön
böztették. Egyébiránt ök chamitáknak nevezteték magukat j melly 
nevezet a szent-irásban Ch us, Ph ut, és Chanaan három népség
nek tulajdonittatik. A két utóbbi bizonyára fejér szinü nép volt: Chus 
néven a felső Nil folyam partjainak lakói neveztettek; s ezek az egyp
tomi emlékeken csakugyan mindig fejér szinüek gyanánt ábrázol
tatnak 

Az évenkinti utazás, mellyet Horner szerint az olympusi istenek 
Aethiopiába 2)~ mint vendégszerető, s áldozatokban bőkezű tartomány
ba tevének, és azon körülmény , hogy Ammon istenség képe évenkint 
Libya felé el, és onnan néhány nap mulva visszavitetett 3), bizonyitja, 
mikép az egyptomiak az ö isteneiket, vagyis a miveltséget, az aethio
piaiaknak köszönték j kik épen ugy régiebbekül tartották magukat az 
egyptomiaknál, mint fiatalabbakul a hinduknáL Nem kell azonban fe
lednünk , hogy a régiek aethiopoknak nevezik el keleti Afrika, Y emen 
tartomány, és a Gangesen inneni félsziget lakóit. A régiségbuvárok 
szinte tudják, hogy az Aethiopia név három különbözö tartományokra 
alkalmaztatott: mindenekelőtt legrégibb időben az euxini tenger kö-

1) Physical history ofman. III. k. ll. f. 
2) Zw, y«Q En' .!lxE«JIOJI p.n:' auup.ova, A~.'hOntj«• 
·x .'t.~or; E~'l p. na Ja Ha, -&w~ J'tr,ua navu, rnovro. 
(1\Iinthogy Jupiter tegnap egy vendégségre szállott le az Oceánon, az ár

tatlan aethopiaiak közé, követve valamennyi istenektől.) Ilia1, I. 423. 
3J Diodor, I. k. 
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rüli vidék neveztetett igy, a Kaukaz hegy tövében 1 nem mcssze uj 
Indiától j továbbá Syriának egy része, Joppe föváro'Ssal j és harmadszor 
egy tartomány Afrikában. Ekképen sok ellenmondást megfejthetünk a 
régi irókbóL Valóban a chusiták az Euphrat völgyének hosszában, s 
az arab félszigeten laktak: innen a Vörös-tenger tul partjára, s a felső 
Nil-völgybe mentek át j melly is ekkép az egyptomi miveltség bölcsö
jének neveztet11etik. Mai napig is Aethiopiában a barahrák ugy hord
ják hajukat, mint az egypté>mi rajzokon látjuk: pálmalevelekből sa
rukat készitenek, minök a régi sirokban találtatnak j fejökön bizonyos 
fasipkákat hordanak, hasonlóan a mumiákhoz, s egyptomi alakra farag
ják apró és durva házi eszközeiket. Sőt némelly, az egyptomi istentisz
telethez tartozó szent tárgyak is találtatnak Nubiában j mint például 
az Isisnek szentelt ruajorána, s az ibis madár, mclly csak a Nilus ki
áradásakor hagyja el e tájakat 1). 

Nilus. 

A tartománynak természeti fekvése is mutatja, miként Egyptom 
miveltségét délröl nyerte. A Nil folyik rajta keresztül, a Nigcl" után 
legnagyobb folyója ama nagy világrésznek Forrásai Abyssinia hava
saiban fakadnak i N ubiából (igy nevezik azon nagy felső pusztaságot, 
hol sokáig rabló csordák barangoltak, s hol az egyptomináljóval korábbi 
miveltség virágzott,) gránitsziklák közt töre magának utat több zuha
tagokon keresztül, mellyeknek hirök nagyobb, mint érdemlik 2) j és 
kopár partok közt folytatja utját: veszélylyel fenyegetve a hajósoka t. 
Azonban Syene-től kezdve termékek-, arany- és tömjénben dus a tar
tomány i s innentöl kezdve egészen Cercasoro-ig a folyam , melly 
több mcllékágakat nem vesz föl, nyugodtan halad éjszak felé egy ti
zenöt mérföldnyi széles völgyben j mellynek határait nyugotról ho
mol<pusztaság, keletről pedig gránithegyek képezik. Cercasoronál a 
folyam két ágra szakad l mcllyek egyike keletre Damiettenél' másika 
pedig nyugotra Rosette mellett a Közép-tengerbe ömlik, miután több 
apróbb ágakra szakadozott, és forrásától kezdve mintegy három ezer 
médoldnyi utat tett. 

A Syene s Chemnis közti tartomány Felső-Egyptomnak nevez
tetik: hol a főváros Thebe, vagy Diospolis i Chemnis és Cercasoro 
közt fekszik Közép-Egyptom 1 vagyis Heptanomia Memphissel i Alsó-

1) Schöleher volt az utolsó, ki azt álli tá, hogy az egyptomiak a négerektől 
származnak; s ö maga is megvallja, hogy az oda. vitt négerek közül százra 98 
rendesen elltaL 

~)Nem haladják meg az öt lábnyi magasságot. L. Jomard, Description de 
Syéne et des cataracles. 
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Egyptom a Nilnek két ága között foglaltatik, és a görög .d betűveli 
hasonlatossága miatt Ddtának neveztetik. 

Egyptom tehát nem egyéb, a Nilnek pusztasággal környezett 
,·ölgyénél; és hasonlóan ahhoz terméketlen, és mivclés nélkül maradna 
a folyam áradásai nélkül. A Nil nem vájt magának mély medret: egy 
gyengén homoru völgyben folyik; miért is ha csak egy kissé meg
dagad, tulcsap a partokon, és a körülfekvő vidéket elönti. Nyári nap
fordulatkor , midőn a nap függőlegcsen küldi sugarait Nubia- s 
Aethiopiára, a fölhevített légkör annyira megritkul ott, hogy a hi
degebb l(~gtömeg és felhők Europa cgéről, a megritkult lég helyére tó
dulnak, lJClyreállitandók a megzavart egyensulyt. Innen crednek az 
idő.gzaki esőzések: mcllyektől a folyam feldagadván 1), Egyptomot 
elönti, s az őszi napéj-egyenletig folytonos áradásban lévén, ekkor 
lassankint visszavonul medrébe; termékeny iszapot hagyva maga 
után, me11ybe csupán vetni l<ell, hogy gazdag aratással jutalmazza 
az embert "l). Igy tehát nyáron a tartomány tengerhez hasonlít, melly
nek vöröses, zavaros vizéből emelkednek ki a pompás épületek, és a eeel
rusok, pálmák, akáczfák, narancsok csucsai; télen át mosolygó mező
séget képez , zöldelő rizs-, árpa-, len-, és duravetésekkel, s legelő ba
rom- és juh-nyájakkaL A tavasz semmi kellemmel scm kínálkozik, mint 
a mi égaljaink alatt, hanem szürke, poros és repedezett földet tüntet 
szemeink elé (E). Ehhez járul még a folyton derült, inkább fehéres, 
mint kékes ég, egy vakitó fénynyel telt légkör: a nap a végtelen és egy
forma síkságra szünet nélkül löveli forró sugarait; és a föld termé-

1) Cairohan soha sem esett, Alexandriálmn igen ritkán, miként ezt Bona
parte katonái tapasztalták; a ragusai herczeg, ki 1798-ik évi november hótól 
1799-ik évi angustusig parancsnokolt Alexandriában, csupán fél órai esőt látott. 
J elenleg30-40 napig esik ott, és néha tavaszkor bőven; Cairohan 15, vagy 20 
napig. Ennek okát az cgyptomi pasa által tétetett ültetvényekben keresik: kinek 
paranesn.ra, csupán Cai ro íolött, husz ezer darab fn. ültettetett a földbe. A ragusai 
herezeget egy 122 éves aggastyán Thebehen arról biztositá, miként ifju korában 
gyakran jn.rtak esök Felső-Egyptomban, s hogy a libyai s arab hegyeken, mely
lyek a Nil völgyét képezik, fák és füvek tenyésztek: de a fák kivágatván, az 
eső megszünt, s a legelők kiszáradtak. L. Academie des soiences, február 29-ki 
ülés, 1836. 

1 ) A Nilus áradásának alkalmával tart<ttni szakott ünnepélyek igen festői
leg iratnak le Savary által, a 11. köt. 14. levélben (D). 

Kpzépleg a Nilus, áradás alkalmával 9-szer több vizet hord, mint!alaesony 
vizálláskor. Ez utói.Jbi esetben 782 köbmeter vizet önt a tengerbe egy másod
perez alatt, lí.radáskor pedig 6,524 köbrneternyit. Egyéb számításokból is kitünik, 
miként ekkor a Nilus huszszar több térfoga tu vizet önt a tengerbe, mint száraz• 
ság idején. 

37 
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kenysége különös ellentétben áll a pusztaság szomoru kopárságávaL 
Mindezt együve véve nem csuda, l1a illy sajátságos tartományban sa
játságos intézmények verhettek gyökeret, és lal{óinak gondolatai szü
net nélkül az élet és halál közt valának megosztva. 

Az egyedüli bizonyos tény Egyptom igen nagy régisége mellett, 
a Niltől elfoglalt térség meghódítása: mert kétségen kivülinek látszik, 
hogy először is Fclsö-Egyptom nyert lakókat, késöbb a Denderah 
alatt fekvő városok; mig végre a Delta, mellyet az ottani papok a 
Nil képezésének neveztek 1), csatornák által lecsapoltatott. Milly ré
gen történhetett ez, bizonyitja azon körülmény is, hogy Ábrahám már 
rendezett államot talált Alsó-Egyptomban. 

lfleroe. 

Manetho az egyptomi dynastiáknak eléje teszi az isteni Aurito
kat, és a mestrei lJÖsöl<et. Az előbbieket talán az auriai bcrberckben, 
vagy a Shair hegységben uralkodó, s a Genesisben emlitett horitokban 
találnók fel ujra; a mestreik a szent-irásban Mesraim néven em l ittet
nek, kik Chamtól erecive, Chus ivadékai által nyomatván, a suezi 
tengerszoroshoz értek: mialatt a chusit.ák a Vörös-tenger partjainál 
lmzódva, s azon átkelve, az egyptomi, vagy kopt fajt, me ll y kezdet
ben Meroe tartományban uralkodott, éjszak felé nyomták. Meroe tar
tomány épen ott fekszik, hol az Astaborra és Taeazza a Nillel egyesül, 
a maiAthar tartományban, az ~jszaki szélesség 13-18° közt. Memnon 
Aethiopiából, seregeivel részt vett a görögöknek Troja elleni hadjá
ratában; a nyolczadik században Kr. e., e tartományból indultak ki 
Sabaco,Sesak, Tharaca, mindannyi hódítók: kik legalább is Egyptom felső 
részét igázták le. Plinius állítja, miként a trojai háboru korában 250,000 
harczos, és 400,000 kézmüves lakta Meroet, husz városokba elosztva 2). 

Az ö korában már nyoma sem volt e városoknak ; minthogy olly vidé
ken, hol hideg és eső elleni oltalomra nincs szükség, a lakházak igen 
gyenge anyagból készültek. De egészen máskép van a dolog a temp
lomok- és emlékekkel, mellyek a _föld alatt és föld szine fölött igen nagy 
számban találtatnak: mint a gyönyörüen faragott száz meg száz gu
Ják (pyramisok) is; mellyek magassága a 80 lábot nem l1aladja meg. 
és mellyekbe egy faragványdus előcsarnok vezet a). Mindazáltal hiá
ban keresték Jupiter Ammon oracuiurnát a Caillaud által leirt el-

1
) dwf!ov -r: ov rrowflov: n:owflo' Ef!yan~<o,. Herod. II. 5., és 11. 

2) llist. natural. VI. 35. 
8

) A görög rrv).wv-t6I, pylone nevezettel illetett sajátságos rnüvei az egyp
tomi épitészetnek. 
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mesaura1 templomban 1); mellyen az egyptomi müvészetnek legdur
vább alakja látható, s honnan az Ammon-tisztelet idővel egész Egyp
torura kiterjedt. 

E tartomány igen alkalmas állomást szolgáltatott az Aethopia, 
éjszaki Afrika és Boldog-Arabia lcözt járó karavánoknak; s az egyp
tomiak innen hozták a holttestek bebalzsamozására megldvántató fü
szcreket, a ruházatra szükséges pamutot, az ébenfát, elefánt-csontot és 
aranyat: melly czikkek mind India-s A rabiából szállittattak; ugy a sót 
és strucz-tollakat, mellyeket e tartomány szolgáltatott. 

A papi cast saját előkelöbbjei közül választá a királyt, ki a tör
vényeket és szokásokat pontosan megtartani , s ezek szerint büntetni, 
vagy jutalmazni tartozott. A halálra ítéltnek önmagát kellett meg
ölnie : ha ezt nem tevé, becstelennek tekintetett. Sőt a királynak is 
megparancsolák ezt Ammon nevében a papok, midőn őt a tovább-ural
kodásra méltatlannak ítélték 2). 

ErkölP-stanuk igen egyszerü volt: imádni az isteneket, senkinek 
sem ártani, testöket megedzeni, s a halált megvetn i. Minden erények 
alapja a mértékletesség volt: a mértékletlenség megfosztja az embert 
méltóságától; édes a fáradsággal szerzettjavak élvezete; a gőg és hiu
ság kislelküséget árulnak el ; álommagyarázat, büvészet és csudadol
gokbani hit, hiábavaló dolgok. 

A cast, melly e szilárd theocratiát fölállitá, kétségkivül máshon
nan hozta Aethiopiába az istelli-tiszteletet, törvényeket és társadalmi 
intézményeket, mellyeket a vallás és szargalom által még inkább ki
terjesztett. A mint a papok egy helyütt megtelepedt~k, az általuk 
igazgatott törzs saját isteneinek, kik rendesen hármas számmal 
voltak, templomot emeltek; a templom körül épültek a földmivelők 
gunyhói, kik által, mint az ott tisztelt istenség alattvalói által, mi
velteték a földet. A jámborság és jól rendezett életmód kellemei, a ben
szülött törzseket is a velök egyesülésre készték; miért a munkás karok 
szaporodtak, a csekély számu bölcsektől kigondolt és tervezett munkák 
foganatositására. Szaporadván a lakosság, az oraculumok jóslatai sze
ri nt, gyarmatok küldetnek ki; mellyek az isten-tisztelet.et és mivelt
séget távolabb vidékekre viszik, és uj vallásos és politikai központo
kat alapitnak. 

Osiris, Ammon és Phta, kiknek nz egyptomiak saját vallomásuk 
szerint miveltségöket köszönhették, valószinüleg ezen gyarmatok is-

1) Belzoni ugy vélekedik, hogy Ammon temploma a. kis virányszigeten ál
lott; de Minutoli öt hathatósan megczáfolja. Heeren azt Sivahba helyezi. 

2) Diodor. I. 
37"' 
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tenei voltak i a nomnsok, vagy kerülete){, mellyekre a tartomány osz
tatott, mindannyi templomok oltalma alatt álltale A gyarmatosok áj
tatos zarándoklásai az anyaországba, könnyiték a kereskedelmi viszo
nyokat i és az adás-vevés az istenek oltalma alatt állott: miért is már 
József testvérei, Egyptomba utazó madianita karavánokkal találkoz
tak. 1~s igy a Nillwsszában épült szentélyck, az istenek templomai, a 
papok lakhelyei, - földmivelési intézetek, kercskedési piaczok, és a ka
ravánok szálló-helyei voltak. 

Thebc: Elcphantinc, This, Ileraclea, valáuak az első illynemü 
gyarmatok Pelső-Bgyptomban i később Memphis alapittatott Közóp
Egyptomban i s jóval azután Mendes, Bubaste, Scbcnnytis. A történet
irók által felsorolt dynastiák, lehet, hogy nem annyira az egymás után 
uralomra vergődött népek közül valók, mint inkább a kiilünféle városok 
királyai voltak i mellyek küzül egyik, vagy másik, időfolytán széhá
rossá emelkedék. Valamint az is kérdés alatt van: valljon c dynastiák 
egyszerre, vagy egymás után uralkodtak-c 1)? 

Menes. 

Valamellyik nomus, miként ez történni szakott, tulnyomó . ."ágra 
vergödvén, a többieket alávetette; ekképen This és Eleplmntine The
benek hódoltak i Alsó-Egyptom hét nomusai 1\Iemphi~mek: azonban 
hiában kérdezzük a történetirást, miképen és mikor vergődött uralom
ra mindegyik város. Csupán annyit szabad gyanitanunk, miszerint a 
papok uralmát a harczosok castja döntötte meg: melly azután fölül
kerekedvén, a theocratia helyébe az erősbek uralkodását állitá. Meg
lehet Menes, vagy Manetes, ki a mesés é::; jelképezett dynastiák után 
Egyptom első királyának tartatik, volt az, ki ezen fonatJaimat be
végzé. Ez idő óta a fejedelem nem választatott többé a papok castjá
ból i de ez, mint a tudomány-, és az istenek aknratának letéteményese, 
mérsékelte annak hatalmát. Nem csak a nyilvános ünnepélyeknél, ha
nem a magánéletben is szigoru szertartásoknak vettettek alá a kirá
lyok : a főpap tanácsával éltek i sőt mcgválasztatásuk után a papi east
ba vétették föl magukat, é-:~ szcnt épületek fölállitása által kellett az 
istenség és szolgái irányában tiszteletöket tanusiini. 

1) Azon nézet, hogy a kiilönféle Jynasti:ík egy idöbcn uralkodtak volna, 
jelenleg nem igen pártoltatik ; Eusebius a?onban következőleg ir: Forte iisdem 
temporiLus mnltos regcs Aegyptiorum simul fuisse contigerit. Siquidem Thini
tas aj unt et Mcmphitas, Saibtsque et Aethiopes regnassc, ac interím alios quo
que: ct sicut mihi videtur alios alibi, minime autcm alterum alteri succcssissc, 
sed alios hic, alios illic regnare oportuisse. Chron. ~01-~0~. József szerint peJig 
l\lanet!J.o :íllit:í: TWV EX Ctj<; €hJtJu~.Jo; XCH T•J.; txUIJ<; Á~/ti7HOI! BarHAEWil )'lNúlfu~ 

tmn'a(Jfa<Jtll m~ rou~ ao~pua;. Ap. Apion. I. p. 1040. 



1\iint n szent-irásból tudjuk, a XVIII. században Kr. e. terjeszté 
ki uralmát l\1emplli~, Fc:scí- !~s Alsó-Egyptomra; s József, a zsidó Já
kobnak fia, egy a papi P.s hnrczo.~ osztály által képezett fényes udvart 
Ich ott. (:.~ intr:zm(·nyclwt, mcllyck ré:gi miveltsf.grc mutattak. Ez ifju, 
sidegen rahqzolga, mint ez könnyen megeshetik a korlátlan uralom alatt, 
snjitt /·nl!'mci t.íltal alkirályi móltfíságra emelkedett föl. Egy nagy éh
sé-g nl kalmával rávette József a földbirtolwsokat, hogy tulnjdoni jogu
kat a Lirálynak engedjék által ; és igy az országnak cg(:sz teriiletét 
a király kezeiben egycsitvt':n' a mggetlen birtokot teljcsen mcg
sziintette. 

Pnsztor-ldrnl)·ok. 

Az cgyptomi miivcltség fejlődósét közben-közben idegenbetöré 
sek szakiták f(·lbc. Vcszé.lylyel fenyegcték Egyptomot a libyai s acthio
piai nomád m:pck , és gyakran pusztiták azt: főleg, mig az apró és 
szakadozott államok erélycsen ellentállani képesek nem voltale Tör
tént egykor, hogy az arab beduinok, az alföldnek kövér legelői s nö
vekedő gazdagsága által csábittatva, a suezi szaros felől oda betörtek; 
shcikjcik, kiket az cgyptomiak hyksos- 1), a görögök pásztor-királyok
nak neveztek, Avarinál Pelusium mellctt litvén föl sátoraikat, feldu
Ják a köriilfckvő váro.~okat, egész Mcmphisig hatotta!<, és azt szék
d rosukká cmeltók. Mindenekclőtt a vallást, vagyis a papi c:.tstot 
nyomták Pl: minél fogva sokan a papok köz ül ki költöz tek, és m(·g Gö
rögországot is fölkeresték; dc nem sokára a gyözők a legyőzöttek val
lását fogadák cl: és Mózscs idejében már semmi különbség sem vehető 
észre között.ük. 

F'clső-Egyptom mcghóditása azonban soha scm sikerült nekik ; 
miért is a bcn.~ziilöt.t. uralkodók folyton harczoltak a betörök ellen: 

1) /lyh király, <o.< pás7.tor. Flavius .József állitása szerint 500 évig uralkod
tak : valószinüleg 1800-tól I;JOO-ig; a zsidóknak Egyptombóli kivonulasa az ő 
korszakukl.a esik. 1\lások 260 é,,,.e teszik uralkod;ísukat,20R2-tőll822-ig; és József 
ala! tuk jött volna EgyptmuLa. Ö azt mundá rokonainak, hogy az egyptomiak ir
tlízuak :t pásztoroletól; mit arra magyaráznak némcllyck, mintha azt akarta volna 
vele mouclani,lwgy a uép gyülöli ugyan öket, miut hasonlókat uralkodóihoz: de a 
király nem, ki őket szivesen fogadta. Ez egyszersmind Rosellini véleméuye, ki 
az izraelit:i.k kiköltóz(•sét lll. Rlramses., a XVIII. dynastia tizennegye,]ik kir:i.lya 
alatt véli történtnek. Szerinte Armais, vagy Dauaus, Setlrosnak, a XIX. <lynastia
Lcli első királynak testvére, Görögországba költözött. Ö ugy vélekedik, hogy a 
hyl!sosr>k éjnaki Ásiából jött szittyák voltak, valamint az iclnmaeusok és phoe
niciaiak is, kik Chanaánt elfoglalták. !Hi egésun más véleményben vagyuuk; ele 
ohajtjuk, hogy olvasóink ne csal! snjnt meggyőződésiink kifejezését találják föl e 
ki:inyvben, hnncm az ellenkezőt is: hogy itéletet monclhassanak a k(,tcs dolgokban. 
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mig végre Thutmosis alatt legyőzték őket. E harczban vettetett meg 
alapja a thebei királyok jövő nagyságának; kik végre a többi államok 
fölötti fensőbhséget kivivták maguknak. 

Oslmnndlns. 
Ennyit lehet€'tt némileg kiböngésznünk az egyptomiak homá

lyos, ősrégi történetéből. Azoknak, kik a népek történetét a királyok 
történeteiben helyezik, és a kritilcát semmibe veszik, megmondhat
juk még, miként Menes-, első egyptomi királyra még l1áromszáz har
mincz következett: és ezek közül tizennyolcz Aethiopiából eredett. 
II. Bnsiris Thebet alapitá; Uchoreus Mcmphist 1). Osimandias könyv
tárt állitott föl palotájában, az elsőt a világon, eme fölirás~al: A l é
l ek g y ó g y sz e r e. Gyönyörü fölirat, ha jó és közhaszn u könyvck
re vonatkozik ; de az egyptomiakra nézve e könyvek a könyvtárban 
zárva maradtak, miként a mumiák az ő sirjaik ban. 

Moeris a N ilusnak egyenetlen áraelását szabályozta; saját nevé\'el 
elnevezett tavat ásatván 3,600 stadiumnyi körülette!, és aou lábnyi mély
séggcl: mellynek közcpén két pyramis emelkedék 2). Tulságos áradá.~ 

alkalmával ide gyüjtcttck a folyamnak vizei, lwgy midőn csekély nz 
áradás, a mezőkrc vezettethessenek: hicroglyphi jelképe azon gon
dosságnak, mellycl a papok a földmivclés és a bő aratás clőmozditá
sára törekedtek. 

TIZENK.lLENCZEDIK FEJEZET. 
A Se sos t r i d á k. 

A gondviselés törvénye hozza-c magával, lwgy az ember saját 
fejlődése tckinte'·ébcn küzdclemnck legyen alávetve? Mit egyeseknél 
naponkint tapasztalunk, ugyanazt látjuk a nemzeteknél is. ValaminL 

1) Champollion azt hiszi, miként a Be!z.mi által feltalált pompás a!abast
rom koporsó Uchorens számára krszült. 

2 ) D'Anville csalódilr, midönlicrodotot és Diodort Ptolemaens- és Strabm•al 
megegyeztetni akarván, azt hiszi, hogy két 1\loeris tó, s l{ét labyrinthns léh·zett. 
A bbyrinth ugyanaz a különféle iróknál: csak hogy némcllyek n.nnak leinisábn.n 
lreletrölnyugotnak, mások pedig éjszakról délnek tartottak. (L. Ditmar. Besrhrei

Lun.'l cl R< n llen Egypten~, 72. l. Larcher, 1'rnnslnlion of 1/erorlot. ll. 472-·483.) ;\loeris 
tava mai napig is létezik Birket-el-kerun név alatt Fayum tartományban, s fo
liilete hatvan mérfoldet (leg.) foglal el. Brown azt bizonyítja, hogy medre ter
mészetes völgy, és az emberi kéz csak kifolyását zárta el ; a sziklákon és 110mo
kon keresztül nyitott csatornán vezetvén oda a Nilus vizeit. 
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Görögország saját erejének érzetét a trojai háboruból merité j a közép
kori Europa a keresztes hadakból j a jelenkori pedig a napoleoni 
csatákhól: ugy az cgyptomiak harcza is a pásztor-királyokkal olly erőt 
fejtett ki náluk, hogy ennek következtében a dicsöség legnagyobb fo
kára emelkedtek , sőt még hóditásokról is gondolkozhattak 

:l X"lll. dynastla. 

A leghatalmasabb pharaokat a XVIII. dynastia számlálja. I. 
Thutmosist illeti a dicsöség, hogy az idegenek kiüzését megkezdte j 
mit a görögök által Memnonnak nevezett II. Amenophis hajlott végre. 
E diadal fölötti örömül<ben sok épiileteket emeltek az egyptomiak, s a 
király neve a thebei, elephantinci emlékeken, és Soleb templomán 
N ubiában megörök ittetett. I. Rhamses, ki talán a görögök Dana usa, 
testvére II. Rhamses Miamun által elüzetvén, a pompás Medinet-Abu 
palotát épitéThebehen j mellyen a számos rajzok több rendbeli népeken 
kivivott győzelmeire emlékeztetnek. N érneily feliratok igy hangzanak: 
"P h c c c a r o és R o b u 1) t a r t om á n y ok fő n ök e i n ek sz a v a i, 
k i k ö fe l s é g e h a t a l m á b a e s t e k , é s d i c s ö í t i k a j ó l t e
v ö istent, a világ urát, a napot, az igazság őrét, 
Amm o n n ak b a r á t j á t. A t c g o n d ossá g o d h a t á r n é l
k ii l i j u r a lk o d o l E g y p tom on, m ik é n t a 11 a t a lm as n a p: 
n a g y a t e h a t a lm a d j b á t o r s á g b a n föl é r s z a B o r e v a 12). 
A m i l e h e l e t ü n k a t i e d, és é l e t ünk a t e h a t a l ma d
ban van." 

"Sz a v a i a ki r á l y n a k , a v i l á g u r á n ak, a t y j á h o z, 
Amm o n- R h a-, a z is t e n ek ki r á 1 y á h o z. T e p a r a n cs o
lá d: üldözőbe vettem a barbarokat, legyőztem öket 
m i n d e n t a r t o m á n y ok b a n. A v i l ág m e g h u n y ás z ko d o t t 
előttem ...... karjaim leverték a föld urait, miként 
e z t s a j á t s z a v a i J d a l p a r a n c s o l t a d." 

"S z a v a i A m m o n - R h á n a k , a z é g n r á n a k , a z i s t e 
n ek ki r á l y á n ak. Ö r öm t e lj es l e g y e n a t e vissza t é r
t e d. Ü l d ö z ö b e v e t t c d a k i l e n c z t e g z e t a) , a z i d e g c
nek fejcit lcütéd, kebleiket átdöféd, szabad lélek-
z e t e t a d á l m i n d a z o k n a k, k i k ......... A z é n a j a k i m h e· 
l y e s l i k , a m i k e t t e t t é L'' 

lioros királynak szentelvék a silsilii sirboltok rajzai, hol az aethio· 
pnkon nyert győzelmei ábrázoltatnak j s az ö diadalának hieroglyph 

1) Hindu fajbeli nép. - 2) A griff madár. 
'
1

) A barbarokat. 
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legendája azt monJja : "Viss z a t é r a l e g n ag y o b b is t c n, 
minden istenségek fején hordoztatva; a kézijaz ő 

kezében miként Mandué, Egyptom isteni uráé; ö az 
é b e r ck ki r á l y a, C h u s g o n os z fa j á n ak f ö n ök c i t h o z

z a ma g á v a l 1); a v i l á g ok u r a, P h r c k 0 d v c l t j e, a n a p
n a k fi a, A m m o n s z o l g á j a , a z u j r a é l ő H o r o s. A z ő fc n
s é g é n e k n e v e i s m c r e t e s l c t t a z a e t 11 i o p o k f ö l
d é n, kik e t a ki r á l y, a z a t y j a-, Amm o n tó l 11 o z z á i n t é
z e t t p a r a n c s s z e r i n t m e g fc n y i t e t t." 

III. Amenophis uralkodása alatt a l1yksosok megujiták a betö
rést: ugy hogy e király kénytelen volt Aethiopiába m1mekülni; hon
nan fia, Rhamses miiködése következtében diadallal tért vissza. 

Sesostrls. 

E III. Rhamscs, vagy Sesostris felől ezer meg ezer rege kering : 
mellyek részint több rendbeli királyok tettei lehetnek 1 részint a kép
zelődés és nemzeti hiuság szülöttei. Mondják ugyanis 1 hogy atyja űt 
nagy hatalomra akarván emelni 1 s az istenek 1 vagyis inkább a papok 
által figyelmeztetvén, ezer hétszáz 1 vele azonegy napon született fl
gyermeket szedett össze 2), s együtt nevelteté fel őket mindcnnemi.i 
hadi mesterségekben : ugy hogy midőn atyját a trónon követé l mind
annyi tapasztalt hadvezérekül találta őket, kik fejedelmökhez még 
a gyermek-korukban beszívott legjobb k;jlammal viselteténele Ezek 
élén a világ meghóditásáról gondolkozott, és csakhamar 6001000 gya
log, 80,000 lovns harczost1 és 27,000 Jmrczi szekeret gyüjtött össze 3). 

Illy kevésbe kerül a történetirónak, és a képzelődésnek nagyítani a 
számokat*) ; azután megfeledkezve az ellenszenvről, mellyel az egyp
tomiak a tenger iránt viseltetének 1 számos vitorlákból álló hajóhadat 
is adnak hozzá. Illy erővel igázta le Sesostris Aethiopiát: átment 
Ásiába; s azon az uton, mellyet alkalmasint az első beütök követtek, és 
mellyen az ő maradékai is gyakran megfordultak, Indiába hatolt, sok
kal tovább, r.lint Hercules és Bacchus, megtámadta a szittyákat, Col-

') Az aethiopok. 
2) Olly tartomány, mellyben egy napon 1,700 férfigyermek születik, leg

alább is hatvan millio lakost számlál; Egyptomot pedig legvirágzóbb korában 
sem !akta több 14 millionál. Diodor ellenben 30,000 várost számit Egyptomra, s 
Theberől 1nondatik, hogy száz kapuja volt, mellyek mindegyikén egyszerre 
10,000 harczos vonulhatott ki. 

3) Ugyanő volt az első, ki a lovakat megszeliditette. 
'")E bölcs megjegyzés mindenütt helyén van, de még inkább illik a hindu 

mondákra. S. 
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chist, Thraciát; azután nem tudni, mi okból, feladván hóditásait, ki
lencz év mulva visszatért, sa testvére Arrnaidas által ellene koholt 
összeesküvést clfojtván, cgyediH a közjónak előmozditására: s az előbbi 
háboruk okozta sebek gyógyitására szentelte idejét. Száz templom 
emelkedék most, egyik ragyogóbb a másiknál: mellyek egyikében a 
],irály-, királyné-, s négy fiainak harmincz könyöknyi magasságu szobrai 
állittattak föl; csatorna-hálózat ernelé az egész tartomány termékeny
ségét, és köté össze Mcmphist a tengerrel. Eme munkára csupán rab
szolga s idegen karokat használt j és barbar fényüzésscl embertelen 
ajtato.~ságot kapcsolván össze, valahányszor templomba ment, szekerét 
legyőzött fejedelmek által vonatía. Mercur által ihletve, a legjobb tör
vényeket hozta: felosztá a földet j népszámlálást rendelt, és rendcs 
atlót vetett ki. 

A helyett, hogy hil1etctlen dolgokba bocsátkoznánk, fürkészszük 
inkább az igazságot a dologban. Mindenekelőtt bizonyosnak látszik, 
hogy Sesostris volt Bgyptom legnagyobb királya, s mintegy 14 szá
zaddal virágzott a mi időszámitásunk előtt. Legnagyobb dicsősége ab
ban áll, hogy visszaadá honának a függetlenséget, egészen kiüzvén az 
arabokat 1); és első hevében talán Egyptom határait is átlépte: a be
duinok módjára rabló kalandokat üzvén a d us tartományokban, minök 
valának Actbiopia, Elö-Ásia Babylonig, ~s Tl1racia egy része; talán a 
tengeren is átl<elt Boldog· Arabia, s a közel partok ellen, egészen a 
hindu félszigetig. Saját országában véghezvitt tettei bizonyitják, milly 
korlátlanul uralkodott. Az is valószinü, hogy Egyptom legnagyobbszerü 
cm lékmüvei az ö korában kezdtek épülni; de az olly óriási épitmények 
bcYégzésére egy nemzedék veritéke nem volt elegendő. Az is hihető, 

hogy a eastok osztályozása ekkor rendeztetett tökéletesen; minthogy a 
hajósok castja nem hozathatott be hamarább, valamig a csatornák el nem 
készültek; sem a harczosok osztálya, mig az egész tartomány egyetlen 
kormánypálcza alatt nem egyesült. 

Azt hiszik, hogy Sesostris hadjáratai a Heradot által emlitett, s 
az ujabb korban feltalált kis-ásiai emlékeken vannak följegyezve: s 
föl eg a seJJeto-k (szittyák ?) fölötti győzelme egy történeti költeményben 
Y an megénekel ve, mellyben mondatik, hogy a l y c i us ok és j ó
n i a i a k s z á j á n a k l e h c l e t é t s z a b a d d á t e t t e 2). 

Belzoni egy Rhamses neje által Isisnek szentelt templomot fede-

1) A rég·iek azt mondják,hogy a pásztor-királyoktól elvett földeket vissza
ac! ta a népnek. 

1 ) Aix-ben található, hol Champollion azt általa. olvasottnak állítja. 
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zett föl Allorában N ubiában, s először hatott be az ihsarnbuli templom 
beljébe: mellynek homlokzatán négy, hatvanegy lábnyi magas óriási 
szobrot vőn észre; me Ilyeknek Rhamsest kellene jelképezni, kinek győ
zelmeit az egész épületet ellepő dombormüvek ábrázolják. Tizenhat, 
vallásos képekkel festett terem vezet a szentélybe: mcllynek homályá
ban négy nagyobb szobor látható; mi arra látszik mutatni, hogy itt 
Sesostris sirjára találhatni. 

Utána fia Rhamses, ki Phero-nak is 1) neveztetik, következett; 
ennek hosszu és békés uralkodása volt; s neve a karnaki, s egyéb temp
lomokon olvasható. Most egy, Heradot által is eli~mert hézag után 
következnek: Amasis, az aethiop Actisan, Mendes, vagy Menes ; 
ismét öt nemzedéken keresztül fejetlenség: végre a trojai háboru al
kalmával Proteus, erre fia, Rhemses; továbbá hét nemzedék köz t Nilu", 
Cheops, Cephren és Mycerinus, a nagy pyramisok épitöi; Bochoris, 
vagy AsichiR, a törvényhozó ; azután jön a vak Anisis, kit az aethiopiai 
Sabaco üzött el trónjáról, de mellyet ismét visszanyert később. Az 
aethiopok ismételt betöréseit alkalmasint a h1-rczosok és papok castja 
közötti benső egyenetlenségek idézték elő; melly utóbbi idegen fegy
verrel szerette volna visszaszerezni az elvesztett uralmat. Valóban az 
aethiopi faj, midőn az uralmat megragadta, ezt a Sethos, Vulcan papja 
által képviselt papi eastra ruházta. 

Mindezen előadásokat ugy kell venni, mint a természetvizsgáló 
az itt-ott elszórt kövületeket tekinti: mellyek ugyan a földteke válto
zásait tanusitják, de a nélkül, hogy annak időkorát meghatároznák 
Gyakran nem egyebek hieroglyphi jelképeknél ; és Herodo t, midön a 
v ak A n is is ről beszél, talán allegoriában fejezi ki azt, amiről Diodor 
egyszerilen mondja, hogy hézag van a hagyományokban. Ha meggon
doljuk, miszerint Busiris, Osiris sirját jelenti: annak olvasására, l10gy 
II. Busiris alapi tá Thehét, igen könnyen azon értelmezésre jövünk, 
miszerint a pharaok, e város alapi tói, Osiris sirjában nyugosznak; vagy 
talán hogy a szabad ég alatti építmények váltották föl a földben vájt 
üregeket. Proteus, az átalaki tó, a végződő ó-kor jelképe, mellyet egy 
ujabb kor vált fel; valamint Jupiter Saturnusra következik; és mint 
Hercules, fölváltja Atla!:lt a világ [ön tartásában. 

Érjük be tehát azon megjegyzéssel, miszerint Egyptom legvi
rágzóbb korszaka 1500 és 800 év közé esik. E korszak végével az 
Aethiopia-, vagy 1\feroeből jött Sabaco meghóditja Egyptomot, és meg-

1 ) Az egypiomhk bizonytalan Chronologi<ijáról máshelyütt szólandunk, a 
Chronologia fölötti értekezésbetl. 
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zavarja a hosszas békét, me ll y alatt illy hatalomra vergődhetett. Hi
hető, hogy a papok , habár idegen fegyvereket hivtak is segitségül, 
ismét fölkelték a nemzeti buzgalmat: melly az idegenek kiüzetését 
vonta maga 11tán ; s hatalmuk annyira nőtt, miként Sethos, Ph ta papja, 
a trónt is elfoglalta. Az általa megvetett harczosok osztálya föltámadt 
ellene; miből egyenetlenségek származtak : mellyeket Sennacherib, As
syria királya hasznára forditván, az egyptomiak ellen indult. Ezek 
megrémiilvén, a zsidókkal egyesültek, s Tharaca-, aethiopiai királytól 
kértek oltalmat; de aligha megőrizhették volna függetlenségöket, ha 
Sennacherib serege el nem töröltetik J ernsálem alatt, milrént a zsidók 
álliták, az Isten angyala által 1). Heradot szerint egerek rágták cl az 
ijak hurjait: mások rlögvészről, vagy a pusztaság fojtó szeléről beszél
nek; annyi igaz, hogy Sennacheribnek vissza kellett térnie Ninivébe. 

A XX'\'1. d.)·nnstia. 

E küzdelmek közt megtágult a nemzeti egység köteléke, s Egyp
tom régi felosztása tizenkét államra ismét bekövetkezett. Mint történni 
szakott, versengésre került a dolog: és Psammetichus, a sa isi kerület 
főnöke, megfosztatott a hatalomtóÍ. Ő görögöket, eariusokat és phoe
nieiekct véve szolgálatába, ezek segedelmével nem csak visszatért 
országába, de vetélytársait is legyőzte ; s kezében öszpontositván a 
megosztott hatalmat, a pl1araok székét Sais}ja tette át. A trón helyre
állitása tehát idegenek müve volt: s a görögök- és ásiaiakkal szövet
kezett Egyptom kezdette a kül befolyást érezni j mig végre annak meg
hóditására Cambyses érkezett el Persiából. 

HUSZADIK FEJEZET. 

E g y p l o m i i n 1. é z m é n y e k. 
Illy régi, s illy dicsőségre vergődött tartomány, a r(~gi világ hie

roglyphje gyanánt áll előttünk; nagyságát majdnem egyedül a romok 
hirdetik :a beomlott sir boltok, bedőlt csatornák, városok és templomok 
csontvázai, az idő vasfogától, mint szinte a barbar és mivelt népek 
kapzsiságától megkimélt abeliskek j a halálnak a tudásvágy által fel
tört rejtekhelyei; pyrami~ok, mellyeknek a homokból kiálló csoni<a te
tejök, még igy is magasabb bármell y épületnél: mignem a pusztaság 
homokja a régi dic~ő~égnek eme kevés maradványait is egészen elte-

1
) IV. Kir. 18. 
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metendi. E faragott kövekből emelt hegyek, ezen rémitő állat- és ern
beralakok, ez égig emelt, vagy földbe vájt óriáf'li paloták, e rejtélyes 
jegyekkel az örökkévalóság számára irt történeti lapok, bámulatra ra
gadják az embert, s azon komoly gondolntot keltik föl benne: honnan 
származik e rendkivüli nép? Honnan vette müvészetét? l\iit lwzott 
létre az ő mélységes értelme, s a tudományok iránti előszerctctc, me! ly 
e népet annyira jellemzi? Honnan eredt az ő szilárd államszcrkczete? 

Castok. 

A eastokra nézve már azon elvet állitottuk fel, hogy ama különfélc 
népektől veszik credetöket,mellyek valamell y tartománynakegymás után 
lakói voltak, s egyik a másiknak fölébe kcrekedvén, mindegyik a megszo
kott életmódot folytatta. Ugy hiszszük, az egyptomi nép is kiilönféle n(·
pek vegyületéből alakult; melly papok-, l!arczosok-, földmi velők- és kercs
kedökre osztva maradt. Ezenkivül a sertés- és jul1pásztorok szinte kii
lön, és gyülölt eastot képeztek: mint szinte a Psammctich által beho
zott tolmácsok is, midőn görög szokások hozattak be i de amazok a 
földmivelőkhez, az utóbbiak pedig a papok- és kereskedőkhez számit
tattak. A nép többi része rabszolgákból állott. 

Papok. 

A papok azt álliták, hogy a földbirtok harmad részét Isistöl 
nyerték: ők a tudomány letéteményesei lévén, ez által a l1ivatalok- és 
hatalomról is rendelkeztek, s a királyi tekintélyt ellensulyozták. 1\lin
den pap valameily templom szalgálatára volt rendelve; számuk nem 
vala meghatározva; hierarchialis c;zerkezet mcllett egy örökös főpap 
alatt álltak 1 ). Fejök egészen kopaszra nyirva, tiszta fejér gyolcskön
tösbe öltözve, s papyrból készült lábbelivel ellátva, kétszer napjaban, 
és éjjel is kétszer mosódtak: az eledelekben mértékletesek, a bab·, ]Jü

velyes vetemények-, sertés-h us- és haltól meg kelle magukat tartúz
tatniok i bort pedig igen kis mértékben ittak abból, ami számukra, s a 
királyéra föntartatott. Az általuk birt földekért nem fizettek adót; má
sok birtoka után pedig a tizedet szedtélc A főpap első tisztviselö Yolt 

a király után; a többi papok birá~kodtak és gyógyitottak: s mindegyik 
csupán a betegség egy nemérc szoritkozott tudományával. A papsúg 
tehát egyszersmind politikai s tudós tcstli l etet képezett; mellynck szék
helyei valának Thebe, l\icmphis, Hcliopolis és Sais. 

Hierarchiájokról fogalmat szerezhetünk magunknak alexandriai 
Kelemennek egy gyönyörü helyéből, ki lsis körmenetét ekkép ir ja le: 

1) József, hogy fölemelkedhessék (?), n. heliopolisi főpap leányát vette 

nöül. (Igen is fölemeltnek kellett már lennie, midőn illy leányt nyere nőül. S.) 
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"Elől mcgy az énekes a zene jelképével , s Hermesnek két könyvével, 
mellyek egyike hymnusokat foglal magában az Istenhez, a másik pedig 
élet~zabályokat a király számára. Utána jön a csillagjós, az órával és 
pálmaággal, mint a csillagászat jelképeivel j s Hermesnek a csillagokra 
vonatkozó négy könyve folyton előtte van. Következik erre a szent irnok, 
írótollal fején , könyv és vonalozó kezében, ugy szinte tintatartó s író
nád j tudnia kell neki a hieroglyph-irást, a Cosmographiát, a földrajzot, 
a nap, hold és öt bolygó járását, Egyptom és a Nil chorographiáját, 
a szcrtartások egész remiszerét, s mindannak módját és természetét, 
mi az áldozatok nevelését és készitési módját illeti. Utána lépdel a stola
hordc'l, az igazság ru értékét, és az áldozat-csészét vivén : tudnia kell 
miudazt, mi az áldozatok nevelése- és készitésmódjára vonatkozik. Utolsó 
a proféta: öltönye redőiben a mindenkitöllátható szent vedret hordozva, 
s követve a kenyérvivők által. A proféta, a templom gondviselője, a tulaj
donképen ugy nevezett tiz papi könyvet tanulmányozza, s a jövedelem 
elosztására ügyel föl. A hátralévő hat Hermcs-féle könyv, mellyekkel a 
negyvenkét szám betelik, a gyógyászatról értekezik: és ezeket a pas
tophorok , a papság utolsó fokán állók tanulják'' 1). 

A papok eleget szenvedtck a lázadások szakában, s a Ptolemaeu
sok idejében felavatásukért adót fizettek a királynak, és évenkint egy
szer Alexandriába kellett utazniokj végre a levéltárak őrei lettek. A 
papi rend azonban soha scm töröltetett el j s hihető, azoknak maradé
kai a koptok, kik mai napig is eastha egyesülvék, s mindennemü Iro
mányok végzésére alkalmaztatnak 2). 

llarczosok. 

A második aristocratiát képezték a harczosok, kik táborokba va
lának osztva a nomadok ellen, vagyis Elephantineben az aethiopok, 
Daplmcbcn az arabok, sa széleken a libyaiak ellen. Egyenkint adómen
tes tizenkét hold fölJet birtak; és calesirek- és hermotybiekre oszlottak. 
Az előbbiek száma 250,000-, az utóbbiaké pedig 160,000-re ment föl j 
évenkint ezeren látták cl a király melletti szalgálatot, s töle zsoldot 
és élelmi szerelcet nyertek. 

Minthogy az Egyptom földét keresztülmetszö számos csatornák 
nem engedék a l:>creg szétterjeszkedését: a sereg tízezer emberből álló 
négyszögekbe volt beosztva, mellyek mindegyike szabadon müködhe
tett J). Gyakran a hadi szekerek, néha pedig a babonaság idézte elő a 

1) Stromal. VI. 4. 
Z) Pritchard igen szép összehasonlítását adja az egyptomi papi castnak a 

hinduk- és zsidókévaL 
8

) Xenophon, Cyropaedia. VL k. 3. fej. 



588 

sereg megveretését; de az emlékek az egyptnmiakra kent gyávaság 
szennye ellen tiltakoznak: miután tudva van, hogy ök több izben kiin
dultak távoli hódításokra, s még a tengeri csatákban is ügyességet ta
nusítottak l). 

14.irnly. 

A király a harczo~ok közül választaték. Hatalma az elsöszülöttre 
ment át, fiak nem létében leányaira, fi-, vagy nőtestvéreire, mindig a 
választási jog föntartisa mellett. A kijelölteknek Thehébe kellett vo
nulniok, hol a királyi sirboltok valának, s hol a harczosok és papok 
választottak, a nép pedig jóváhagyta a választást. Ekkor az uj pharao 
a papok, nép, harczosok és istenségek kiséretében a Nil partjára vite
tett; hol egy bucentaurus átvivé öt a tulpartra, bemenetét tartandó a 
palotába 2). Mint az istenek ivadéka, majdnem isteni nevezetet és tisz
teletet nyert; legközönségesebb czime volt: a nap fia; fejét Osiris mé
röjével ékité, és szobra az istenek szobrai közé helyeztetett. Ez oknál 
fogva az emberek gyakran ö~szekeYertettek az istenekkel, s még a gö
rög és romai hóditók is elnyerték a halhatatlanság czimét és tiszteletét. 

A király zsarnok lehetett a nép irányában: de a kiváltságos osz
tályokra nézve törvényeknek volt alávetve. Föl eg pedig a papok korlá
tolták öt olly rendszabályok által, mellyek legcsekélyebb tetteikre, ét
kezésök- és foglalkozásaikra is kiterjeszkedtek. Egyedül érdemes fér
fiakLót volt szabad udvarát alakitnia. Minden reggel megjelent a temp
lomban: hol a főpap beszédet intézett hozzá a királyi erényekről; 
e lejbe tartván az ellenkező vétkek gonosz következéseit, és átkot 
mondván azokra, kik a fejedelmet rossz u tra vezeti]{. Az áldozat befe
jezése után, szivképzö erllölesi mondatok és történeti tények olvastat
tak föl előtte. Ki ne helyeslené eme bölcs használatát a vallásnak, mi
dön czélja oktatni, s igazságot hirdetni ott, hova az különben olly 
nehezen törhet magának utat? 

Uninlit életek. 

A király halálával megszakadnak az ügyek: hetvenkét napon át 
gyászt ölt mindenki; mialatt áldozatok mutattatnak be, s a nép magát 
a husételtől, tojás-, sajt- és bortól megtartóztatja. Ezután, mintha csak 

1) Egy papyr darabon Sesostris idejéböl,melly a turini muzeumban őrizte
tik, teljesen fölfegyverzett nagy hajó van lerajzolvn, duzzadt vitorlákknl, és a 
köteleken mászkáló matrözokkal. Egyike a papyr daraboknak 1. 96 me ter hosszu, 
O. 315 széles, 10 oszloppal és 311 vonallal. L. l'apyl'i gt'tteci R. Taw·inensis musaci 
aegy1•tii, editi, atque illustl'ati ah Am. Peyron. TUJ·in, 1826. 

~) Synesius püspök habár késői bizonyság is, de nem látjuk okát, miért 
mondana hazugságot. 
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az utókor joga állott volna be, a megholt uralkodó számadásra vonatott 
t.cttci iránt azok elej be, kiknek már nem volt tőle mit félniök. Ezek 
ama h a l o t t i i t<'~ l c t ck, me Ilyeket olly gyakran ernlitenek a régi irók, 
s mcllycket a tiszt\·isclők- és fejedelmeknek Iá kellett állaniok, mielött 
a vl·gtisztclctbcn részesülhettek Egy tó választja el az élők földét a 

. holtak utolsó tartózkodásától; s ennek partjára érkezvén a holttest, 
egy hírnök fölszólítja őt : adjon számot, mire, és miképcn használta le
gyen életé·t. Félelem : érdek, irigység elnémulnak ; s a negyven biró 
e Wt t napfényre jönnek az eddig elrejtett vétkek és erényele Ha hiva
tása kötelmcit híven teljesi té, megadatik neki, különben megtagad
tatik t()lc a halotti tisztelet. Ekképen tudtak az egyptomiak képzelt 
büntetéseket állitan i a valók pótlásaul , és gyalázatot a testi szenvedés 
1JClyébe 1). Az ezen törvényszék által elitélt királyok nevei minden em
lékekriíl letöröltettek 2) ; a jólclkü fejedelmek holttestei pedig szentelt 
sirboltokba tétettek le. 

Uözlgazgatás. 

Fontosabb ügyek elintézése tárgyában a király összehívta a kü
liin kerületek képviselőit~), és valósúniileg e gyülekezetek helye a La
b;..-inthus volt, az ó-kor egyik csudája: tizenkét pompás palotából ké
pezve, mcllyckről llerodot azt mondja, lwgy azok fénye előtt Görög
ország és Ásia mindcn épülete elhomályosul. 

Az adó évenkint határoztatott meg, a Nil áradásának magassága 
szerint; miként ez mai napig is szokásban van 11 ): csak hogy nem tud-

1) A halottak fölött tartott itéletek formájában nyoma Yan azon ismere
teknek, mellyckkel az egyptomiak a tul világról, és az ott kimérendő jutalm!l.k
{,s büntetésekről Lirtal,.A görögök ez ünnepély körülményeiLölmeriték a Charon·, 
lll i nos-, Styx· és egyélJféle mesé!,et. Hogy a zsidók is elfogadták e szokást (?), 
kitetszik a jó fejedelmekről hasznáitatni szolwtt ama kifejezésből: atytiihoz. té
tel<·ll. Flavius Jözsef (Ant;qu.judaicne. XIII. 20.) írja, miként e szokás még az 
Asmonacusoknál is fönállott. (Ismael, Izsák, Jákob, Áron stb., nem voltak kirá
lyok, sem illy itélet alá nem estek, mégis azt mondja felőlök az irás: "népéhez 
téi<'MI." Gen. 25, 17 ., !H, 29., 49, 32 stb. Ez csak a más életbeni egyesülést je
lenti, s az aLuani hitet bizonyítja. S.) 

2) Ezek közé tartozhatik al. is, ki a turini muzeum pompás óriási szobrán 
áLnizoltatik. , 

a) A nomusok száma nem volt mindig ugyanaz; Sesostris idejében 36-ot 
számláltak. 

~) A folyam árad:isai következtében előidézett változások miatt, az adó je
lenleg nem fejenkin t, hanem kerülelenkint szedetik be. L. Reynier, Économie poli
tique tle l' Egypte. A tulajdon ingatagságáról Egyptomban egészen a jelen korig, l. 
Sy l vester de Sacy értekezéseit a ,Ué.noires de l' lnstitul de France, IV. és V. köte
teiben. 
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juk, milly arany szerint. A fisensnak még a bányászat- és halászatból 
is voltak jövedelmei. 

Büntető törvények. 

Thothnak, vagyis a háromszorosan legnagyobbn:tk 1), nyolcz ~öny
vei képezték az egyptomi törvénykön.Yvet: de a történetirók által fel
hozott törvények kétségkivül különböző idöszakokból erednek; mint-. 
hogy némellyek valóságos barbariest, mások pedig nagy miveltséget 
árulnak el. A házasságtörö ezer korbács-ütéssel büntettetett, a nőnek 
pedig orra vágatott le; a hami.~ vádlót azon büntetés érte, melly a 
vádlottra lett volna szaband ó; az iratok, vagy pt~nzek l1amisí tóinak kezök 
vágatott el ; a gyilkos, habár rabszolgát ölt is meg, fejét vesztette; s 
gyilkasui tekintetett az is, a ki embertársát a halálveszélyből, midön 
teheté, meg nem szabaditá. Ki a gyilkos személyét ismervén, azt föl 
nem jelentette 1 megostoroztatott: és az orozva meggyilkoltnak a leg
közelebbi város, költséges temetési ünnepélyt tartozott rendezni 2): 

hogy érdekében legyen, az utak biztosságára felügyelni. Az atya, ki 
fiát gyilkolta meg, ennek holttestét három napig volt kénytelen ölében 
tartani. E büntetés neme bizonyitja, mikép az egyptomi törvényhozás 
korán sem ongedett vérjogot a szülöknek j sőt a természeti érzelmeket 
nagyon is szem előtt tartotta. A viselős nő, szülés előtt nem szenved
hetett halálos büntetést. A gyáva katonát gyalázat büntetése érte. 
Mindenki köteles volt kimutatni, mi által keresi élelmét; s a llenyesé
get halálbüntetés érte. Ez ugyan tulságos, de jó czélra intézett bün
tetés: mellyet azonban megczáfolni látszik azon előadás, melly szerint 
Sabaco a halálos büntetést egészen eltörölte, s az elitéltek számára a 
gonosztevők városát alapitá; melly csuf név egy, különben 
utánzásra méltó intézmény érdemét csökkenti. Az adósnak személye 
soha sem foglaltatott le. Asichis találta föl azon módot, hogy az adós, 
atyjának holttestét adhassa zálogba. Ez igen foganatos kötelezettség 
volt olly népnél, melly a holtak tiszteletét annyira szentnek tartotta. 

Diodor beszéli, hogy a tolvajok Egyptomban testületet képeztek, 
és a lopott jószágot elöljárójok kezébe tevék le j kihez a megkárosított 
fordulván 1 tulajdonát egy negyed-résznek átengedése mellett vissza
szerezhette. Ez előadás talán egy olly szerzödésre vonatkozik, mellyet az 
cgyptomiak a beduin · arabokkal 1 eme ragadozó, s minden népjogot 
lábbal tapodó néppel kötöttek 3). 

1) 1\fercurius Trismegistus. 
2) A zsidó törvényhozásban megőrzött sz.okás. 
3) Reynier mégis azt állítja, hogy a cairoi rablóknak jelenleg is van fő

nökük, kihez a megkárosítottak for(lulnak. 
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Birák. 

Az igazságszolgáltatás a papok kezében volt. Harminczan közü
lök The be-, Heliopolis-, és Memphis-, Egyptom három részének főváro
saiból választatva, és dusan dijazva, a legfőbb törvényszéket képezték. 
Miclött hivatalukba léptek volna, megesküvének, nem engedelmeskedni a 
királynak, ha ez igazságtalanságot követelne tőlök. Kebelökből választák 
az elnököt; ki nyakába aranylánczot akasztott, a Sate-, vagyis igazság 
istennőjének arczképével: sa két részről irásban előadott okok megfonto
lása után (hogy tudnillik az ékesszólás csábitó hatásának eleje vétessék), 
az arczképet azon rész felé fordítá az elnök, melly ügyét megnyerte. 

Az egyptomiakra olly bőven pazarolt dicséretek mellett , mit 
tartsunk olly kormányzatról, mellyben egy Pharao eszközökről gondol
kozik, mcllyekkel egy hozzámenekült népet cs z é l yes e n e l n y om
h ass o n; és miután e czélját a legterhesebb munkákra szoritás által 
sem érheti el, mindcn ujonsziilött férfigyermek megöletését parancsol
ja? l\Iit képzeljünk olly tartományról, hol nem csupán győzök és le
győzöt tek, hanem egy részről bölcs parancsoJók, más részről oktalan 
barmokhoz hasonló szolgák is találhatók? 

Eg.)·éb castok. 

Igy tellát ha mi jó volt is a törvényekben, az csak a kisebb 
számnak, tudnillik az uralkodó eastoknak használt; a lakosság többi 
része sem földbirtokkal, sem polgári jogokkal nem birt. Lehet, hogy a 
kézmüvesek és kereskedők is a kiváltságos osztályok számára dolgoz
tak. Azt mondják a görögök, hogy mindenki atyja mesterségét tarto
zott folytatni; lehető azonban, hogy saját fogalmaikat másokra alkalmaz
ván, ez által azt akarák értetni, hogy a eastokból senkinek sem lehetett 
kilépni: minthogy ezek ingathatlansága, az állam sarkkövét képezte 1). 

Kereskedés. 

Egyptom kereskedése bizonyosan élénk volt; ettől semmiféle vi
szontagság sem foszthatá meg: annyira összeforrott helyezetéveL Innen 
a templomok dusgazdagsága, mcllyekben a p an c g y r i á k alkalmá\ral 
az egész nép összegyi.ilvén, a legélénkebb csere fejlődött ki: innen ve
zettek az utak Actbiopia s Mcroe tartományokba, vagy a tengerpart-

1 ) l\hr a patriarchalis időkben, a mesterségeket és müvészeteket örökség
képen őrizték a családok. A Genesis 4-ik fejezetében Jabel11.zok atyja, kik sáto
rokban laknak és nyájakat iíriznek; Jubal a cziterán és orgonán játszólmak, 
Tubalenin a réz- és vaskolwlóknak mesterc.Strabo(XV.k.)mondja, mikép Boldog
Arabiáb11.n a nép öt remire oszlik: az elsőhez tartoznak a harczosok, a második
hoz a föhlmivelök, és kik a gabonát másokhoz hordják, a harmadikba a kézmü
vesek és müvészek; ezek után jőnek a myrrha-honlók, s végre a tömjén-, cassia-, 
fahéj- és nardus-szállit,)k. E foglalkozások örökségben szállnak az unokáhn. 

38 
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hoz , hol a hajók terhökre várakozának; más utak ismét a Nigerig 
vezettek, vagy Carthagaba, Phoeniciába, kinyultak egész Örmény
országig, a Kaukazig, Babylon-, Palmyra- és Bactráig. Indiának ke I
méi s drága-kövei, sőt némell y chinai edénykék és apróságok is, mcly
lyek sirboltjaikban mai napig is szemlélhetök, azt gyanittatják·, hogy 
kereskedésök odáig is elhatott. Amasis király később megnyitá a Nilt 
a görögöknek; sőt földeket is adott nekik: hol ök templomot építettek, 
és meglehetösen emelék a kereskedést; jóllelJet nem a tartomány üd
vére. Ezen ország is, mint átalában a legrégibb államok, sajátságos 
életmódra volt alapítva; s a törvényhozók minden áron éleszték a nép
ben az idegenek iránti gyülölséget. Egészségi szempontból, de azért i.,, 
hogy más népektől elkülönözve maradjanak, az egy p tomiaknál szokás · 
ban volt a körülmetélés: idegenekkel nem ültek egy asztalhoz; scm az 
általuk használt kést nem vették volna kezökbe. Innen fejthető meg 
irtózásuk a köztök lakozó nomád zsidó törzsek iránt, mellyektöl töké
letes elszigeteltségben éltek. 

A Közép-tenger hullámai szüntelen fenyegetvén öket,ezt ellenségii l 
tekinteni megszakták; nyugotra helyezék a halál-, és örök nyugalomnak 
szentelt tartományokat, és a pokoli istenek uralmát; s még messzebb, Li
bya homokpusztáin, Typhon és a gonosz szellemek tanyáztak. A helyett, 
hogy egyenes közlekedésbe bocsátkoztak volna, c czélra a karavánakLi 
alakitott nomád csordákat használták; azonban szintugy a történetírá", 
mint emlékeik egyformán meghazudtolják,mintha ök a tenger iránt gyü
lölettel viseltettek volna : sőt Alexandria lakói , kik jóllétöket egyene
sen a kereskedésnek köszönék, a tenger uralmát Isis kezébe tevék le. 

Az adás-vevés fő tárgyát az aratás képezte; melly olly bőven 
ütött ki, hogy egy évi termés három évre is elégséges volt. Erdőség 

kevés volt Egyptomban, s a szőllőt későn mivclték; a lóteuyésztéshcz 
értettek, valamint a tojások mesterséges kikeltéséhez: lenből hyssus
nak ne-rezett szövctet, a viz meghütésé1·e igen könnyü, kellemes alaku 
és fényesen mázolt agyagkorsókat készitettek 1 ). Egyptom sajátlago; 
terméke a papyr volt; mellyet a régiek közönségesen irás ra használtak l) 

Szoká,.ok. 

Az egyptomiak sirjaikat házi foglalkozásaik rajzával boriták • 

1
) Ezek neve quuleh. A titok abban áll, hogy az agyag közé közönségc.• 

só vegyittetik, nH•lly a vizben felolvad, és az celény lyukacsos marad. 
l) Erről az Arckaeologiában. E nádfaj nem csupán EgyptomLan terem, ha

nem Abyssiniában, NubiáLau, Cltaldaeábau, Indiában és Siciliában is, lcginl!áLb 
Cyane pab.k me ll ett Sy racusa körül. L. Bart els, B1·ie(e übe1· Kalabt·ien u11d J::; ici/it·"' 
Ill. k. 50. l. 
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ugy hogy innen házi életök, valamint a náluk szokásban levő mestcr
ségek és foglalkozások történetét is megirhatjuk. A köznép calasirisnek 
nevezett, kurta vászon-zubbonyt viselt övszoritóval, vagy néha 
rojtos ujjakkal; lábbeliök papyrus leveleiből, vagy bőrből készült 
fedetlen fővel jártak, hajukat felbodrozva; gyapju-köpenyt is visel· 
tek vállaikon, mcllyet a templomba lépve, kint hagyta!<. A nők 
egyszinü, bő vászon, vagy pamut ruhát viseltek bő ujjal; hajukat mcs
terségesen fésülték; karpereczek, gyűrük és fülbevalók ékesiték öket; 
leplezetlen arczczal jártak az utczákon, esikos és bő öltönyü rabszol
gák által kisértetve. A vagyonosabbak gyaloghintókat és kétfogatu 
kocsikat használtak, megelőzve futárok és követve szolgák által; kik 
széket vittek magukkal, és mindent, a mire uruknak ut közben szük
sége Iehetett. Ostáblán játszottak, a gyermekek pedig koczka-, vagy 
laptával, vagy testgyakorlatokat végeztek; bikaviadal, hyenavadászat, 
bohóczak és törpék alakoskodása, szalgáltak a köznép mulattatására. 
Fresco-festészet, külhoni fából készitett butorok, aranyozás, szönyegek, 
ékesen dolgozott edények, színcs üvegek, ékiték a gazdagok lakait ; 
kiknek házai több emeletre is épültek, és czölöpökkel keritett négy
szögű kerttel valának környezve, pálmák-, bokrok-, vizesések- és mu
lató·llázakkal : mellyekbcn táncz, zene és mindennemü játékok gyö
nyörködteték az embert. A mint a vendégek a terembe léptek, a rab
szolgák levonták saruikat, s vizet és illatos szereket hoztak számukra; 
azután a nőktől elkülönözve leültek, és elvégezvén a mosakodást, lotus
virágot, vagy egyéb virágtüzéreket fogadának el. Nem használtak 
romai módra tricliniumot, hanem székeket, padokat, karszékeket, pam
lagokat, miként nálunk szokás: és kettenkint ültek egy asztal körül. 
Az asztalra bor, frisítő ételek, marha- és ludhus, hal, vadhus, főzelé
kek és gyümölcsök kerültek; melly utóbbiakat ujjaikkal törék föl. 

Faj. 

Átalában nem mondható szépnek az Egyptomot lakó emberfaj : 
annyi azonban bizonyos, hogy a négerfajhoz nem tartozott. Az alsóbb 
osztályok arczszinc barna volt ugyan 1); de a felsöbb osztálye-ké fe-

A papyrról bövebben értekeztek Guilandiilo, Papyrus etc. Velencze, 1572.; 
és Durea.u de la Malle, a franc·úa acauemiában, 1833. Az egyptomiak italt kr szi· 
tettek gyökereiből, a nádból apró eszközöket, sőt csónako]mt is, husos részéLől 
pedig eledelt. 

1
) Eustathius az Odysseához irt commcntárjaiban, d 1 nzt mondja, logy 

'J:i·v;rr,"~,j.,. annyit jelentett, mint naptól megbn.rnitottnak lenni. Aristoteles 
hozzá teszi, mikép az egyptomiak lábszárai kissé görbék voltak és kifelé ál: tak. 
P,·vbl. scct. XIV. A bolognai intézet mumiája tizenegy arasznyi magas; Pansa• 
nias l. 86. az egyptomiak termetét m<gasnak mondja. 

38". 
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Jer: és e körülmény, kapcsolatban a koponyatani tapa~ztalatokkal. 

megerősíti azon nézetet, hogy a különféle eastok különféle népeknek 
azonegy tartománybani megtelepüléséből erednek. Még az aszatokon 
(mumia) tett tapasztalatok is megerősítik Herodot azon állítását, hogy 
az egyptomiak kitünő egészséggel birtak 1); hihetőleg azon mértékle
tes józanság következtében, melly őket a többi népek köz t kitünteté, 
s melly vallásos érzelmeik kifolyása volt. Különösen a papoknak kellett 
a mértékletesség példájával előimenni: s ők csupán pálmalevelekböJ 
vetett ágyon aludtak; jóllehet Roma Egyptomból nyerte a legruga
nyosabb, ludpehelylyel töltött párnákat_ Némellyek azt is állitják, hogy 
vendégség közben koporsót, vagyis hel yesebben szólva, egy mumia
szekrényt hozatván be, s azt a teremben körülhordoztatván, mindegyik 
vendéghez e szavakat intézék: "I g y á l és é l v e z z, m i g h as o n J ,·, 

so r sr a n e m j u ts z." 
ErkiUcsl állapot. 

Menesnek tulajdonitják a házasság behozatalát; vagyis más sza 
vakkal, a polgárosító gyarmat, hogy az őslakókból a vadságot kiirt~a, 
mindenekelőtt a felbonthatlan házassági szövetség behozataJán, mint 
a társadalmi életnek alapkövén kezdte. Testvéreiknek magtalan öz
vegyeit, mint ez hajdan a zsidóknál volt, és jelenleg is divat a ko p
toknál, nőül vették j de csak később, a macedoni dynastia alatt kapott 
lábra a testvérek közt kötött házasság. A többnejüség tiiretett ugyan, 
de nem a papoknál: kiknek az őshagyományok után tisztább fogalom
mal kellett birniok e szent szövctség felőL A nők haremekben őriztet
tek; s bizonyos egyéneknek tétetett kötelességü!, illy nőket szállitani a 
király számára: innen a heréltek a legfőbb méltóságokra emclkedhettek. 
Igy Putiphar, József gazdája, Pharao heréltjc volt; és alig hogy Áb
rahám Egyptomba belépett, azonnal hiriil vitték Pharaonak, mikén t 
egygyönyörünő van lúséretében. Sára a harembe vitetett; és vl-1• 
testvére irányában nagyon is hizelgő bánásmódot használtak. 

Az egyptomiak a háladatosság és ű ui tisztelet példányképeiU: 
állittatnak előnkbe j jóllehet a törvény egyediil a leányokat kötelezi 
elaggott szülőik tartására. Az ország védelme a harczosok osztályának 
feladata lévén, a többi lakosok elpuhultságban növekedtek; s J1a He
rodotnak l1itclt adhatunk, fonással töltötték a napot, núnden egyéb 
gazdaságot nejeikre bízván. 

A sok tulság az egyptomi szokásokban, a magasztos- és kissze-

1
) Radziwil temértlek mumint vizsgált meg: de egyiknek sem voltak rossz 

fogai. Utaz~.<tí1wk 190. l. 
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rünek folytonos vegyületc, még inkább megerlSsit bennünket ama né
zetben, hogy ezen nép több rendbeli, vallás- és miveltségre egymástól 
különbözö népek Yegyületéböl alakult össze. Az egyptomi állambölcse
ség abban állott, hogy mindcgyik népfaj változhatlanul előbbi foglal
kozása mcllett hagyassék; melly intézkedés Ásia több népeivel is kö
zös: mellyek tudnak ugyan valamit föntartani, de nem tökéletesiteni; 
s mellyek eredetöktől fogva az igazságnak igen becses csiráit mutat· 
hatják föl, dc mcllycket ők soha meg nem érlelnek. 

E vegyület még felötlőbbé válik, ha az egyptomiak vallását és 
ismeretcit tekintjük. 

HUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

A legelsö népek, és különösen az egyptomiak ismeretei. 

Pythagoras , Horner , Plato, Lycurg, Salon, Egyptomba mentek 
ismereteket gyüjteni; Mózses az egyptomiak m i n d e n b ö l cs es é
g é b e n o k t a t t a t o t t 1) ; Orpheus és Pythagoras követői, kiknek a 
két Görögország köszöni polgárisoelásá t, nem tudtak jobbat tenni, mint 
az egyptomi intézményeket vinni be tanodáikba. A Nil partjairól jött 
Cecrop'> Í'l, Görögor'lzág legpolgárisultabb városának alapítója, melly
töl Europa nyerte tudományát és ismereteit: az oraculum kijelenté, 
miszerint Egyptom népe a legbölcsebb minden népek közt. S mégis 
milly hiányát tapasztaljuk náluk a legközönségesebb ismereteknek! 
l\fcnnyi babonaság ama népnél, melly a saját kertjeiben termett vörös
hagymát imádta! Mennyi durvaság lakhaték ama királyokban, kik 
hogy a pyramisok emelésére megkivántató pénzt összegyüjtsék, saját 
leányaik becsületével is kereskedének! Miként egyeztethetünk meg illy 
nagyszerü ellenmondásokat? 2) 

Sem közhasznu nem lehet, sem akadálytalanul elő nem haladhat 
a tudomány, mig az valameily testület kiváltsága és titka marad Már 
pedig a régi népeknél kizárólagos tulajdona volt az a papoknak; s még 
ezek közt sem osztatott el egyformán. 

De tehát a papok honnan meritették tudományukat? 

1 ) Act. Apost. 7, 22. 
1) Az egyptomiak bölcseségéről a legellen.kezöbb véleményt vitatnak az 

n,iabbak köz ül Woodword ( Archaeologi(7. I. 212.) és Scblosser ( Weltseschichte.l. 18.). 
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Valóban bámulandó dolog, hogy az emberi-nem alig tünik föl a 
történelemben, máris annyi ismeretekkel bővelkedik: különféle e~zkö

zökkel miveli a földet, szeliditi az állatokat j kenyeret, bort, olajat ké
szit; sző, varr, h ime~ j üveget készit, korallgyöngyöt halász, érczeket 
ás, gyémántot köszörül j a szobrászat, épitészet, zene, táncz, érczön
tés, mérték, pénz , pecsét, Chronologin , számtan, irásjegyek ismerete 
már a legrégibb hagyományokban megemlittetnek j mcllyekben egy
szersmind az isteni-tiszteletet, törvényeket, törvényszékeket, szerző

déseket és büntetéseket i~ feltaláljuk 
Sőt ennél is többet. Olly ismeretekkel is bir az ember már gyer

mek-korában, mellyek csupa kiváncsiságból erednek, s mellyekre a 
"zükség őt nem kényszerité; s mellyek százados tapasztalatokat, bizo
uyos finomságu eszközöket, és pontos számitást vesznek igénybe. Az 
('·g-i testek látszólagos naponkinti mozgása, fogyatkozások alkalmával 
a holdra vetett kerek árnyék, a tengernek domboru felülete, meggyőz
lldék őt a földnek teke-alakjáról; dc miképen szerezhete magának fo
galmat a föld terjedelméről? Pedig épen ez teszi alapját az egyptomi 
.., ás i ai rr.értékrendszereknek. A 19 éves időkör, me ll y a naptárakban 
a, r a n y szám czim alatt most is megtartatik, már az egyptomiak 
előtt ismeretes volt: az ásiaiak a 60, a chaldaeusok a 600 éves idő i.: ö rt 
ismerték 1). A világteke, napóra, az időnek }Jetekre felosztása, a nap
,:s lwldfogyatkozások, az üstökösök rendetlen járása, ismeretes az 
cgyptomiaknál j kik minden távcsövek hiányában, azt is tudják, hogy 
a tcjut nem egyéb teméntelen sokaságu csillagok halmazánáL A nagy 
pyramis oldalai pontosan a világ négy része felé irányozvák. Igy Dsem
shid Persepol is alapját ugyanazon napon vetette meg, mcllyen a nap 
a kos-jegybe lépett, és uj csillagászati időkört kezdett. A ehinai biro
clalom alapi tó ja, Fo h i, szinte csillagász volt. 

Midőn azt látjuk, hogy valameily tiz éves gyermek nem csak az 
eledelhez tud nyulni, s veszélyeket elkerülni, l1anem gondolatait ér
telmes hangokban is megtestesíti, szavakban kifejezi, irásjegyekkel 
megköti, s minden emberi tudományt huszonnégy betüre, tiz szám- és 
hét hangjegyre képes elemezni: azt kell hinnünk, hogy mindezekrc 
valaki által oktattatott j és hogy ismereteit hagyomány utján nyerte. 
Ugy látszik, hogy az első népek ismereteit sem fejthetjük meg ma
gunknak más uton. Bailly s Romagnosi abbeli állitása, hogy ez isme-

1) Delambre (J. köt. 3. l.) megmutatja, mikép Cassini és Bailly csupán Fla· 
vius József egy helyének hamis magyarázatánál fogva állitá.k, hogy a patríar
chá.k n 600 éves holdnapkört ismerték. 
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retek egy régibb ncm7.ettől erednek , a nehézséget nem szünteti meg. 
l\Ii a7.t hisv;zük, miként mindez maga az Isten által megvilágosított 
első emberek tudományának maradványa j s e véleményünk mellett 
mindaddig megmaradunk, mig valaki okszerübbel nem tud előállni. E 
nézetünket megerősíti azon tapasztalás, hogy a régi népek ismeretei 
nem fokonkint fejlődnek lassu hódítások utján j hanem már kezdetben 
bámulandó formák birtokában vannak: mellyeket nem hogy tökélete
sitenének, hanem utóbb még azok alkalmazásában is tévednek. 

Az egyptomlak t•siiiB8"RSzato. 

Az egyptomiakról valóban elmondhatjuk, hogy ők , a ta.Jálmá
nyok termés?:etével ellenkezőleg, azt is elfeledék, a mit tudtak j s mi
dön csillagászati tudományukat az idegenekkel közlötték, ezek nem 
sok J1asznot vontak belőle. A Sírius-féle évnek a tropicussali, annyira 
bámult megegyezéséről már fönebb (129. l.) szólottunk. A napéj
q!:yenlet hátrálásának állítólagos ismerete, csupán az esnei és dende
rai állatkörökre volt alapítva, s ezekkel együtt elenyészett. A pyrami
sok tájékozását illetőleg, mi még legnagyobb tiszteletökre válik, és a 
miből némcllyek azt aliarák következtetni, hogy azok a legelső pat
riarchák korszakában, sőt talán még a vizözön előtt épültek: erre egy 
harmadrész fokra igazitott délkör elégséges volt, az egyenlő árnyékok 
f'lcmi rendszerénél fogva. A bolygók rendje, melly szerint a hét nap
jait elnevezé],, föltételesen megállapíttathatott a közelitőleg kiszámí
tott Yáltozások növekvő tartóssága után. Mondják, hogy annyi száza
dokkal Copernicus előtt, ők tanitották Pythagorast a valódi világ
rendszerre: de mikép higyiik el ezt, midőn azt látjuk 1 hogy Thales 
Prröl mit sem tudott; és hogy hallatlan dolog volt a görög!:lk előtt, 

midön ezt Philolaus tanitani kezdé: azon Philolaus, ki a napot tükör
ná hitte, me Ilyben a bolygók világa és melegsége visszaverődik? 

Az athcneiek , zsidók, és több , Egypt0mból származott gyarma
tok , egyedül a hold-évet használták j Thales onnan 365 napból áll1í 
f.vet hozott Görögországba 1); s Herodot nem is említi a papok által 
ahhoz adott hat órát 2). Azt mondják, hogy az egyptomiak 373 nap-, 
f.s 832 holdfogyatkozást jelöltek fel: de ez még nem teszi azt, hogy ők 
azokat előre megmondták; és nem is találjuk annak nyomát, hogy Tha
les, ki az ő tanítványuk volt, óráját, vagy csak napját is megmondta 
volna az általa előrehirdetett hires holdfogyatkozásnak Továbbá Pto
Jr.macus, a földíró, nem sokat gondolt az egyptomiak által fóljegyzett 

') Diog. Laert. l ib. I. in Thalelc. 

Z) HUU(!1l~·· c. IV. 
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fogyatkozásokkal; hanem a chaldaeusokéhoz tartotta magát 1). Eudo
xius, ki tizenhárom évig tanulta az égtant Egyptomban, Görögország
ba csak egy durva égtekét hozott j mcllyen a csillagok állása épen ugy 
vala följegyezve, mint egy ezredév előtt 2). Sőt mi több? Thales ok
tatta az ö mestereit, mint kelljen a pyramisok magasságát az árnyék 
után legkönnyebb módon kiszámitni . 

.l chaldaeusok csillag8szata. 

A vizsgálatot más régi népek csillagászati tudománya sem állja 
ki. Azt mondják, hogy Callisthenes, ki Nagy-Sándort hadjáratában kö
veté, Babylonból chaldaeusok által tett csillagászati észrevételeket kül
dött Aristotelesnek, mellyek 2200 évre mennek föl Kr. e. Az nem so
kat nyom, hogy ezen, Simplicius által 3) felhozott tényről, Aristoteles 
hallgat i mert tudjuk, hogy Aristotelesnek sok könyvei elvesztek, és 
ezek közt az As t r o n om i c o n is. De hát minő észrevételek lehettek 
ezek? Valószinüleg a legszembeszököbb tünemények jegyzéke, minők: 
a fogyatkozások, a bolygók állása, az üstökösök. Bél tornya, akár a 
Nimrod által épitett volt az, akár pedig más, tágasabb láthatárt en
gedett a szemnek j de mit használt az a zenith-magasság és távolság 
meghatározására, az égi testek átmenetének a délkörön, a bolygók 
futásának az állatkörben, és a fogyatkozásoknak figyelembe vételére? 
Még e magasság is kettős tévedésbe ejtl1ette a tapasztalatlan népet i 
melly kettős tévedést eszközlik: a láthatár felé igen érezhető sugártörés, 
és a láthatár összefolyása. Ptolemaeus a chaldaeusok által följegyzett 
tiz holdfogyatkozásból okoskodik, mellyek Nabonasar idejeig mennek 
föl, s mellyek tartóssága órák és félórák , elsötétülése pedig fél és ne
gyed átmérő szerint számíttatik. Mindez azonban bizonysága annak, 
hogy a chaldaeusok ismerték az évnek valódi hosszát j ugy szinte az 
időmérésnek bizonyos módját is. Ök egy sa r o s-t, vagyis 18 évböl álló 
időkört használtak, mellynek megujultával a holdfogyatkozások is ugyan
azon rendben kerülnek elő: mit ők hosszu tapasztalásból tudhattak, és 
néhány század folytán tapasztalt tünemények után következtethettek. 
De a napfogyatkozásokat sem megfejteni, sem kiszámitaní nem tudták; 
nem ismerték a holdpálya csomóinak mozgását, nem a sugártörés tör-

1) L. Delambre, Bevezetés a. Hisloire de l'astronomie du moyen age czimü 
munkájába.. 

2) Ugyanott, I. köt. 120. l. V. ö. Blot, Recherches sur plusieun pointsd'astt·n
nomie égyptienne. 

3 ) Delambre, ugyar..ott,212. 1.- Jdeler, über die Astronomie der Chaldcier. IV. 
köt. 166. Halma. Ptolemaeusában. - Larcher, Mémoires de l' institut royal, IV. k. 
Desdonils, Col4rs d' astronomie, 
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vényét: ugy hogy 15 foknyira is félretolták az állatkör jegyeit; sem 
Geometriájok; scm Trigonometriájok nem volt: melly tudományok nél
kül csillagászatról szó sem lehet. Az arab Albategnio azt állitja, hogy 
a chaldacusok a csillagévet 3G5 nap-, 6 óra-, I 1 perczben állapitották 
meg; és igy csupán két perezezel tértek el a valótól: de erről sem Hip
parcbus ~ sem Ptolemaeus nem emlékeznek. Ha ő ezt valameily elve
szett hiteles íróból merité, ugy ez ismét ollyan pont, mellyet sem sa
játukká tenni, sem hasznukra forditani nem tudtak Szinte illy módon 
egy délkört is vontak , és meghatározták a napnak delelő pontját; de 
ezen qua1lranst nem használták arra, hogy általa a föld ferde állását, 
az egyenl i tő magasságát, és az évnek hosszát meghatározták volna. 
Anaximenes , ki néhány századdal később ezt Görögországban fölta
lálta, a földet hcnger-alakunak, részben pedig laposnak tartotta. Illy 
kevessé lehet egyes ismeretről a tudomány valódi állására következte
tést vonni! 

l:sllht~t;ászat a phoeniciek-, hinduk- és chlnnlaknál. 

A phoenicick, kiknek hajóik a tengereket hasiták, szi.ikségkép 
figyeltek a csillagok járására: mert biztos nyugpontot szaigáitattak a 
hajózásra; s midőn Strabo nekik tulajdonítja a számtan, a csillagászat, 
a medve-csillagzat föltalálását, ez által csak azt akarja értetni, hogy 
e tudományokat a hajózásra alkalmaztálc 

Bailly bámulta a hinduk által tett vizsgálatokat: de ezek hibá
sakul találtattak, és visszásan állittattak össze 1). Egyébiránt ők bizo
nyos formákkal, és sajátságos számítási módszerrel birnak: mellynek 
kulcsát, miután ők azt maguk sem ismerik , kitalálni mincleddig nem 
lehetett. Az ő égtekéjek huszonl1ét n a c t r o n t, vagy holdjegyet mu
tat, JJasonlókat az arabokéhoz; az állatkörben ugyanazon jegyeket 
használják a chaldaeusok, egyptomiak és görögök. Az illy különféle 
mi\·eltségü népek miképen találkozhattak ez önkénytes intézkedésben? 

A csillagászat megismertetése Chinában Yao-nak tulajdonittatik; 
de a valóságos fogyatkozások, rnellyeket Confucius Lu uralkodásának 
történetében jegyzett föl, csak 776-ik évben kezdődnek Kr. e., tehát 
félszázaddal hamarább, mint a chaldaeusoknál. Jóllehet a Seu-kong által 
1100 év felé Kr. e., az árnyék iránt tett vizsgálat valónak lenni látszik: 
mégis 1629-ben, midőn a chinai irástudók a jezuitákkal vitatkoztak, 

•) Laplace, Errposé du systéme du monde. 330. l. - Dawis, On the asll·onomical 
cnlculation.< of the lndian.<. Calcutta Memoirs, ll. 225.; VI. 540.; VIII. 195. l. -
Bentley,_ On the antiq~tites of the S~trya-siddhanta, and on the asll'onomical systems of 
the Egyptians. 
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az árnyék számításához egyátalában nem értettek j ugy hogy a csillag
dák igazgatása mindenütt a jezuitákra bizatott 1). 

Hogy a régiek minden tudományok közül először is a csillagá
szatot mivelték, ezen nincs mit csudálkoznunk j mivcl az ég szemlélete 
bámulatot keltett lelkökben, s a tüncméuyckct könnyii volt észrevenni, 
és hasznos azokat előretudni. E tudománynak csak a Mathcmaticára 
volt szüksége; melly csupán a hely- és távolsági viszonyokat tartja 
szem előtt. De bizonyára homokra épitene az, ki a régiek jegyzeteinek 
nyomán akarna elindulni. A csillagzatok határai az irók szerint változ
nak, elkezdve Hipparcbtól Tycho-, Hcvcl-, Flamstecd·, Piazziig, és 
csak a csillagzatok helyzetének megismerését könnyítik. Dc Hipparch 
előtt a csillagokról senki sem készitett jegyzéket; pedig ezek az egye
düli szilárd nyugpontok, mcllyekhez a colurok és bolygók haladása 
hasonlittaiJJatik, és mellyek szerint a nap és Jwld járása kiszá.uittatha
tó. Némelly összefüggésben nem levő clmi~lctckct a titkolódzás elfer
dített, vagy rosszul alkalmazott keleten; egyedül Görögország vitte 
az előhaladás biztos ösvényére a tudományt és müvészetet az áltaL 
hogy azt a papok kezei, s a hieroglyphok rejtél yes jegyei közül kira
gadta. 

(;§illngjcíslnt. 

A csillagászatnak csak kárára volt, }JOgy olly korán visszaéltek 
vele az emben•k a jövőnek kifürkészésére. Nagy mesterel{ voltak ~' 

részben a chaldaeusok j és a régiek megkülönböztetélc az övéket a;.: 
egyptomi Astrologiától: me Ilynek feltalálójaul Petosirist és Necepsot 
emlí tik. A nyugatiak a jövőt csak természeti tünemények és légtüneti 
vizsgálódások után fürkészték j s az Astralogiának ismeretére a görö
gök és rarnaiak-az egyptomi:tk által jutottak. Egy hires tudós azt vi
tatá, hogy az egyptomi csillagászat csak azután nyert uj és tudomá
nyos alakot, midőn az alexandriai iskola hirre vergődött; és hogy Gö
rögországból vitetett'oda a tulajdonképen ugy nevezett állatkör, vagyi« 
zodiacus: mig ott azelőtt csupán csak a csillagjóslati emlékek ismer
tettel{. E nézetet támogatja ama körülmény is, hogy a csillagzatoknak 
mcröben görög alakjai, ~cmmi összeköttetésben sincsenek a temérdek 
ó-kori egyptomi dombormüvekkel. Továbbá tudjuk, hogy Eratosthene'i 
koráig a görögöknek csak tizenegy jP-gyök volt i a miből azt gyanit
hatjuk, hogy náluk tökéletesedett lassankint a zodiacus: azután a 
Deltába vitetvén át, ott hajtatott tökélyre, a csillagjóslati rendszerek 

1) L. a IV. könyvet. 
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alkalmazása által 1). Egyébiránt itt sem helye nincs, sem birákul nem 
léphetünk föl e kérdés eldöntésében; csak azt akartuk bebizonyítani, 
milly keveset lehet adni az annyira magasztalt egyptomi bölcseségre, 
s ama zodiacusokra, mellyek régisége ezer meg ezer évekre tétetett. 
És igy az egyptomiak nemzeti l1iusága által kigondolt ezer meg ezer 
S7.ázaclok , puszta naptári legenclákká törpültek 2). 

~z eg)·ptomlak egyéb tudnmán)·n. 

Különben méltó dicséretet érdemelnek az egyptomi papok azért, 

1
) Letronne, Oburt>alions r.ritiq11e.~ et rwchéologiqucs su•· l'o~jet des représen

tnl;oru z.otliarale.< qt~i nous •·es/eni de l' a11tiquité. Paris, 1824. :Még világosabban 
magynrüzzn rendszerét a Felírntok és szépmiivészetek acntlemiájában felolvasott 
,Astrologia törtéJ:eté'-ben. 

2) Számos rendszer állittatott föl az egyptomi periodusok-, és azok terrné
szetének megfejtéso')re; de még eddig egyetlen-egy sem fogacitatott el átalánosan. 
Gatterer szerint,kit Görres is a németek nagy részével követ, mindenaSotis-, vagy 
~iriuson, l sis csillng:ín for(lul meg, mclly a nagyobb és kisebb évnek szabályozója. 
Legelőször azt vélték az cgyptomiak, hogy a hold teljes körfut<i.s:ít 309 változá
~oa át, vagyis 9125 nap alatt végezvén, 25 polgári év mulva a Satisnak ugyanazon 
pontja felé fordul; miért is Apis életét 25 évre határozták, valamint a róla neve
zett évkürt i.~ a lwl<ln<tk :itmcnctétől a bika-csillagzatba, hogy a Satishoz érjen. 

A 25 határo?.-ttlan év l óra-, 13'-, 42"-al hosszabb lévén a valódi holdév
körnél, a 25-öt 20-al sokszorozva, uj 500 év ből álló eyelust gondoltak ki; me !ly
nek lefolytáNal a töredék egy egész napot tett. Heradot szerint a phoenix élet
kora 500 évre terjed. 

A 365 napb<íl álló polgári évet a tropicus évvel, mellynek hossza 365 nap 
1 1/~ óra, összehasonlih•án: kiderül, miszerint 1460 év ez utóbbiakból, egyenlő 
1-ifil-el az előbbiekből (az arány valójában ollyan,mint 1507, 1508-hoz). Innen van 
egy ujabb nézet szerint, a phoenix életkorn általjelképezett sotiacus évkör. 

Ismerve tovább az cgyptomiak a napéj-egyenlőség hátrálá.sát, utolsó évkö
reiket talált:ík föl. Azt vélték ugyanis, hogy e hátrálás '/, fokottesz minclen szá
zadban, az egész cyclus tehát 36,000 évből áll (valójában a hátrálás egy fokot 
tesz minden 71 év alatt, és e szerint az évkör mintegy 26,000 évet futna meg) ; és 
igy képezték az ugy nevezett Plato-féle é"et. 

A Sotis-féle évkör számai, ugymint 1460 és 1461, kiilön-külön a hold
É'vkör által sokszoroztatván, két nagyobb 36,500, és 36,525 évből :illó periodust 
annak. Ezek eredetét az első könyvben máskép adtuk elő; honnan kitiinik, milly 
kevés járhtssággal birtak az egypfomiak a csillagászati tudományban. 

A papok azt mondták Heradotnak , hogy a Sethas elötti, 341 országlás 
alatt, a nap négy izben változtatá fölkelési helyét: kétszer nyugván le ott, hol 
fölkelni szokott, és ellenkezőleg. Ez előadás oda magyaráztatott, miszerint a pa
pok ez~el azt akarák mondani, hogy azóta. két sotiacus évkör futott le, mellyek 
alatt a hat:írozatlan Thotlmak első napja. négy i z ben tiint f'ól ellenkező pontokon, 
a valódi évvel összehasonlított egyptomi polgári év változásainak következtében. 
Bármilly elmés legyen is e magyarázat, nem kielégitő 1 sem Herodot s:~;avaival 
nincs öszhangzá.sban. 
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hogy a csillagászati észrevételeket a Nil áradása idejének meghatáro
zására, s egyéb előnyök elérésére forditották ; mellyek minden esetre 
a tartomány jóllétének emelésére szolgáltak. E czélra tanulniok kellett 
a Hydraulicát, hogy szintugy az öntözés, mint a hajózás tekintetében 
egyenlően oszszák föl a vizeket. A királyok csatornája négy ágra osz
lott, 16.5,000 meternyi térségen, és a legnagyobb hajókat is meghir
hatta. Memphis fölött a Nil balpartjától vont József-csatorna, a H y lao n 
csatornába vezetett; melly tömérdek apró ágakra szakadozván, Arsinoe 
tércit termékenyité. Midőn valameily keriiietet büntetni, vagy fékezni 
kellett, elég volt elzárni az oda vezető csatornát. Egy az adó megha
tározására szolgáló Nilmérő állittatott föl a tartomány legmagasabb 
pontján. 

Az áradások következtében kénytelenek voltak a papok Geome
triát tanulni, a folyton eltörlött birtokhatárok helyreállitása végett. 
Egyptom régibbChem i nevétől származtatják némellyek a Chemia 
nevet; melly tudomány előhaladásáról tanuságot tesznek a mázzal be
vont mumiák, a rajzokon elömlő gyönyörü kobaltkék, és átalában az 
annyi századokon át frisen megmaradt szinek. 

Jtlmnlák. 

Főleg pedig l1iresek voltak az egyptomiak a holttestek megőrzé
sébeni ügyességökrőL A szegényebbek testei csupán szik-, vagy közön
séges sóban szárittattak ki, s durva pólyákba takartatván, a közönsé
ges sirboltokban takarittattak el; a gazdagok testei pedig több rétegzet ü 
legfinomabb gyolcscsal, arany lemezekkel, és igen vékony gypsscl hu
zatván be, nyaklánczokat, apró alakokat és egyéb tárgyakat nyertek 
ékességül, s e mellett vastag papyrtekercset is: azután pedig több 
rendbeli szekrényekbe zárattale Az acthiopokról állíttatik, miszerint a 
holttesteket olly annyira finom és átlátszó mézgával vonták be, hogy 
a régiek azt üvegnek nézték; az egyptomiak nem lévén illy anyag bir
tokában, a megholtnak ábráját rajzolták a testét takaró szekrényrc. 
Ekkép elzárt mumiáikat a sziklákba vésett sirboltokba rakták. Az ara
bok már századok óta pusztítják e sirokat; az azokban talált, és eltett 
ékszereken kivül, a fát és hasonló gyulékon y szereket tüzeik élesztésérc 
használván. 

Nem csak az embereknek, hanem az állatoknak is megadák az 
egyptomiak ez utolsó tiszteletet; a libyai hegylánczolat beljében több 
mérföldekreterjedö, husz láb széles folyosók huzódnak minden irányban, 
bebalzsamozott ibis, sólyom, tojás, eb, macska, kos, shakal és majom 
maradványokkal: az arab hegylánczola t egy igen tágas természeti bar
langjamerő k.rokodilokat, kigyókat és békákat tartalmaz; mellyek bi-
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zonyos mézganemü anyag közé, minden rend nélkül dobattak egymás 
fölébe. Abukir mellett, nem messze Memphistől , találtatik egy mada
rak-, különösen pedig ibisekkel megtölt katakomba (F). 

A bebalzsamozás igen bölcs elővigyázati rendszabály lehetett, a 
Nil áradása által hatl1atósan előmozditott rothadás ellenében; melly 
Alexandria legét jelenleg olly dögleletessé teszi. Volt, ki azt álli tá, 
hogy a VI. század óta Europát pusztító dögvészes nyavalyák Egyp
tomból származtak; mióta tudnillik a kereszténység ott a bebalzsamo
zást megszüntette l). 

Azt hinné az ember, hogy a holttesteken tett tapasztalatok a 
gyógytan t különös fejlődésre segíték; de ugyanazon babonás hit, me Ily
nél fogva a haszontalan földi maradványok olly gondosan őriztettek: 
nem engedé rajtok tanulmányozni az életnek bámulandó szcrvezetét, 
mi a test betegségeinek megelőzésére, vagy orvoslására vezethetett 
volna. A holttestet nem vala szabad fölnyitni; becstelennek tartaték, a 
ki hozzá nyult: s a p a r as i t ok, kik a balzsamozás végett annak ol
dalait nyiták föl, olly annyira gyülöltek valának, hogy a megholtnak 
rokonai kövekkel hajigálták öket. Az egész gyógyászat puszta tapasz
talaton épült, és mint mindcn más tudomány, rejtélybe vala burkolva. 
A betegek az utczára tétettek ki; s az átmenők saját belátásuk szerio t 
javasolták a gyógyszereket. Illy módon képzödtek bizonyos gyógymó
dok, mellyek atyától fi ura l1agyományozva, az előforduló esetekheu 
minden válogatás nélkül alkalmaztattak Idő folytán az illy gyógymó
dok gyüjtcménye képezte a megállapitott dogmatikai gyógytant, melly 
a vallás által megszentesittetvén, kötelező erővel birt az orvosokra 
nézve: hogy a betegek gyógyításában szigoruan ahhoz tartsák magu
kat; és ha ki c módtól eltérvén, gyógyitása bal ul ütött ki, halállal 
büntetteték 

Lehet, Jwgy e szigm· csupán a dögvészes, fekélyes, és más miri
gyes nyavalyáknál vétetett foganatha; me ll yek kezelése tárgyában a 
legrendezettebb kormányok is változhatlan szabályokatállapi tottak meg. 
Egyébiránt az cgyptomiak núnden orvoslással bü vészi mi."tködést kapcsol
tak össze, melly utóbbiban mennyirc járatosak voltak, arról a szent-irás 

1
) E véleményt doctor Pariset nyilvánít:\ Francziaországban; s még eddig 

tucltunkra nem talált ellenmontlásra.:Mcgjegyzenclönek tartjuk: l) hogy a tetemek 
megrothadása idéz ugyan elö mi:tsmákat, de soha sem dögvészt; 2) hogy a régi 
pestisek, különösen az athenei annyira ismeretes dögvész, Egyptomból szárma. 
zott oda. Thucydides Il. 48. azt montlja: "Hir szerint a dögvész Aethiopiában 
kezclöclött,Egyptomon tul, innen Egyptom- és Libyába terjedvén el ... és egészen 
váratlanul Athene városában jelentkezék." 
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fogalmat nyujt. Mindazáltal a gyógyászat legfontosabb részét, az 
egészségtant jól értették az egyptomiak; mert bámulandó diaetetikai 
rendszert teremtettek, és tüztek ki követésre maguknak 1). 

Irodalom. 

E mérnökökböl álló nép, ellentétben a képzelgő hindukkal, ·ren
desen a prosát használja irataiban j ámbátor a nemzeti dalok és költe
mények sem hiányoznak nála: azonban irodalm uk egyetlen emléke sem 
maradt fön számunkra j vagy legalább mindeddig meg nem fejtetett 
Ugyanezt mondhatjuk a bölcsészetről is, mellynek töredékei mind li 

hittanra vonatkoznak. 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

A z e g y p t o m i a k v a l l á s a. 

Az egyptomi vallás alapját szinte az Istennek egysége teszi 2) 

Saisnakegy templomán e fölirat állt : ~~n v a g y ok a z, a ki v a n, 
v o l t, é s l e s z : m é g e g y h a l a n d ó s e m l e b b e n t e t t e f ö l 
a z e n g e m t ak a r ó f á t y o l t j egy másikon pedig : N e k e d , ki 
e g y é s m i n d e n v a g y , i st e n i I s i s 3) ! 

De Hermes könyveinek szerzője igy kiáltott föl: "Oh Egyptom! 
eljövend a nap, midőn vallásod és tiszta egélyed, nevetséges, és az 
utávilág előtt hihetetlen mcsékké fog változni j s egyedill a sziklákba 
vésett szavak maradandanak meg jámborságodnak egyetlen emlékéül.·· 

1) A parisi növénykert összehasonlító boneztani muzeumában lát]Hit6 egy 
eltört, és stbészeti eszközökkel összeforrasztott egyptomi lábszár. 

Z) Ezt állitják Herodot, Porphyrius, Jamblichus, Plutarch, Proci us. 
8) A görög és latin ir6k minden egyéb istenek sajátságait lsisnek tulajdo

nítják. Ka~ 'l nE~tOY.f/ iJE ron:o; AEj'fW~ noHaxq;. d~o xcu f1{V OU(l~av xalr:<~;Ja-

1:1{V 1:071:01' iJEIJIV xa}.ov!ftl' ""~ np• l<itll or AryvnTror IJJ!;" no}.J.wv 8-EIJ!V ti5torf/rrt; 

n'Ef!HY.OVfirr!;". Igy sz61 Simplicius Aristoteles commentárjaiban, IV. K. Auscult. 
Phys. XI. K. kezdetén Apulejus igy nevezi öt: Ilegina coeli, sive tu Cens alnw 
{1·ugwn parens ot·iginalis ... seu t11 coeleslis Vetws .•. seu l'hoebi soror ..• trifonni 

facie lm·t~ales impeius comprimens, terraeque claustra coltibens. Másutt pedig ezt írja 
lsisről: Cujus numett unicum .. . multifonni spe,.ie, •·itu vario, nominc multijugo toftt:: 

veneratur o1·bis. XI. K. Ez oknál fogva. Jllyrionym·t nevet nyert; mi annyi t tesz, mint 
tízezer nevü. Pignorius ezen capuai felirást c•! tesz említést: TE TIBI UNA 
QUAE ES OMNIA DEA ISIS ARRIUS HALlliNUS V. C.- L, Visconti, Museo 
Chiammonti. 

1\Iindez m0gfelel annak, mit Plutareh Isis-, és Osirisről mond. 
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A jóslat teljesedett; mivel vallásuk csakugyanakkép elfajult, hogy ma
gasztos alapeszméje többé megismerhető nem volt. A papi cast, ruelly 
a patriarchalis hitet tisztán megőrzé, azt csak a beavatottakkal közlötte, 
s jelvényekbe burkolta: hogy az avatatlano k hozzá ne férhessenek, és 
tekintélyök a nép előtt növekedjék. A jelvény a való helyébe lépett: 
innen az istenek sokasága j és a csillagászati s naptári legendák, az égi 
jeleneteket istenek tetteivé változtattálc Ehhez járult a hizelkedés~ 

melly a bölcsek és hatalmasok szobrait a szent csarnokokba helyezvén, 
azok az istenekkel egyenlökül tartattak, habár nem is a papok, de min
Jenesetre a köznép által. 

Midön tovább a papok Aethiopiát és Egyptomot polgárositani 
kezdék , ott durva fetishismust találtak: fák, állatok, a Nilus, némelly 
csillagzatok, voltak imádás tárgyai j a hit és istenek ruinden törzsn{•l 
változván 1). Ök nem akarták, vagy nem tudták l<iirtani ezen megszo
kott istenségeket : miért is a thesmophorok uj istene mellett, a régiek 
is megmaradtak ; a tiszta tanok közé babonaság vegyült: de azokkal 
össze nem olvadt. Igy tehát a papok vallását jól meg kell különböz
tetni a nép vallásától; s egyedül azt érheti a guny azok részéről, kik 
a történelemben csak a külszint tekintik. 

Papok vallása. 

A papok vallása egy legfőbb, egyetlen lényt ismert el, mellyet 
testileg ábrázolni nem lehet. Plutarch szerint a Fapok magasztos tu
dománya abban állt, hogy Phtát, a világegyetem nagy épitészének 
tekintették: az ö bölcsesége különösen Saisban imádtatott, N e i t neve 

• alatt, jósága pedig Elephantineben C ne ph nevezet alatt j ro inek jelképe 
egy maga körül tekerődzött kigyó volt. 

E tulajdonságok, az esotericus tanra átvitetve, három személylyé 
váltak, mellyek: atya, anya és fiu; a termékenyi tő, a nemző erő, és a 
termék. E hárornsággal már a b:.byloni, s hindu vallásokban találko
zunk. Minden templom kiilönféle módon képezte s nevezte el az ö há
romságát; s a templomtól függö kerület lakói e részben sem a szon;
szédoknak, sem a győzöknek nem engedtek: ugy annyira, hogy dc:.
czára minden egyesülés-, vagy hóditásnak, az istenségek megmaradtak, 
és számuk rendkivül megszaporodott. 

Thebe uralomra vergödvén, az Isis, Osiris és Horus háromság 

1) Az állatok tisztelete most is á talánosan el van terjedve Afrikában. 
Bossmán a guineai Fidáuan kigyó-imádásra talált: némellyek külön rekeszek
ben is neveltettek, mint Egyptomuan vala szokásuan; szintigy van a dolog Sene
galLan és az acthiopiai partokon. L. An Essny on the superstitions, customsand a1·1s, 
co11wwns to the ancicnt Egyptiau.<, A/Jyssinians and the Ashantees. London, 1821. 
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emelkedett a többi fölébe : a többieket illető jelvények és regék mind 
ezekre vitettek át 1 olly temérdek számmal, hogy Isis m y r i o n y ma-, 
vagyis tizezer nevünek hivatnék. És e hárornságról olly különféleregék 
keringenek, hogy azokat te\jes lehetetlen öszhangzásba hozni. 

Isis és Osiris, mÁg a nemző egység méhében Aruerit, vagy Ho· 
rust szülték; azután maguk is napvilágra jövén, lsis az árpát és ga· 
honát, Osiris pedig a földmivelési eszközöket találta fel: a Nil partján 
tanítja a szántást, törvényt szab, házasságot, isteni-tiszteletet alapit; 
és mindezen jótéteméuyeket nem erőszakkal, hanem a zene s költészet 
által terjeszti. E közben Typhon, a gonosz szellem, meg akarja öt fosz· 
tani trónjától; és az aethiopokkal szövetkezvén, öt megöli, s egy szek
rénybe zárva, a Nilus vizébe veti. Isis megsiratja őt, és Anubi.~sal együtt, 
kit Osiris Nephtivel, Typhon Jmgával nemzett, keresésérc indul ; s 
Byblosban egy vastag nádban találván öt fel, visszahozza Egyptomba: 
fiát Horust hosszuállásra szólitván föl. Typhon azonban Osiris holttes
tének hollétét fölfedezvén, azt tizennégy darabra vágja, s mindenfelé 
szétszórja. Mindamellett sikerül Isisnek azokat összegyüjteni; kivéve 
a nemző részeket: mellyek helyébe a sycomor fának egy darabját teszi ; 
s ez e perez óta szentelt tárgygyá válik: azután pedig Philaeben, a szent 
helyen testét eltemeti. Osiris az alvilágból visszatér, fiát a fegyverfor
gatásban oktatni; ki is Typhont legyőzvén, öt lánczokba veri. S J, j 
hinné? Ezen ellenséget lsis szabadítja meg; miért is Horus megbosz
szonkodván anyjára, lerántja fejéről a koronát: mit Hermes egy tinó
fővel pótol. Typhon kétségbe vonván Horus törvényszerüségét, általa • 
legyőzetik, és a pusztába üzetik; Horus pedig, mint utolsó az istenek 
köz t, Egyptomon uralkodik. 

A kinek tetszik, e regében Egyptom történetét szemJélheti: mint 
vezettettek tudnillik a halász- és pásztortörzsek a földmivelésre, az Is
tenség megismerésére ; vagy pedig természeti s csillagászati tünemé
nyeket: Osiris kettős élete a két rendbeli aratást jelképezvén; vagy 
pedig a Nilus változó folyását, életének különféle eseményeiben; vagy 
végre a napnak az egyenlítő feléi föl- és leszállását 1). 

Bárminő legyen is e rege értelme, kitetszik belőle, lwgy az 
egyptomi Th~ogonia a kifolyás rendszerén alapszik. Nyolcz felsőbb IS· 

1) PiutarclL azt mondja, hogy az cgyptomia.k c háromsrigat az cgyensz(igü 
háromszöghez hasonl itják, mellynek vizirünyosan fckvil von:otla 4, a függöleges 
3, és összekötője 5 egyenlő részekre osztható. Az alsó vonal Osirist, az olda.! vonal 
Isist, és a hypotenusa Horust jelképezi (De ls. el Osir.). Tudvalevőleg Plato az 
ö Respublicájába.n, ezen, bizonyosan az egyptomia.któl kölcsönözött ábra által 
fejezte ki a nemzeti emblemát. 
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tenségtől tizenkét középrendü , ezektől ismét hét alsóbb isten szárma
zik 1). A felsöbb istenek szellemi értelmiségek, mellyeket csupán az 
ész foghat föl j és a létező világ alaplényét foglalva magukban, fényök 
hizonyos fokozatokban terjed szét, mellyek azt többé, vagy kevesbbé 
ábrázolják. A második rendbeliek, négy uj nak hozzájárultával, az előb
biektől származnak. A harmadik rendbeliek már megtestesülések j is
tenségek, mellyek születnek, hivatásukat betöltik, azután visszatérnek 
az égbe, hol csillagzatok alakjában mutatkoznak. 

A végetlen lénynek folytonos kifejlése 1 mellynek következtében 
fokozatosan terjed el a legalsóbb körökben is 1; és jelenlétével a nagy 
mindenség legkisebb részét is élteti, a megtestesülések történeti alak
jában fejeztetik ki: mellyek mindii)kább tökéletesednek, egészen az 
emberi aJakig, mellyben Osiris meghal és ujraszületik, és a látható 
\'Ílágnak teremtője- s fentartójává lesz. 

Osiris, a nép jótevője s megmentöje , péjdányul szolgált a kirá
lyoknak j kik a templomban tisztakeblü ifjakkp neveltetvén, és szal
gálatukra nem rabszolgák, hanem a papoknak husz évnél idősebb fiai 
rendeltetvén, mielőtt trónra lépnének, a titokteljes tan felsöbb fokaibn. 
avattattak. Ez idő óta változhatlan szabályoknak alávetve, s maguk is 
papoknak nevcztetve, ök is köteleztettekjót tenni, miként példányképök, 
{·s hasonlóan ehhez, l1aláluk után a Nilus vizével szenteltettek föl 2). Igy 
történhetett, hogy a népdalok- és szertartásokban valamell y, a nép há
lá jára méltó Pharao, az istenséggel zavartatott össze, s azon vélemény 
kaphatott lábra, mintha Osiris régi király lett volna. 

Különös, vagyis nemzetségi istenek valának: Ammon Thebeben, 
PhthaMemphisben, Cneph Elephantineben, Chem Chemnisben, Sa te Sye
nc- és Siteben, Maut Tüebeben, Bubastis Bubastusban, NcitSaisban. A 
thebei 1 memphisi, s elephantinei istenségek tulnyomóságra vergödtek j 
á talánosan azonban Isis, Osiris és Horus tiszteltettek 3). E trias ural
ma azon körülménynek tulajdonitható, hogy a törzs, melly által külö
nösen tiszteltetett 1 uralomra jutott. Késöbb, a Ptolemaeusok idejében, 
és Alexandria. virágzása korában 1 Serapis majdnem egészen Osiris he
lyébe lépett: ö lett az elemek ura, a vizek fejedelme 1 a világi hatal
mak és a pokol királya, élet és halál osztogatója, a holtak birája, jó
tékony és rettegett 1 az öröm és sötétség istene. Alakja kezdetben, ha· 
sonlóan a természeti szellemekhez, c a n o p us, azaz: embe t·-, vagy állatfő-

1
) L. Görn~s értekezésétazokiratok közt, a Vallásról. 

2) Strabo, XVll. - Plutarcb, De /side. - Diod. Siculus, I. 
3) Herodot, II. 42. 

30 
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vel ellátottgömbölyü edények által ábrázolta ték; későbben pedig komol y 
arczu istenség gyanánt, a mérövel fején, oldalamellett pedig egy ször
nyeteggel, mellyet három-, kutya·, farkas- és oroszlán-fej ü kigyó övedz. 

Az avatatlanok különféle dolgokat regéltek felöle; azonban a 
cyprusi király Nicocreon által megkérdett oracuiurna ezt felelé: "Me g
m o n d o ro, ro i n ő i s t e n v a g y o k é n ; fi g y e l j t e h á t. A z é g 
boltozatja. az én fejem; gyomrom a tenger; lábaim 
földön vannak, füleim az egény (ae ther) rétegeiben, 
szemeim a mcsszelátó napnak fénylő fáklyája.1)." Al
kalmasint ezt taníták az ő mysteriumaiban, mellyek még a roma.ia.k 
közt is elterjedtek. 

Valamint Osiris a királyoknak, ugy Hermes a papoknak, a tudo
mány és vallás szolgáinak volt példányképe. Eme két lénynek egymás 
közti egyezése, képezte a jelképes kapcsot a Pharaok kardja, s a papok 
szent botja között. Thoth, vagyis Herm es, a háromszor legnagyobb (t r is
m e gis t os) minden dolgok előtt létezett; ö volt egyedül, ki Demiur
gos természetét fölfogta, s ezen ismeretet könyvekbe rakta le, mellye
ket csak akkor nyilatkoztatott ki, midőn a lelkek teremtettek. Az első 
okfő11ek segitségére lévén, a testeket a lelkek befogadására elkészítette, 
. ~ ezeket gyengédség-, okosság-, mértékletesség-, engedelmesség- és 
igazságszeretettel ruházta föl. Megírta az istenek , az ég és a teremtés 
történetét ; tudományá t Camephissel, Isis és~ Osiris ősével közlé; kiknek 
megengedé, hogy iratainak titk~iba hathassanak : mellyek egy részét 
azok maguk számára tarták meg, más részét pedig oszlopokba vésték 2), 
életszabályokul az emberek számára. 

Ez iratokat később hieroglyphokra, s a nép nyelvére forditá a 
második Hermes, vagyis a kétszer nagy Thoth, az irásjegyek *),nyelv-

1
) Macrobtus, Saturnalia, I. 26. 

Z) Manethon azt mondja, miszerint Thauthnak hieroglyph oszlopai, EJ! rJi 
2n~•aJ~x'l Yl'l voltanak légyen. Hiába fürkészték a magyarázók e Seriadica terra 
hollétét: azt magunk sem mondhatjuk meg; csupán arra figyelmeztetjük az 
olvasót, miként Josephus Flavius előadása. szerint, Seth p!Ltriarcha még .Ádám 
által értesülvén róla, hogy egykor vizözön és tüz pusztítand ja el a. világot, ne
hogy az első , főleg csillagászati ismeretek elenyészszenek, két oszlopra véste 
fól azokat, mellyek egyike köböl, másika téglából vala: s ezek mai napig is 
megtalálhatók Siriad földén, ><tna T']'JI 2<(!~aJa. Arckaeol. I. c. 2. §.3. 

*) A Mythologia nem azokott vele törődni, hogy észszerü, s egyező-e, a 
mit állit; azért nem lehet neki rossz néven venni, hogy az első Hermessel olly 
sokat összeiratott (összesen 36,525 kötetet·, vagy tekercset), és a ,nép nyelvén' 
még oszlopokba is vésetett: holott egy későbbi másodikbl találtatja fól az irás· 
jegyeket. S. 
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tan 1 csillagászat, mértan , orvosi tudományok, zenészet, számtan, a 
vallás, és minden a társas életet szépitő müvészetek feltaláló ja. Ő ta
lálta fel a lyrát, ő rendelte a papi eastot, mellyre a szent könyveket 
bizta; jelképe Egyptom polgárosi tóinak , a thesmophoroknak j tőle 

erednek igen sok csillagászati, természeti s erkölcsi eszmék, kapcso
latban történelmi tényekkel: ugy annyira, hogy Hermes, Thoth l Anu
bis, Sirius esiHag, a vigyázó eb, és Mercurius l a lelkek bemutatója, 
egészen összezavartattak. 

Hermés tanal. 

Hermes könyvei elvesztek, s· a régiek az azokban foglalt bölcsé
szeti eszmékről különfélekép vélelcednek. A Tiberius korában élt stoi
cus Chaeremon, ki Aelius Gallust Egyptomba követte 1), azt mondja, 
hogy azokban csak a látható világról , az anyagi létről, és istenek he
lyett a csillagokról volt szó j mellyek forgásai a különféle regék ~Ital 
jelképeztettek, és mellyek az emberek tetteit igazgatták. Ez anyagi 
sabaeismustól megtisztiták azokat az uj-platonicusokl kik (alkalmasabb, 
és ujabb neveket és eszméket alkalmazván,) azon föltevésből indultak 
ki, hogy az egyptomiak egy önmagátóllétező értelmiséget (vovg, Áoyo;) 

hittek j egy Demiurg-félét, melly fölebb- és előbbvaló a világnál, egy 
megosztott, és minden ég körtikben elszórt értelmiséget 3). A Hermes
féle könyvek eredeti értelme , ugy látszik , a természet egyszerü , de 
mély szemléletéblSl áll: melly természet élőnek, és minden részeiben 
azonosnak tekintetik. Az anyag és szellem, a természet és értelem köz ti 
küzdelcm csak később állott be: miért is az egyptomi bölcsek, hason
lóan a hindukhoz, több iskolákra valának osztva 8). 

Istenek , szellemek , lelkek , egy szóval minden, Hermea tanitása 
szerint a tér- és időben fejlett ki j a fokozatok rendszerét képezve, 
mellyek az egységben olvadtak föl: mint. a pyramisok csucsba végződ
nek. Az ég három rendbeli istenségek közt van felosztva: hat rendbeli 
daemonok léteznek a mi világunk központjában, hol sajátságos tulaj
donaikat az állatok- és ntlvényekkel közlik; mások ismét, mint közben
járók az ember és lstenség közt, a világkörtlket és csillagokat kor
mányozzák. 

A mint valameily lélek szabadulni törekszik a legfőbb atya keb-

1) L. Porpbyrll Epistola ad Anebonem aegyptium, a bevezetésben Jamblichus 
müvéhez, De mysteriis Aegypt. Chiswik, 1821. 

2) L. főleg Jamblichast, De myste1'iis Acgypt. 3•)5. l., és Easeblast, Praep. 
e~~ang. III. 4. 

1) De 6algnaat, ad Creuzer, III. k. 873. l. 
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léből 
1 

ez azt egy őrszellemnek adja át, melly öt egész éltében kisérje j s 
ha megfeledkezu ék isteni eredetéről, és beszennyezné magát, ettől 
előbb meg kell tisztulnia, hogy méltóan térhessen vissza a boldogok 
lakába. A szellemek még halála után i~ kisérik az embert: és ~ holt
testekre am ul etek rakattak, hogy az illető a jó szellemek kegyébe 
ajánltassék 1 a gono.tzok pedig távol tartassanak tőle. Az életet csak 
rövid zarándoklásnak tekintvén 1 a síron tul ránk várakozó örökkéva
lóság irányában az egyptomiak sokkal kevesebb gonddal épitették há
zaikat 1 mint sirboltjaikat 1 és ama pyramisokat, s a halottak ama tágas 
városait, Thebe, Lycopolis, Memphis, Abydos mellett, hol az embernek 
számlálhatlan éveket kellett töltenie Osiris és Isis uralma alatt. Mielött 
azonban oda be jutna valaki, Osiris ítélőszéke előtt kellett megjelennie : 
ki éltében erényesen viselte magát, kilencz évi tisztulás után, a sphae
rákba szállhatott fel 1) j a ki pedig csak testi vágyaira hallgatott, an
nak háromszor kell az életet ujra kezdenie, s lelkének valamell y állati 
testbe vándorolnia : mig végre három ezer év elteltével az Istenség 
kebelébe tér vissza. 

A temetési szertartások valamelly nép vallását és miveltségi ál
lapotát tanusitják. A görög megégeti a testeket, mint valameily 
anyagi hurkát a léleknek ~), me ll y a tüzzel együtt felszáll j itt hagyván 
a földön az anyagot, mellyböl ez vétetett. Zoroaster tanítványai, sa 
tibetiek, hogy a holt testekkeli érintkezés se a tüzet, se a földet be ne 
szeunyezze, magasan emelt kőfalak közé rakják azokat le, a madarak 
eledeléül. Mi a földnek adjuk vissza a földet, mint a jövőnek magvát. 
E kegyeletes szokás igen becsessé tesz előttünk egy darabka földet, 
hol a még el nem hamvadt szeretet sokkal nagyobb vigasztalással ke
resi föl azt, a ki után szomorkodik, mint ha a tér végtelenségében kel
lene gondolatait jártatni. 

Ama gondosságból, mellyet az egyptomiak mumiáik megőrzésé
ben tanusitottak 1 igen helytelenül következtetné valaki , mintha ők 
nem hittek volna a lélek halhatatlanságában, s mintha ez a testtel együtt 
clenyésznék. Az ellenkezőt bizonyitják a halál után tartott ítéletek, a jó 
és rossz angyal közti küzdelem, és az am e n t i, vagy a d i, egy ~&l

világ a lelkek számára. Meglehet, azt képzelék, hogy ezek a test teljes 
feloszlásaig egyesülve maradnak vele j miért is eszközökről gondolkoz
tak 1 mellyekkel a test feloszlását megakadályozzák: hogy megkimél
jék a lelket a kin os vándorlásoktól, mellyeken át kellett mennie, mie-

1) Pinda, Olymp. 11.109. 
'l) A régi olasz költők a. testet 1oma-, vagy salma·na.k nevezték. 
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lőtt más emberi testtel egycsiilne; vagy talán anyagi alkalmazása ezen 
szokás a testek feltámadásáróli hit- és előérzetnek: hogy tudnillik gon
dosan megőriztessenek a testi maradványok' mellyeket egykor a hal
hatatlan életnek szeilete fogna föléleszteni. 

Herodot, talán a mysteriumok iránti tiszteleténél fogva, a bal
zsamozák szertartási eljárását nem tartotta fön számunkra; azonban 
Porphyrius, jóval ujabb, és kevésbbé aggodalmas iró, följegyezte, 
mikép a. holttestből kivett belek egy szekrénybe tétetvén, s o. balzsamo
zók a nap felé fordulván, egyik köziilök felkiáltott: "Mindcnható nap. 
és ti életet adó istenek ! vegyetek föl, és utasítsatok engem az alvilági 
istenekhez; hogy bemehessek az ő lakaikba: mert soha sem sz ü n tem 
meg tisztelni azon isteneket, a kiket szülöim ismertettek meg velem. 
Egész életemben tiszteltem azokat, a kik testemet nemzették; nem 
vettem el senkinek életét, nem tagadtam el a rám bizott jószágot, kárt, 
nem tettem másoknak. Ha pedig éltemben tiltott dolgokat ettem, vagy 
ittam, ez által nem magamért vétkeEtem, hanem csupán csak testem
nek ezoo részeért." Ezeket elvégezvén, a. szekrény vizbe vettetett, és 
a bebalzsamozott test, mint valameily tiszta dolog, a sirboltban vagyis 
a holtak tanyájában helyeztetett el : ha. tudnillik az itélet öt jónak és 
erényesnek találta. 

Egyébiránt igen bajos dolog, meghatározni az egyptomi Mytholo
giában az elválasztó vonalat a csillagászat és rege, az allegoria s tör
ténet, a személyesités és valóság liözt; még pedig annál nehezebb, 
mivel nagy része ezen regehősöknek, folytonos alakváltozással, más 
nemzetekhez is átvitetett. Mi tehát nem fogjuk vizsgálni, valljon a 
zengő szobráról 1) hires Mcmnon pharao volt-e, vagy istenség, vagy a 

1) Letron ne ( Mémoires dc l' Aet1démic roynle des in•criptions ~~ belk.•-lettre•, 
X. k, 1833.; és ismét külön e czimmel: Memnonnak zengő nobrniJ,megczáfolja azon 
véleményt, mintha" Memnon szobra által előidézett jelenetben valami csalá.rwág 
rejlett volna. Ó azt mondja, hogy III. Amenophis az Amenophiumnak nevezett 
épület elejbe két egyenlő nagyságu, s egyforma kődarabbúl készült borzasztó 
colossust állíttatott, mellyek a többiektől semmiben sem kiilönböztek. Az éjszaki 
részen álló egy toldrengés által, 27-ik évben Kr. e. kettétört, sa még fenálló da· 
rab ez esemény 6 t& nap feljöttekor hangot adott magából. Az utazók figyelme 
fölkeltetett. Némellyek, miként Strabo is, csalárdságot véltek rejleni alatta: dc 
midön semmit föl nem fedezhettek , növekedék a kiváncsiság és bámulat; a köl
temények é8 legendák szapor01ltak ; a görögök, megszokván a történetet homony
makkal közbe szlmi, azt Memnon szobrának nevezék el, minthogy a Memno
niurnban, vagyis a sirkertben állott, és 11zt rnondák, rniként Aurom fia rninden 
reggel üdvözli anyját. Csakhamar a colossus-, f-s lmngjának hire rninden egyéb 
thebei emléket felüimul t; rniért is Nerotól fogvll. Septimins Severusig, annak 
talapja és lá.b!lzárai feliratokkal borittattak el, rnellyek az uta:~:ók bámulatát ta-
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hang és világosság szelleme j sem egyéb, első rangu tudósok közt, 
élénken és mindkét részről egyenlő fegyverrel vitatott kérdések tagla
lásába nem ereszkedünk : mi csak az egyptomi papok vallástanának 
rövid rajzával kivántuk megismertetni olvasóinkat. 

Népvalláa. 

Az imént emlitett tanok mellett azonban fönálltak még más 
anyagias vallások is, szomoru következményeiül ama tévelynek, mellybe 
Cham törzse siilyedt. Diodor beszéli, miként egy király, azon szán
dékból, hogy az egyptomiak közti egyenetlenséget táplálja., a. külön
féle tartományokban különféle istenek tiszteletét hozá be. Ha a külön
féle ,·allások nem illy forrásból származnak is, annyi bizonyos, hogy 
az istenek ill y sokfélesége, örökös egyenetlenség magva volt. A romaisk 
idejében Cynopolis lakói az osirinchitákkal a szent ebek miatt czivód
tak j az ombiták pedig a sólymok végett harczoltak a tentiritákka.l. 

8zent állatok. 

Az eszmék tisztulásával a különféle állatok, és némell y növények 
tiszteletében természetes okot, például a háladatosság indokát vélték 
rejleni j csillagászati utmutatásokat, vagy mély jelentlSségü jelvénye
ket akartak látni bennök: mit ollykor azoknak hieroglyphokra lett al
kalmazása is igazolni látszik. A kutyafejü majom a holdat jelenté j 

nusitják. Septimius Severus kiegészitteté a oolossust, azon reményben, hogy 
hangja még erőteljesebb leend, és igy minden üldözéseknél jobban emelendi a po
gányság tiszteletét; azonban e mütét következtében a zengő hang örökre elné
mult. 

Legujabbu.n Wilkinson azon véleményben van, hogy a hang valameily 
egyéntől származott, ki egy ütegben elrejtve, egy a azobor mellében megerősi
tett hangos kőlapra iitött volna, melly még most is az annak idejében Julia Bal· 
billa által hallott érczhangot (~i, ,raAY.o,·a TU7tHÓ>) adja. E tény azonban nincs 
bebizonyítva: sőt a kőlap a testnek későbben rátett felső részében lévén, azt lehet 
inkább gyanítani, hogy annak a megszünt tünemény mesterséges előidézésére 
kellett volna szolgálnia. Testé a franczia academiának egy iratot mutatott be, 
mellyben a szobor zengése villanyfolyam kifejlésének tulajdoníttatott. Ugyan
ezen kérdést Sellier az academia. előtt már nem puszta gya.nitás-, hanem elmé
letként vitatta: tapasztalásból bizonyitván be, miként a ha.ng létrejövetele, és a 
villanykifejléseközt bizonyos viszony létezik. Egy illyen tapasztalat a követ
kező. Ha valameily rezgő lapra. kovaport hintünk,ez a csomóvonalakon fog meg
állapodni; de ha helyette finom porrá tört gyantát veszünk, ekkor ellenkezőleg 
a csomóvona.lak fedetlenül ma.ra.dván1 a rezgő részekre tolul a gyanta. A csomó
vonalak tellát magukhoz vonják az üvegport, melly örvényszerilleg gyülekszik 
össze körülöttök: de ha gyanta. haszn&ltatik,ez szinte örvény módjára futván össze, 
a közbenső barázdákba.n rakja. le ma.gát. Ezekben pJsitiv, &ma.zokban pedig ne
gativ villanyosság keresendő ; miböl az lenne következtethető , hogy valameily 
zengő testben a. villanyosság töredékekre oszlik. 
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mert havi folyása van: vagy pedig a pa-pi eastot, mert nem eszi meg A. 

halat j a cserebogár, mellynek alakjai ezl!renkint láthatók az egyptomi 
régisége ken, a terem ta erőt jelképezé j az oroszlán, csillagászati talál
kozásnál fogva, a Nilus áradását j a krokodil az ivó-vizet j a kigyó az 
oszthatlan időt j a macska az egerek pusztítója i a zerge a Nilus áradá
sa elől a pusztába fut : és e természeti tünemény szabályszerűsége 

által, a napnak tizenkét órára felosztását jelenti. Szintugy a növények 
köztapálma, &7. által, hogy minden éttben fris ágakat nyer, az évet 
jelképezi i a tengeri vörös-hagyma a (Y.f!OfJ,UVOJ', sc y ll a ma r i t im a) a 
vizkórság elleni gyógyszernek tartatott 1) i és mindenek fl:ilött szentnek 
a lotus (n y m p h a e a n e l um b o): ebben nyugodtak Egyptom, vala
mint India istenei , s eZ7.el ékesiték magukat. E tiszteletet a Phallussali 
hasonlatosságának kl:iszöné. 

Csalatkoznék, a ki azt hinné, hogy ez állatoknak egész faja szent
nek tartatott, és azért élelemre nem is használtatott : csupán egyes 
darabok tartattak királyi költségen, fő urak rendeltetvén szolgála
tukra j s az illyenek halotti temetése leirhatlan pompával tartatott 
meg. Legnagyobb tiszteletben részesült az ibis madár , és az apis ökör. 
Az előbbi kigyókkal táplálkozván a Nil partjain, megjelenésével a fo
lyam áradását jelentette el6re 2) i szüzies szemérmet, és szülöföldéhezi 
leghivebb ragaszkodást tulajdonitának neki: annyira, hogy máshova 
vitetvén , inkább éhen veszett el i továbbá, hogy ismerettel birt a hold 
változásairól, és élelmét is azon mértékben szabályozta. Az egyptomiak 
a templomok csarnokaiban nevelék ez állatot, és szabadon engedték 
járni az utczákon: megölni azt, ha bár gondatlanságból is, halálos 
büntény volt; és azt álliták, hogy ha az istenek földi alakot akartak 
volna ölteni magukra, az bizonyára az ibisé leendett. Halála után olly 
gonddal balzsamoztatott be, miként a szül6k holtteste; s azért igen 
sokat lehet találni a sirokban, leginkább pedig annak ábráit. 

Az apis ökör egy mennyei sugár által termékenyitett tehénből 
származik j feketének kellett lennie: kivéve egy háromszöget a homlo-

1) Az egyptomi szokások bimulói azt allitják, hogy a vöröa-hagymában a 
földnek a.lakja és annak rétegessége tiszteltetett. Sokkal valószinübbnek lát.9zik 
azonban, hogy Pelusium körül azért tiszteltetett 11. vörös-hagyma, me rt gyógy
szerül szolgált a. vizi-betegség bizonyos gonosz neme ellen, mellyet a kénkő- és 
sz urokkal terhelt Sirbon tónalr kigőzölgése i idéztek el lS. 

' 2) "Az ibisnek, miként Herodot mondja, eiül meztelen feje és nyaka van, 
tolJai fehérek, kivéve fején és nya.kán, szárnya végein és farkán, hol a tollak 
feketék." Sokáig vitatkoztak azon, minö fajról vagyon itt szó; Cuvier megha
tározta , hogy ez a Nume,.icu /his. 
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bin, é.:; féllwlJat j0bb oldalán; u)dve alatt pedig cserebogár alaku 
kinövésnek kellett lennie. A mint egy apisnak nyomára jöttek, nagy 
pompával mentek azt fölkeresni j négy hónapig táplálták egy kelet fe
lől nyilt tágas épületben, erre nagy ünnepély hirdetteték , és ~tána. 

Heliopolisba viteték, hol negyven napig őrizték a papok a templo~ban: 
végre Memphisbe kisértetett Phtha szentélyébe, s itt egész Egyptom 
imádásának tárgyává vált. Halála átaJános gyászt idézett elő, mig egy 
uj apis találtatott föl j és Serapis templomában , vagy a királyok sir
boltjaiban temettetett el. 

Egyébíránt minden állat valameily istenségnek lévén szentelve, 
tagjaik az ábrázolatokon összevegyíttettek: innen vannak a sphinxek, 
a canopok, a sokféle istenalakok és ábrák , az egyptomi müvészet 
mindannyi ismertető jelei. 

Vallásgyakorlat. 

Osiris tisztelete az 15 követésére vezeté az egyptomiakat: hogy 
tudnillik terjeszszék a földmívelést és mesterségeket, és küzdjenek 
meg Typhonnal; vagyis oltalmazzák magukat egy részről a tenger, 
más részről pedig a homok benyomulásátóL Egyébiránt vallásuk öket 
nagy képtelenségekre vezette : buzalisztből a világért sem készitettek 
volna valamit, hanem o l y r á t , a rozsnak egy nemét használták ke
nyérsütésre 1) j némelly állatokat tisztátalanokul tartottak, különösen 
pedig a sertést. Egy romai zsoldos történetből macskát ölvén meg , da
czára a király közbevetésécek és Roma félelmes nevének, a földühödt 
néptől felkonczoltatott: és azt mondja a történet, h~gy Cambyses, se
rege előtt egy sor szent állatot állittatván föl, az egyptomiak , csak
hogy ne kelljen azokat találniok, futásnak eredtek. Hadrian alatt egész 
Alexandria a legnagyobb Lomlásnak indult, mert nem lehetett apis 
ökröt találni. Tovább Isis ünnepélyeinek alkalmával férfiak és nők ve
rekedtek, s állatisteneik oraculumai körül sereglettek össze: s alig 
lehet rajta kételkedni, hogy embereket is hoztak nekik áldozatul. 

Az egyptomi vallás tehát olly vegyülete a legmagasztosabb és 
legelvetemültebb dolgoknak, hogy elmondhatni, mikép lehetetlen bele 
öszhangzást hozni. Ennek mindazáltal sikerülnie kellett a papok által: 
minthogy vallásos intézkedéseik olly mély gyökereket vertek. A persák 
két iz ben árasztották el Egyptomot j három századon át tartott a gö
rögök zsarnoksága, s a romai uralom : és ök ellentállottak a romai be
folyásnak ; még akkor is, midl5n nemzeti függetlenségöket elveszték, 

1) Igy vélekedik Ga.lenus. Mások azt a. rizanek ta.rtják; a.zonbn.n ugy lát
szik ezen gabona-nem, melly jelenleg a. tartománynak fö termékét képezi, csak a 
ka.lifá.k alatt_ vitetett be IndiábóL 
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vallásuk által diadalmaskadtak; és nem csak sértetlenül őrzék meg ol
táraikat és isteneiket, hanem még a legyőzöttekre is kiterjeszték a 
titokteljes lelki uralmat : s a Ptolemaeusok és romai császárok , hason
lóan a pharaokhoz , tisztelék Osirist és a főpapot Hermest, ez isten
ségnek templomokat és oheliskeket emeltek, és a pompás czimekben 
ezek rokonságával dicsekedtek j s a görög és romai nyelv vetélkedett 
a hieroglyphokkal ez istenségek imádásának kifejezésében. 

BUSZONHARMADIK FEJlZET. 

A hieroglyphok. 
A pyramisok-, templomok-, sir boltok-, obeliskek-, mumia-szekré

nyek- és pólyákon ezer- meg ezerféle szintolly dus, mint különös ala
kok ábr4zolvák. Láthatók ezeken csillagok, vegyest házi és vad álla
tokkal, emberalakok egészben, vagy egyes részek, különféle helyzet
ben, mindenféle termékek, öltözetek, védszerek és hasznos eszközök : 
ide járulnak az egyenes, görbe, csonkított, vagy mindennemü csoporto
zatha alakitott vonalak j azután, mintha a természet nem szolgáltatnn 
elegendő tárgya t, jőnek a képzelődés termékei : négylábu állatok szár
nyakkal, emberi alakok állatfővel, vagy soha nem ismert szörnyetegel: 
emberi arczokkal. 

Az illy semmi összefüggésben nem levő alak-halmazban a köznép 
csupán a tulságig vitt képzelődést bámulta j a gondolkozó egyén pedig 
azt fájlalta, hogy fol nem leplezheti a századok titkait, mellyeket ez 
alakok alatt rejleni vélt. Mindazáltal a kísérlet, föllebbenteni e fátyolt, 
sikerült j s mellőzve a nyegle Kireher atyát 1), a dán eredetü Zoega 
volt első, ki a hieroglyphokban phoneticus elemet gyanított: ő igen 
jól ismerte a classicusokat is ugy, mint a kopt nyelvet, és azon gondo
latra jött, hogy mielött egyenesen az egész feliratok olvastatnának, · 
azok elemeivel kell tisztába jönni. Más tudósok is hozzá fogtak a fej
tegetéshez: de olly kevés sikerrel, hogy az europa i tudósok már mindcn 
reményrőllemondtak a hieroglyphok értelmezhetése iránt. 

1) L. Oedipuf aegyptius. Obeli!cus Pam,•Jhilius. 1630-1676. Olaszország d i
csöségé,re meg kell jegyeznünk, lwgy egy századdal hamarább Pietro Valerian o 
némi hieroglyph csoportokat alphabetfélc jegyeknek tltrtott. (Hieroglyph. L. 
47. c. 27.) Késöbb Samnel Schuckford (Viltígtörtéuet. 1730. II. 282. l.) kétségét 
fejezé ki az iránt, \'!dijon az eszmerajzi jegyek nincsenek-e összevegyitve a betü
jegyekkel. 
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V ala.mint tudnillik az t hitték a tudósok , hogy az ember a vadság 
állapotából emelkedett. a társas életre, s a felkiáltások utján j:utott 
azon tehetséghez , hogy legmagasztosabb eszméit és leggyengédebb 
érzebneit szavak által kifejezhesse: szintugy elterjedt volt a véle~ény, 
hogy eszméinek megtes tesitése végett mindenekelött az ideographicus, 
vagyis eszmerajzi irásmódot találta fel; midön tudnillik a tárgyaknak 
fogalmai , nem pedig nevei ábrázoltatnak. Jllyennek gondolták lenni a 
hieroglyph-irást is, mellynek megröviditése és tökéletesitése által ke
letkezett a szótagos irásmód, minö a chinai, s végre utoljára jött volna 
a betük használása. 

Alig képzelhetni természetlenebb dolgot e fokozatos fejlödésnél. 
Valameily irásmód, melly semmi viszonyban sem áll a beszéddel, melly 
a szem elejbe nem a szavakat, hanem a tárgyakat tünteti, miképen 
hozhatott volna létre olly rendszert, melly nem a képeket, hanem a 
hangokat tükrözi vissza? Még a legtökéletesebb képirás sem fogja soha 
kifejezhetni, ha bár maga elemezhető volna is , a legegyszerűbb mon
datot; és a ki azt hiszi, hogy illyesmi arra vezethet, miszerint a saját
szerű jegyek egymásra következtetése által valameily szónak elemei 
leira.ssanak, az hasonló joggal azt is elhitetheti velünk, mikép az 
olympiai J u pi ter szemlélete megtanithat minket arra~ mi módon kell
jen az 8 nevét-leirnj. 1). 

Már pedig az egyptomiak régi hagyományaikban Thauth-, vagyis 
Hermesnek tulajdoniták a tizenhat eredeti irásjegyek föltalálását, 
mellyeket a görögök, vallomásuk szerint, Cadmustól nyertek 2); ezek 

1
) Hogy az irásjegyek a képirásból veszik eredetöket,erösen vitatta Knopp, 

Schrift at~s Bild czimü müvében ; azt á.llitva, hogy minden létező alphabetumok 
nem egyebek, képek és jelvények módositá.sainál. Valóban ha. tekintetbe vesz
szük a phoeniciai alph&.betumot, mellyből az europaiak mind erednek, ugy ta.
láljuk, hogy aleph az ő nyelvökön bikát jelent, és az A betü bikafej által ábrá
zoltatik; bait ház, és a B-nek á.brája; daleth kapu, s a D-t ábrázolja. A.z ujabb 
nyelvekre térve át, a. B az ajkak helyzetét ábrázolja kimondásakor; szintigy u O; 
az S kígyót, latinul serpens, stb. Mindebből azonban csak az következik, hogy az 
alpha.betum kezdetben bizonyos tárgyak alakját utánozta. Már jóval Knopp előtt, 
Champol!ion igen nagy hasonlatosságot vett észre az egyptomia.k és a zsidók 
betüjegyei köz t. S még ez utóbb! előtt Grogu&t. ( Voyage de Norden, notes et ecltJir
cissemens, vol. III. 296. l.) a hieroglyphokat a. zsidó a.lphabet szépirási kezdő 
betüinek tartotta. Erről irt azután egy gyönyörü munkát a porosz Sicklcr : Die 
heilige P1-ieste1·sprache der Egyptier, als ein dem semitisch.en Sprach!lamme nah.st>e1·
tetJndter Dialekt, aus hislol'ischen Monumenten erwiesen. 1822-24. 

1
) A., b, g, d, e, i, Je, l, m, n, o, p, r, s, t, u. A többi nyolcz betüt Görögor

szágban Palamedes és Simonidea adák a fónebbiek:hez ; és a más nyelvek alpha
betnmában előforduló számtalan módositások, mind ezen betükre vihető.~!: vissza. 



617 

a.z egyedüli jegyek, mellyek eredete semmiféle történeti személynek 
sem tulajdonittatik, és mellyek elégségesek minden emberi· ajakról 
jöv5 hang kifejezésére. Ennek mélyebb elemzése annyira tulhaladja az 
ész természetes törvényeit, hogy sokan azon véleményt táplálják, mi
szerint annak szerzllje egyedül csak az Isten lehet, vagy az ő látása 
által megvilágitott vizözön-előtti patriarchák. 

Midőn már a képírás értelmezése iránt kétségbe estek a tudósok, 
a világosság egy egészen más czélra irányzott eseménytől jött. Napo
leon , azon szándékkal , hogy az angoloknak megadja a halálos döfést, 
és a sz. Lajos által kigondolt nagy tervet foganatasitsa, Egyptomban 
köt ki, s a diadaJok és viszontagságok közepette, a tudósokat a tarto
mány fürkészésére kiküldi. Fölfedezéseik közt, mellyek a Columbusétól 
eltérllleg egy régi, feledékenységbe ment világot nyitottak meg ujra, 
legfontosabb volt a rosettei felírás . 

.t. roaettel kö. 

Rashid vagy Rosette , Egy p tom legigézöbb városa. , öt mérföld
nyire fekszik a tengertől, megfrisitve az éjszaki szelek által, és mo
solygó térektől környezve, mellyeket a Nilusnak a régi holbitini torko
latnál a Közép-tengerbe ömlő ága öntöz. A mint a francziák a.z erődi
tések alkalmával egy árkot tisztogattak, obelisket találtak benne , há
romféle , ugymint görög, közönséges egyptomi, s hieroglyph felirattal. 
Belátván ennek: fontosságát, azonnal utnak inditák hazájokba, de az 
angolok kezébe esvén, a britt muzeumba szállittatott. Ha a háromféle 
szöveg egyik a másiknak forditása volt, ugy a hieroglyphok kulcsa 
fel volt találva: mivel a görög szöveg bizonyosan megfejtendia többi
nek tartalmát. A rejtélyes lsis arczáról egyszerre leesett a fátyol; egész 
Eu ropában viszhangzott az archimedesi örömmondat: Me g t a l á l t am; 
sa tudósok vetélkedve igyekeztek annak megfejtésén. 

A nehézség azonban csak most tünt föl egész teljében. Miképen 
fejthetök meg a hieroglyphok, ha nem ismerjük a nyelvet, mellyen 
irattak? 

De bárminő legyen is e nyelv, az idegen tulajdon-nevek bizonyosan 
mindegyik nyelven egyformán iratnak: s ezek olvasása kulcsot fog 
adni a többihez is. Azt mondók : az idegen nevek ; mert ezek semmi fo
galmat sem fejeznek ki a beszédben, mellyet eszmerajzi jegyekkel 
lehetne visszaadni. S épen a rosettei feJirás kezdete tüntet fel sok illy 
idegen tulajdon-nevet. De ezen kezdet annyira meg volt csonkitva, 
hogy csupán a P t o l em a e us név vala még látható rajta 1). Ehhez 

· 1) .A rosettei folirás először is temérdek hieroglyph jegyekből áll, mellyek 
kezdete hiányzik : azután következik 34 sor kopt, és 53 sor görög irás. l'tlarcel, a. 
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járult még, hogy az olasz Belzon i egy ohelisk talapzatot fedezett föl 
Philaeben, és azt Angliába vitette; me Ilyen hieroglyph és _görög irásje
gyekkel, P t o l em a e u s neve mellctt C I e o p a t r á é iR állott 1). E két 
névben a P, T, L, A, G, O bctük ismételve előfordulnaki mellyek öss?;eha
sonlitásából kitünt, hogy alphabet-jegyek h!teznck a hieroglyph irásba n. 

Azt is gyaniták, hogy a királyok tulajdon-nevei bizonyos, c a r

t e ll nek nevezett négyszögbc foglalvák; az u j felirat megerős i té e 
gyanitást : és minthogy az emlékeken számosak az illy cartellek , ezek 
vizsgálata azon eredményre vezetett , miként a hieroglyph irásban az 
alphabet elemei feltalálhatók, s ezek alakja is meghatározható. 

cairoi franczia nyomda. igazgatója., s Ga.lla.nd, ugyanazon intézetbeli hivatalnok, 
annak másolatát Francziaországba küldék. Ameilhon 1801-ben első volt, ki e 
fontos találmányt a tudós világgal megismerteté ; de ő csak a görög szöveget 
ta.glalgatta. 1802-ben Sylvestre de Sacy a kopt felirással foglalkozott, és a. svéd 
tudós Ackerblad, némell y leveleket intézett hozzá. e tárgyban. (Ameilhon 1 Eclair
ciueml!n.t sur l' ime7-iplion grecque du monument troucé a Rosette, 1801.; Sacy, Lettre 
au citoye~t Claaptal, au suj et de l' tBSCI'iption egyptienne du mo~tum., etc. Paris, 1802. ; 
Ackerblad, Lettre Sli!' l' inscription egyptierme de Rosette. Paris, 1802.) A svéd tudós 
nyomdokait követék gróf Pahlin és Cousinery, emez a Magasin ~ncyclopedique

ban, 1707., és 1808.; amaz az Analyse de l' inscription en hieroglyphu du monum. 
etc. Dresda, 1804. Midőn a kőemlék Londonba. hozatott, Granville Penn a görög 
szöveget egész pontossággal kinyomatá, sa londoni archaeologiai társaság a há
rom rendbeli felirn.tot természeti nn.gyságban kimetszeté ; mi sz intezen módon 
történt meg Münchenben, 1817. A tudósok e példányok után dolgoztak, és tanul
mányozták a f'óliratoka.t. 

A görög szöveg forditása Ameilhontól a következő : 
Regnante (rege) Javene et sueceasore patris in regnum, domino corona

rum perillustri, Aegypti stabilitore et rerum quae pcrtinent n.d deos, pio hostium 
victore, vitae hominum emendatore, domino tdginta annorum periodorum, sicut 
Vulcanus ille magnus; rege, sicut sol, magnus rex, tam superiorum, quam infe
riorum regionum i gnato deorum Philopatarum i quem Vulcanus approbavit, cui 
sol dedit victoriam, imagine vivente J ovis, filia solis, dilecta a Ph ta, anno 
nono; sub pontifice Aete (Aetae filio), Alexandri quidem et deorum Soterum et 
deorum Adelphorum, et deorum Evergetum et deorum Philopatorum, et dei 
Epiphania gratiosi i Athlophora Berenicea Evergetidis Pyrrha, filia Philini; 
canephora Arsinoes Philadelphae Areia, filia Diogenis; sacerdote Arsinoes Phi
lopatores, I rene, filia Ptolemaei; mensis xantici quarta die, aegyptiorum vero 
!\lee hir actodecima i decretum. 

Az itt előforduló canephora. Arsinoe megczáfolja Herodat állitásá.t, ki azt 
mondá, hogy nem voltak papnők Egyptomban. 

1
) A philaei abelisk fölirata következő : 

,.Ptolemaens királynak, Cicapatra királynénak az ő testvérének, Cleopatra. 
királynénak az ő nejének, jóltevő isteneknek áldás és üdv. 

Mi, papjai lsisnek, a LR.baton- és Philaeben imádottnak, a legfőbb isten nőnek. 
Tekitit~:tbe véve, hogy a strategok, epistatok, thebarehok, királyi cancel-
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Ebben áll C hampollion találmánya 1), mellyröl már 1822-ik év
ben Dacierhez irt levelében tesz említést, és mellyet két év mulva kiadott 
Pr é cis du systéme des hiéroglyphes czimü munkájában 
bövebben fejteget, és később Nubia- s Egyptomban tett utazásai által 
igazolva, végre grammaticájában 2) állapitott meg: mellyet kora el
hunyta következtében, külön!:iscn testvére gondjaiba ajánlott, mint olly 
müvet, melly dicsőségét az utókor előtt meg!:irökitendi. S az utókor 
bizonyára méltányosan fog ítélni azon nagy magasztalások és heves 

lariusok, a tartomány védelmére rendelt hadtestek epistatjai, minden Philaebe jö
vő köz tisztviselők, az öket követő seregek, és minden hozzá tartozandóik arra 
kényszeritenekminket, hogy pénzt adjunk nekik: mi által a templom elszegényült, 
és mi azon kellemetlen l1elyezetbe jövünk, hogy megfosztassunk a szükséges költ
ségektől azon áldozatokra, mellyeket a ti-, s gyermekeitek üdvére szoktunk be
mutatni. 

"Kérünk titeket, oh igen nagy istenek ! méltóztassatok a ti rokonotok és 
titkárotok Numenius által Locushoz, szinte a ti rokonotok-és Thebais kormány
zójához megiratni, hogy ne gyakoroljon fölöttünk illy zsarnokságot, se mAsok 
által gyakoroitatni ne engedjen: s e végre a szokásos rendeleteket és felhatalma
zásokat kérjük ki adatni; mellyekben azon szabadságot is megadatni kérjük, hogy 
szobrot emelhessünk, mellyre mi az ez alkalommal általatok tanusitott jótéte
ményt följegyezl1essük; hogy a vett jótéteménynek örök emléke fenmaradj on. 

"Ha ez igy történik, ugy mi és a templom ebben is, mint sok egyébben, a 
ti lekötelezett szaigáitok maradunk. Éljetek boldogul." 

1) Más nemzetek el akarják tagadni Francziaországtól a fölfedezés dicső
ségét. Az angolok doctor Younggal állnak elő, ki a következő czimü könyvet 
irta: Account of some •·ecent disco'lle1"ies in hieroglypk. litter. (London, 1823.); a né
metek pedig a hires Spohnnal, ki az ö emlékirataiban igen jeles szabályokat ál
lított föl e talányok megfejtésére. Seyffarth, az ö tanítványa, s lipcsei tanár, 
Rudimento kie•·oglypkico czimü müvében (Li pest!, 1826.), némelly pontokra nézve 
többre meut Champollionnál. Legujabban Palhintól jelent meg Florenczben, 
1830., 1\'Öutlellcs l"echerckes sur l' úucr·iption en lett1·es sacrées du monument de Ro
se/te ; mellyben Champollion találmányát magának tulajdonítja: azt állitvf.n, 
hogy az, az Analyse de l' inscription de Rosette (Dresda, 1804.), és Fragmens de l' 
ét1tde dcs Hicroglypkes czimü könyvben áltn.la fölállitott elvek hibás alkalmazása.. 

~) Grammaire égyptierme, ou p·rincipes généraux de l" écriture sacrée égyptierm e, 
appliquée a la 1·ep•·esentation de la longue padée, par Champollion le jeune, publiée 
su1· le mar1uscrct autogr·apke. Paris, 1836. I. köt. 

Egyéb ide vonatkozó iratok : 
Spiegar.ionc della statuo egüio di O~ial. 1824. 
Ea:plication du zodiaque de Dendera. 1824. 
Atti dell' occodemia di Torino. XXIX. XXXIV. k.; értekezések Peyron-, Gaz

:zera-, San Quintlno-t6l. 
Essoi sur les hieroglyphes égyptiens, par M. lacollr de Bordeau, 1821. 
Horapollinas Niloi hieroglyphica, Const. Leemans ll.! tal, Amsterdam, 1835., át

nézetét adja mindannak, amit mostanig e tárgyban tudni lehet: azonban az Ö 
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ellenzések közt 1) 1 mellyeknek Champollion tárgya volt ; mivel ö csa
lódhatott is rendszerének alkalmazásában , a nélkül , hogy enn-ek he
lyessége kétségbe vonathatnék: valamint egy algebrai egyenlet közön
séges formulája megállhat azért, ha mindjárt annak feltalálója rendesen 
hibázott is az alkalmazásban. 

Mindazáltal abban megegyezni látszanak a tudósok, hogy a régi 
egyptomiak nyelve nem veszett ki egészen a pharaokkal, hanem a kop
tus nyelvben tartotta fön magát; mellyre több keresztény hittani mun-

semlegessége Champollion és Seyffart közt, n~m az , minöt a tudományos téren 
ohajtha.tni. 

Analyse grammalicnie et raisonnée des differens t ezt es eggptiens. Paris, 1837., 
Salvolini Ferencz, Cl1ampollion tanítványa által. Az I. kötet a rosettei emlékkő 
feliratának hieroglyph és demoticus szövegét foglalja magában; s1825-ben az ál
talunk már emlitett aixi kéziratot jegyzetekkel kisérte; 29 éves korában halt 
meg, mielött müvét bevégezhette volna. 

Young, Rudiments of an egypti an dictwnm-y in t ke ancient enchorial character·, 
containing all tke words, of tekich the seme has been ascertained. London, 1831. 

Spobn, De lingM et literis "eterum aegyptiorum, etc. Edidit et absolvit H. 
Se)'ft'arth, Lipcse, 1831. 

J. Bourton, Excerpta kiet·oglyphica. Cairo, 1828-30. 
Bor. Felix, Note sur les dynasties des Pharaons, a"eo les kieroglyphes précédé• 

de leut· alpkabet. Cairo, 1828. ; és Florencz, 1838. 
Wilkinson, Materia hieroglyphica. Malta, 1828. Az első rész az istenségek 

rajzát, a. második pedig az 6-történetet adja.. 
Kosegarten, De prisca Aegyptiorum literatura commentalic prima. W ei

mar, 1828. 
Reuvens, Lettt·es a M. Letronne sur les papyt-us bilingues et grecs, et nJr 

quelques autres monumens gr·eco-egyptiens du musée d' antiquité de l' unir>erlité de 
Leiden. Leiden, 1830. 

ldeler, Hermapion, sive rudámenta hieroglypi&JcMJ "eter. Aeggptiorum l&teraturae. 
Lipcse, 1830. 

!fork, Versvehe der Hieroglypkik. Lipcse, 1837. 
Gonlianoff, Ezamen eritique de la théorie de Ckampollion. Dresda., 1836 : 

és számtalan egyebek. 
1

) Champollion rendszerét élénken megtámadta Klaproth, a hires nyel
vész, és több mások. A ná. polyi tudós Cataldo Janeili nem csak hogy tagadja az 
alphabetszerü hieroglyphokat, de még azt is, hogy a kopt nyelvet valaha a pa
pok használták; és azt vitatja, hogy a. hieroglyphok lexeoscllemá.k, vagyis a. sza
vak jegyei. L. Fundamenia ket·meneutica kierograpkiae crypticae "eterum gentium 
sir>e Hermeneufices kierogt·apkiae líbri tres. Nil-poly, 1830. 

Hieroglypkica aegyptia ea: Hor·o Apolline etc. ex obelisco Flamiano ; ugyanott. 
1'abulae Rosettanae hiet·oglyphicae, et centur-iae syngrammatum interpreltttio 

tentata; ugyanott. 
Tentamen het·meneuticum in hierograpkiam crypticam "elerum sentium etc. ; 

ugyanott, 1831. 
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kák lefordíttattak 1); és melly ámbátor a. közbevegyitett gl:irög és arab 
szavak által változást szenvedett, nem küli:inbözik annyira a régitlSI, 
mint a mostani ujabb nyelvek az ezer év előtt beszélt nyelvektől. Az 
egyptomi nyelv egytagu szavakból állott. 

Sz. Kelemen munkáiban egy hely, melly a legelső világot veté e 
tanulmányokra, maga is annyira zavaros, hogy igen nagy bajba került 
annak értelmezése. A legokszerübb forditásnak látszik a következő : 
"Az egyptomi tudósok mindenekelőtt az ugy nevezett epistolaria írás
módot tanulják (f7rt~oJ.oy~acptxHv) j azután a papi írásmódot, melly 
a szent iratokban használtatik j végre a képirást: ez azon irást foglalja 
magában, mellynél fogva a szavaksajá t a l a kj ok b a n, az e ls ő 
bet ük segélyéve l i ra t nak, és azon irást, melly a szavakat jel
képezve adja vissza. Ez utóbbihoz igen sok felosztások tartoznak, amint 
tudnillik a tárgyak utánzás által ábrázoltatnak, vagy akár jelképez
ve, akár allegoriai alakban, talányképen adatnak vissza." Az általunk 
itt kiemeit szavakat máskép értette Champollion, és máskép az ö czá
folói, Goulianoff és Klaproth, 

1) A kopt könyvek három azéejtésen irvák: said, vagy thebei, bairi, vagy 
memphisi, basrnuri , vagy als6-egyptomi nyelven. Hogy a kopt nyelv légyen 
a régi egyptomi, azt Qua.tremére erősen vitatá: Recherches critiques et historiques 
sur la langue et la litterature de l' Egypte; Janeili pedig tagadá. John Williams 
lehetetlennek tartja, hogy kevés egyének (mint Jákobnak Egyptomba költözött 
családja.) saját nyelvöket idegenek közt megőrizhették volna; sőt azt kell hinni 
felőlök, hogy a. régi egyptomi nyelvet fogadák el: melly e szerint a. Penta.teuch 
zsidó nyelve lenne. Ezt föltéve, a.zt állitja. tovább, miként a. hieroglyphok ugyan
annak áttételei jelképes nyelvre, s e részben több föliratok ma.gya.ráza.tára hivat
kozik. An Essay on the hieroglyphes. London, 1836. 

A kopt nyelvvel foglalkozt.a.k Kircher, Tuki, Blumberg, La.croze, Va.l
perga.-Ca.luso (Didymm Taurinensis) és Amedée Peyron, ki egy sz6tárt is irt 
kopt nyelven. Tra t tan kopt nytlvta.nt adott ki (1830. )Londonban, és egy tökéle
letesebbet várunk Dr. Lepsiust61, ki már két igen jeles munkát irt: Paliiographie 
als Mittel (ur die Sprach{orschung, zuniich~t atn Sanserit nachgewiesen. Berlin, 1833. ; 
továbbá : Über den Ursprung und die Verumndtscha{t der ZahlllJörter in der lndoge1'
manischen, Semitischen und Koptischen Sprachen.Berlin, 1835. Szerinte a. kopt, igazi 
nyelve a. régi egyptomiaknak, sokkal régibb és állandó bb bármelly indogerman 
vagy semi nyelvnél; a. számjegyeket, és ezek neveit is megtalálta benne: mi
ból azt következteti, hogy Egytomból vándorolta.k át Indiába; tovább igen nagy 
hasonlatosságot lát a demoticus és semi alphabetum közt. 

Kla.proth Mémoires relati{s a l' Asie czimü iratában (Paris, 1836, I. 306. l.) 
205 k;pt szó összehasonlításából azon eredményt vonta ki, hogy a berberek nyel
vével semmi viszonyban sincsenek, hanem annál több köztök az éjsza.kkeleti euro
pa.i, leginkább finn (l) eredetü szó; miböl következik, hogy a. z egyptomia.k nem 
afrikai eredetüek. 
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Champollion távol attól, hogy az írásmódnak fönebb emlitett ke
letkezését megengedné, velünk együtt lehetetlennek hiszi, hogy a. ki
fejezendő tárgynak csupán ábrája, az ö nevének irott jegyévé válhe.s
sék j vagyis hogy a hieroglyph, a hangjegyek előleges megállapítása. 
nélkül, hangrajzi állapotba me h essen át. Az egyptomiak tehát egyszerre 
háromféle írásmódot használtak :a d em o t i c us, vagy e n c o r i a irást, 
amindennapi élet szükc;égeire: e. h i e r a t i c us, vagy papi irást, köny
vekben, vagy a papiron j és a h i e r o g l y p h o t, vagyis emlékirás t. 
Egyik irásmód sem fejezbeté ki azonban tisztán a gondolatot, ha a 
hangrajzi írásmód által nem segittetik j ugyanazért Champollion és 
Seyfl'arth megegyeznek benne, hogy az atphabetum képezi a hieraticus 
és hieroglyph jelképek magvát j mellyek csak bizonyos nemét tevék a 
calligraphiának , és azon mesterségböl álltak, mint lehessen elvonni a 
tudományt a köznéptől, vagy pedig azt eszközölni, hogy az eszmék 
jobban az érzékekre hassanak. 

A jegyek közt némellyek többé, vagy kevésbbé hű utánzásai a 
természeti tárgyaknak j s minthogy a nyilvános emlékek diszére szol

gálnak, igen nagy gond fordíttatott azok rajzolása-, és szinczésére. A 
gyakori használat által egyszerüsittettek a formák, s egy szinre, vagy 
puszta körrajzra szorittattak. V égre a rövidítések által annyira elvál
toztak, s demoticus irássá lettek, hogy régi alakjok nyoma is alig ma
radt fön. Megjegyzésre méltó az is, hogy a mennyire a hieroglyphokat 
ismerjük, azoktól kezdve, mellyek a legrégibb karnaki templom épité
sére használt Ösromokon olvashatók, le egészen a romaiak idejéig, sem
mi sem mutat rajtok különbözö korszakra: azonegy öntet és modor 
látszik va1amennyin, mintha csak egy időben találtattak volna fel mind, 
az egyptomi Mythologiának megállapíttatása után. A papi és közönsé
ges írásmód jobbról balra megy: a hieroglyph ellenkező irányban is, 
vagy függőlegesen j és az irányt az állatok helyzetéből ismerhetui meg. 

Ennyit az alakról j mi a tartalmat illeti, elmondhatjuk, hogy a 
hieroglyph irás felváltva használja a hangok utánzását, hasonlatossá
gát és jelképezését. Az a l ak i hieroglyphok a tárgynak természetes 
alakját ábrázolják j a t r o p i c us, vagy j e l v é n yes hieroglyphok a 
tárgyra bizonyos közel, vagy távoli rokonság által emlékeztetnek, vo
natkozással a tanok- és véleményekre. A rosettei feliratban g y e r m ek, 
sz o b o r, és ki g y ó természetes ábrájokkal jelennek meg: ezek tehát 
alaki hieroglyphok. De azért nem engedjük meg a tiszta alakirást, mi
ként azt eddig tevék j ámbár azt mi is elhiszszük, hogy például vala
mell y király-, vagy istennek nevéhez olly alak is ragasztatott, melly 
annak tulajdonait jelenté. Mi a jelvényeket illeti, a hold hónapot je-
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lent., a nádszá.r irást, a méh engedelmes népet ; a cserebogár a világot, 
a férfi atyai gondosságot, a vizirányosan fekvő kigyó királyt, és az 
összetekert, az égi testek járását. Sólyom egyptomi nyelv~n b 11. j e z-nek 
neveztetett: s ugyanazon szó fejezé ki a lelket is; mert b a i lélek, e t h 
szív; miért is ezt a sólyom jelképezte, ugyanezen oknál fogva, mint a 
görögöknél a lepke 1). A legnagyobb nehézség épen e talányok meg
oldásában fekszik; mire nézve nagy könnyebbségül szolgált egy rész
ről Horapolion könyve, más részről pedig a hierat.icus szöveggeli ösz
szehasonlitás, és innen vont következtetések 2). 

A hangrajzi jegyek, külalakjokra nézve a többiektől nem l{ülön
böznek : mert ezek is érzékek alá eső tárgyak képei; azonban már nem 
az eszmét, hanem a hangot, az alphabetumot jelképezik. Átalános elvül 
szolgált e részben, hogy a hang valamelly tárgynak ábrája által fe
jeztessék ki, mellynek neve a közönséges nyelvben ugyanazon betüvel 
kezdődik, mellyet kifejezni kellett. Igy például a philaci feliraton Sán
dor nevének (A LK sander) három első betüi egy sas, egy oroszlán, 
és egy billikom által ábrázoltatnak; minthogy a sas neve egyptomi 
nyelven A, az oroszláné L, s a billikomé K betüvel kezdődik. Azon
ban e tárgyak helyett számos egyebeket is lehetett volna választani, 
mellyek nevei ugyanazon betükkel kezdödnek; innen van a hasonhan
got jelelő jegyeknek olly teméntelen sokasága. Jóllehet ez alphabetum 
jegyei idő folytán mindinkább megszilárdulnak 3), mindamellett a ha-

1) Ifi u X 'l lélek és lepke. 
2) Például egy papyrda.rabon, melly az Egyptomról irt nagy munkában 

foglaltatik, a megholtnak neve számtalanszor le vagyon irva, majdnem mincl.ig 
phoneticusjegyekkel, és igy olvasható: Ptamn, vagyisPetamon. Itt-ottugyanazon 
papyrdarabon két phoneticus jegygyel irva ;tll pt, a mellé egy ohelisk rajzolva . 
.Már pedig az ohel isk, Ammon jelképe. A turini egyptomi muzeum legnagyobb 
ritualejában, melly Drovetti lovag husz évi fáradoz.:sainak gyümölcse, a meg
holt Euphonch neve több mint 400-szor fordul elő, majd phoneticus jegy ekkel, 
majd ismét csak a négy eUJJh, és mellette azon j egygyel, uteily a Nilus kolcsának 
neveztetik. E~ tehát az élet jelképe, me Ily kopt nyelven Ollcl•·nak neveztetik. 

3 ) A sas, vagy Hermea ibise, vagy egy kiterjesztett kar: 

Szem, a szemölddel 
Menyét 
Két toll, vagy levél 
Edény, vagy parázs-serpenyő 
Fuvola 
Fejsze, vagy háromszög 
Nyugvó oroszlán 
Tört vonal 

jeleuti az A 

" " 
E 

" " 
u 

" " 
l 

" 
B 

" " 
c 

" " 
K 

" " 
L 

" 
N 

40 

betüt. 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
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sonhan·g-jegyek annyira bonyolítják a dolgot, hogy némelly tudósok 
épen ez oknál fogva vetették el C hampollion magyarázatát j meg nem 
engedvén azt, hogy lehetett valaha nép, melly illy határozatlan és in
gadozó alphabetumot fogadott eL A hangrajzi jegyek a feliratokon sok
kal nagyobb számmal fordulnak elö, mint az alak- és jelvényjegyek 1) ; a 
magánhangzók jegyei határozatlan jelentésilek : sőt a semita nyelvek 
rnodorában gyakran el is hagyatnak : csupán s n iratván s o n, testvér he
lyett rt,rat,lábhelyett,Amn Ammon helyettjTrinsTraja
n us helyett. E mód által a szóejtések kl:lzti különbség kikerültetik; 
minthogy egyedül a gyökbetUk iratnak le. 

Ennek ellenében Goulianoff azt igyekszik bebizonyítani , hogy a 
képirás nem volt egyéb, mint a papok által használt titkos ir:ísmód j éB 
errealapitjaa jelképezett hangrajznak (phonctismus symbolisatus) rend
szerét: ez által akarja megmagyarázni a különrészek egymáB mellé ál
lítását, mellyek nevei képeznék az egész szónevet. Igy például a sphinx
nél az oroszlán, koptus nyelven M o o u i, egy arcz N o w, és egy csuk
lya C h l af t, a C h n o um szónak kezdö-betüit adják, vagyis a sphinx 
által jelképezett istenség nevét. 

A chinai szótagirás, és az eurapai betüirás tulajdonképen csak 
egy rendszert használnak. A képírás ellenben vegyest használja a hang
rajzot, az eszmerajzot, a betüket, jelvényeket, és alakokat; épen ugy, 
mint mikor mi ugy nevezett r e b u s-okat állitunk tréfából össze, vagy 
midön az algebrai tételek nél, ugyanazon sorban és je gyck mellett, hang
rajzi s eszmerajzi jegyek is fordulnak elö. Mindezekböl eléggé kitünik 
ezen irás olvasásának nehézsége, s annak oka, hogy a kulcs feltalálása 
ru ellett is, még egyetlen képirási szöveg sem fejtethetettmeg .tökéletesen; 

Négyszög " " P " 
Tátott száj " " R " 
Egyenes, és a. végénmeggörbült vonal " " S " 

Kéz " " T " 
E jegyzék túkéletesitése által azt lehetett volna reménylen i, hogy a.z esz-

me-, vagy hangrajzi jegyek rendes szótárát szerkeszthetjük össze; de ha meg
gondoljuk, hogy minden betüre száz illy jegyet is lehet találni, s hogy a ma
gánhangzók el szoktak lmgyatni, tovább a Sdvolini által kiszámított ezer, meg 
ezerféle combinatiok lehetségére gondolunk :valóban kétség támad iránta, vall
jon Champollion folfedezésének lehet-e olly nagy fontosságot tulajdonítani. 

1
) Champollion azt állítja, hogy 267 hangrajzi hleroglyph jelentését is

meri. Jelenleg 800 tiszta eszmerajzi jegyeket ismerünk: mellyek közül580 meg 
van fejtve, 120 pedig átalános. A hangrajzi jegyek száma. kezdetben nem volt 
több 25-, vagy 30-nál: de a persa hóditás után megst.nporodtn.k, és most miutegy 
70-nek létdét gyanítják a tudósok. 
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és hogy negyvenöt évi fürkészés után, a rosettei felírást, daczára an
nak, hogy a görög fordítás hozzá csatoltatott, a tudósok olvasni nem 
képesek. Bu~scn állítja, mikép egyetlen tudós sem dicsekedhetik azznl, 
hogy a hieroglyphok egyetlen mondatát a papiron megfejtette volna. 
De szabad reménylenünk, hogy a temérdek alakok összehasonlítása, a 
legmagasabb pyramistól kezdve a legkisebb amuletig, az emlékiratok
tól a mumiapólyákig, kapcsolatban a koptus nyelv ismeretével, egykor e 
rejtélyes irat olvasását is mcgkönnyitendi. 

Belzoni nagy fáradsággal a cephreni pyramisig eljutván, annak 
beljében fúrkészhetni reménylett: sikerült neki fölfedezni a bemenctet, 
melly mesterségescn, és a romok által el vala rejtve szemei előtt. Fo
lyosóról folyosóra, akoáról almára menve, végre eléri a sirboltot i ebben 
egy koporsót talál, és a koporsóban ? egy ökör csontvázát. Épen igy 
áll a dolog a hieroglyphokkal is i minthogy annyi kutatások mindeddig 
semmi nagyobbszerü eredményt nem ro utathatnak föl: és ott, hol az 
ős bölcseség levéltárait vélték megnyithatni, mit hoztak napfényre? 
valameily királynak nevét, egy ítéletmondást, és fogadalmi, vagy sir
feliratokat 1). 

Igy van minden a világon: a hol az ember boldogságat és böl
cseséget vél találhatni, ott a halál és- semmiséggel találkozik. 

HUSZONNEGYEDIK FEJBZET. 

Széprnüvészetek átalában, különösen Indiában és 
Egyptomban. 

Mindazáltal más szempontból is lehet tekinteni a képirást, tud
nillik mint első lépést a szépmüvészetek kifejlési ösvényén. Hasonló 
dolgokkal találkozunk Egyptomban szintugy, mint Chinában és Mexi
cobani rajzolni, sírni, azonegyszó által fejeztetett ki az egyptomi, vala
mint a görög nyelvben*). Már kezdetben a müvészet, lényünknek e tevé-

1) Az általa tanulmányozotthieroglyph emléket Rosellini ekképen magya.· 
rázza: "A király üdveért, tökéletes áldozat Ammonnak, Thebe oltalmazó istenei 
királyának; hogy engedjen a megholtaknak boldog lakot ökör·, és ludeledellel, 
élelmi szerek- és vizzel, viaszt és illatos szereket az áradns minden éveire, bort 
és téjet a nap futásának egész idejére, ki a vidám gyönyörök ura; Thauth enged
je nekik az ő megtisztulnsait amenny és a föld minden gyülekezeteiben: a meg
holt. Shai Amonmainak, fia Shai által felajánlva." L. az Archaeologiát. 

") Magyarban is a kéJ>Írris rajzolást és festést jelent. S. 
40* 
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kenysége, melly által megtestesíti azt, mit a lélek kigondolt, nem any
nyira a természetet utánozni, mint inkább az eszméket igyekezett visz
szaadni : s ez addig tartott, valamig az ábrák kifejezésénéi a gramma
tikai értelemre többé nem gondolt. Ez volt az ő kifejlési ösvényéq az 
első lépés, a Gangestől kezdve a Vaticanig. Mindazáltal a müvészetet 
a jelvény korlátozta, mellyben a társadalmi foglalkozás- és ferdeségek
től kissé elvont emberi képzelődés, hitének keresett támaszt; minthogy 
inkább az érzékekre, mint sem az ész- és érzelemre hatott. Láttuk, hogy 
a keletiek jelvény által fejezék ki a felsőbb lények tulajdonaít, állat- és 
!!Zörnyeteg-alakokban; a gondolat aljasságát a kivitel nagyszerüsége 
által igyekezvén pótolni. Aethiopia s Egyptom a templomoket sphin
xek-, és különféle alaku szörnyetegekkel népesitik; az indiai pagodákban 
óriási alakok láthatók, száz karral, és ugyanannyi emlővel; a nemző 
erő a nemzés létszervei általjelképeztetik; Shivának három szeme van, 
Brahmának négy feje ; Ganesának elefántfeje emberi törzsön: a legfőbb 
lény nyugalmát pompás ágyak jelképezik; mellyeken a chinai, japáni, 
tatár, hindu istenek gyémántoktól ragyogó finom öltönyekben ülnek, a 
természetfölötti dicsőség jelképezésére. 

A hieroglyph kifejezéshez, vagy a jelvényes szertartáshoz kötve, 
a müvészet nem fejlődhetett azon szabadsággal, melly éltető elemét ké
pezi 1); s az alak szépsége a jelvény korlátainak engedni kénytelenit
tetvén, ez által tökéletesen háttérbe szorittatott: mig végre a görögök, 
kibontakozva a természettőli félelemből, s a vallásos rejtelmek leplét 
lerántva, az isteneket legtökéletesebb emberi alakok által ábrázolák, 
és a föllelkesült képzelődés a kifejezést és helyzetet teljes szabadsággal 
választhatta. Ennélfogva valamelly vallás annál nagyobb tért enged 
a müvészetnek, minél inkább fölvehetik annak eszméi a létszerves vi
lág alakjait; következőleg rendkivüli plasticitassal bir a görög vallás, 
mellyben az istenség élete a természeti élettel összevág, és tökéletes 
kifejezését az emberben nyeri. 

A legnagyobb különbség tovább az egyptomi, vagy hindu, és görög 
müvészek közt abban áll, hogy amazok pusztán mások eszméit fogana
tositák, ezek pedig saját eszméiket testesiték meg. A papi cast egy 

1) Plato a törvényekrőli I. könyvében mondja: "Egyptomban sem a festők-, 
sem más müvészeknek nem engedtetett meg, legkisebb változ.1st is tenni a nemzeti 
szokásokon. E tilalom mai napig is fónáll, és még azenészetre is kiterjed. Ez any
nyira igaz, hogy Egyptomban 10,000 év elötti (aszó szoros értelmében szólok, 
nem pedig, mint közönségesen Szokás a. tízezerévet emliteni), rajzokat és farag
ványokat !áthatni, mellyek sem nem szebbek, sem nem rutabba.k, mint a mellyek 
napjainkban szokt!l.k készittetni." 
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templomot, rajzot, vagy szabrot gondolt ki; s ezer meg ezer karok fo
ganatositák a munkát, csupán anyagilag: egész éltökben a munkának 
csak azonegy ágára szentelvén magukat. A Belzoni által Egyptomban 
megnyitott üreg egy szobrászmühelyt ábrázol, hol egy osztálya a mun
Hsoknak a kötömeget durván kifaragja, a másik a repedéseket tömi be, 
a harmadik vörös festékkel rajzolja az alakokat, a negyedik fekete fes
tékkel javitja ki azokat : ezután jőnek a faragók, ismét mások fehér 
festékkel vonják be, azután a szinezök, és végre azok, a kik mázat önte
nek rá. Hasonló eljárást láthatni a szobrok készítésénél: gyakran a kő 
tömeg két részre ftirészeltetett; egyik oldalán egy, a másikon más ré· 
sze dolgozott a munkásoknak , s azután a kettél együve illesztetett. 
Innen a finomság, mellyel a legkeményebb porphyr is kezeltetett; 
innen a készitmények óriási nagyszerüsége, mellycken nem egyes embe
rek,hanem egész nemzedékek dolgoztak; innen az egyformaság:minthogy 
a terv kivitele nem bizatott egyes müvész eszére, hanem a képrajzi, 
vagy jelvényes kifejezés által, vagy a papnak tetszése szerint, változ
hatlanul ki vala jelölve. Ez oknál fogva a müvész csak gép volt j rab
szolgák gyanánt, minJen mechanikai ügyességöket arra fordíták, hogy 
a lehetö legnagyobb pontossággal és tökélylyel végezzék a munkát: a 
nélkül, hogy a dicsöség jutalmára számitbattak volna j haladásról tehát 
szó sem lehetett. Mig a görög müvészek halhatatlaniták magukat mü
veikben : az indiai, s egyptomi, évezredekkel daczoló emlékeknél hiában 
kérdezösködünk a néma, s emberjogaiktól megfosztott emberek nevei 
után, kik azokat elélálliták 1). 

Mindezen okoknál fogva pólyáiban szunnyadoz a müvészet eme 
népeknél; azonban igazságtalanságot követnek el mégis, kik a görögö
ket bálványozván, alig akarják elismerni, hogy már ez előtt müvészet é:; 
rajzoJási tehetség létezett 2). Mindazáltal a miivészet elméletéről csak 
az ö történetök szól; s ennek nagyszerü fejlödését látjuk a különféle 
.népeknél technikai tekintetben, ha nem isegyenlően,delegalább hasonló 
módon haladni. A szépnek lényeges változatlansága mellett igen nagy 
különféleség uralkodik az alkalmazásban. Közösek le,·én minden népek
kel, és ezek sajátságai és vallásos nézetei szerint különbözvén a szép
müvészetek, igen különbözőleg fejlődtek a tartományok sajátságai 
szerint, mellyekbe halhatatlan vándorokul érkeztek; s minden kornak 

,. 1 ) Wilford azt hiszi, hogy egy eikn-ai feliratban feltalálta az épitész Sakia
Padamrata nevét. Az egyptomi müvészek közt csupán 1\Iemnon neve maradt fdn, 
ki ltá.rom szabrot faragott a thebei templomban. L. Dlodor, l. K. 

Z) Winekelmann egyszóval sem emlékezik a keletiekről i az egyptomiakat 
és ltetruskokat is csak megvetéssei említi. 



628 

megvolt a maga, többé, vagy kevésbbé világos és lelkesült, mathema
tikai, vagy költészeti, s igy többé vagy kevésbbé való tartalm u modora 
és stylje. 

A nomád nép, melly legelőröl legelőre vezeti nyájait, nem igen 
gondolkozik állandó lakok-és épitményehöl. Az uj-seelandi vadember 
beéri vele, hogy az idő viszontagságai ellen gödröt ás a földben, alig 
nagyobbat annál, melly sirjául szolgálhatna. A tatár, kinek egyedüli 
gazdagsága nyájaiban áll, ezek bőreiből sátort készit magának, és más 
helyekre költözvén, fölszedi azt, és szekerét.ernyözetül használja. Mind
azáltal eszményi szépség mindenben létezik; vagyis egy nagyszerü és 
szép gondolat, bizonyos külalak által ragadja meg a lelket. S minthogy 
az eszményi szép, az Isten jelenlétének nyilatkozata valameily látható 
tárgyban: ez oknál fogva a vallás első kutfejc, s az istentisztelet áta
János alakja a szépnek. Ezután jön a költészet, és végre a történelem. 

A vallás valameily nép hitének plastihi formáiból emelkedik ki: 
a költészet beszélő rajzmüvészet, valamint a müvészet néma költészet. 
Horner és Dante, szintugy mint Calidasa, és a Hermesek, emlékekre 
lelkesítenek, mellyekben a kigondolt kép látható képpé válik. A Pan
dasok és Corosok harczait, Sesostris győzelmeit, és a hyksosok kiüze
tését, a hinduk és egyptomiak szintugy megtestesi ték a müvészet által, 
mint az atheneiek a marathoni győzelmet a Poecyleben, a milanoiak a 
lombardi ligát az ujra ébredő müvészet első kisérletében, az angolok a 
normanak hóditását a régi szönyegeken. Hasonló érzelmek által lelke
sitve, egyforma lépéssei haladott a müvészet a legtávolabbi tartomá
nyokban. 

Épltésut. Barlang-korszak. 
Az építészet minden más müvészetnél inkább magán hordja a 

nemzeti jelleget. A barlangok, hol az emberek a vizözön után megvon
ták magukat, egyszersmind a legelső, természetileg boltozott zárt-he
lyek voltak, az istenség képének, vagy a holtak tetemeinek befogadá
sára. Innen a szent barlangok emléke minden nemzeteknél Görögor
ezágban a Parnass hegyi barlang Pan istennek, és Corcyra nymphának 
vala szentelve; a labyrinthus, egy földalatti üreg, Jupiter tiszteletére 
szolgált; a kretai Epimenides negyvenöt évet töltött egy barlangban; 
s~int illyenben fogadá el Minos a törvényeket J u pi ter kezéből. A Kau
kazus tele van barlangokkal; és Reinegg számtalanokat ernlit Gol"i vá
ros mellett: hol egyszersmind U p h l is z i e c h e, vagyis az urak városa 
találtatik, mellynek kapui, utczái, templomai, falai a sziklákból vannak 
kivágvn. Hasonló üregek találtatnak Georgia-, Cuba- és Podronában : 
Badill kerületben egy szikla többet foglal magában ezer üregnél ; a Pa-
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ropamisus minden oldalról át van furva, vagy az isteni-tisztelet megtar
tása, vagy rendes lakások végett i Hoek és Bruns meglátogaták a beni
ani barlangokat 1) ; szint illyenek találtatnak a mahui magas hegysé
gekben, épen maradt szinekkel i gyakoriabbak Aethiopiában , Indiában 
és Egyptomban j valamint átalában ismeretesek azok is, mellyek Ro
mában, Hetruriában 2), és a Közép-tenger szigetein találhatók. 

Igy tehát a müvészetnek első korszaka, a troglodyta-korszak, az 
egymástól legtávolabb eső népeknél is egyformának mutatkozik. l1le 
tartoznak azon földalatti sirok, mellyek töméntelen sokaságban talál
tatnak :elkezdve Mesopotamiától, az orfai pasaságban, Kis-.{siában, 
Lyciában, hol Patara állott, és Köves-Arabia felé, Egyptomban, Cyrene 
partjain, Mal tá ban, Gozzob an, Siciliában 3), a ten ger melléld Hetruriá
ban, déli Francziaországba.n, Morbihan-, és végre Cafferiában ~), egé
szen a hottentotokig ó). 

Cyclopsféle konoznk. 

A második korszakot képezik a cyclopsféle építmények : óriási 
müvek, mellyek egy eyelopsoknak nevezett, eröteljesebb emberi nemze
déknek tulajdonittattak. Legnagyobb részt elszigetelve állnak, faragat
lan kövekből, mellyek saját sulyjaik által tartatnak össze: tornyokká hal
mozva, vagy oszlopkörben fölállitva, s gerendakép egymás mellé helye
zett hosszu ködarabok által tartatván együtt j vagy végre nyílással el
látott falakul állitvák föl. Némellyek e falak közül különbféle vastagaá
gu kövekből állnak, a mint azokat a természet képezte : s a közöket 
kavics és durva ködarabok töltik be j mások pedig alak- és tömegre 
nézve egyenl8tlen, de durván szegletekre faragott, és bizonyos mó
don elrendezett, ismét mások rendetlenül négyszögü, függöleges, egye· 
netlen, és egyenlőtlen kövekből állnak; máshol ismét a kövek egyforma 
nagyságuak 11) : de mindezen müveknél hiányzik a vakolat. Az olasz vá-

1) Veteds Mediae et Persiae monumenttJ. 
1) A legnevezetesebb földalatti boltozat a. fiesola.ni mezövárosba.n létezik, a 

régi Fiesole fölött, kemény homokkőbe vésve, elvált rétegekkel; és most igen 
kö!Ulyen megtelik vizzeL Mi lehetett ennek rendeltetése? L. Targtoni Tozzetti, 
Viaggio in Toscana. l K. Nuor~o giornale dei letterati. Pisa, 1826. N ro. 25. Bandini, 
Lettere fiesolane stb. 

8 ) Glus. Sanchez, La campt~nin sotterranea, o b,·er~i noti:!.ie degli edifir.j sctJMti 

ent1·o roccia nelle Siettie e in altre regioni. N ápol y, 1833. 
') Sparmann, Viaggio al capo di Buona Sperarar.a. III. 162. l. 
'~) G. Barrow, Viaggio nel/e parti merid. d' Africa nel l 797-1798. I. köt. 191. l. 
') Dodwall, Views and description• o{Cyclopian OJ" Pelasgic remains with cons-

tracliom of a late period from drawing~ by the late. London, 1834. 131 rajzza.!: hátra. 
hagyott függelék a. Tour in Greece ozimü munkáho:~: 
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rosok cyclopsféle falainak különös sajátsága abban áll, hogy a rémit8 
nagysá gu négyszögü kövek legtöbbnyire vizirányosan feküsznek .. 

A legtökéletlenebb cyclopsféle építményekhez tartoznak a st o
n e- h e n g-nek nevezett druida oltárok, vagyis felhalmozott kövek 
Angliában, Franczia- s Németországban. A faragatlan kövek haszná
lata szertartásos szokás volt a legrégibb oltároknál 1) : igy készíték 
azokat a druidák is, kiknek d o lm e n-jeik 2) hat, vagy hét darab, függö
legesen felállitott kövekből álltak, folöttük egy keresztbe tett szélesebb 
kővel, mellyröl az embervér egy, e végre kivágott barázdában folyt le. 
Armoricában mai napig is sok m e n h i r 3) találtatik, vagyis némileg 
az oheliskekhez hasonlító, két, egész husz meter magasságu faragatlan 
ködarabok ~). Cornwallis grófság ban, és W aliis herczegségben a c r o ro
I e k-ek 5 ) egymásra rakott kerek, vagy négyszögü kövek; ·,Ilyenek ta
láltatnak Norvegiában, Francziaországban °) és Portugaliában 7). A 
wiltshirei grófságban, nem messze Salisburytól, látható egy stoneheng, 
négy, egymásba zárt köböl képezve, mellyek hat láb széles- és husz
huszonnyolcz láb magas faragatlan oszlopokból alakitvák; s ezekre fö
lül vizirányosan elhelyezett, és széleiknél rovátkos bevágások által ösz
szefoglalt hosszu ködarabok rakvák 8). Az illy ködarabok gyakran har
mincz tonna sulylyal is bírnak. A Carnac partjain, Morbihanban, mint 
valamell y óriás sereg, ezer kétszáz menhirböl álló sorozat mutatkozik, 
mellyek közül nehány, negyven lábnyi magasságra is emelkedikaföldtől; 
meglehet e helyen gyültek össze a druidák, midön a tenger dühöngött. 
Krisztus vallásának hirdetői, hogy az armoricaiak régi vallásának eme 
tiszteletben tartott jelvényeit elvonják szem elől, néhányat lerombol
tak, másokat pedig megszenteltek az által, hogy keresztet tüztek föli
bök, vagy pedig kereszt-alakot adának azoknak ; de a köznép még most 
is titokteljes borzadással tekint rájok, és éjekről tud regélni, mellye
ken rut alaku törpék csoportja körtánczot jár körülöttök, az elkésett 
utazót borzasztó ordításokkal rémitvén eL 

1) Si altare lapideum feceris mihi, non aedificabis illud de sectis lapadibus; si 
enim ler>averis cullrum super eo, polluetUI'. Exod. 20, 25. Aedificabis tJltare Domino 
Deo tuo, de lapidibus, quos ferrum non tetigit, et de s=is infonnibus et ímpolitis. Deu t. 
27, 5. 

Z) Dolmen, kőlap. 
3) Men hir, hosszu kö. 
') Ezek neve néha: Hir-meta-sul, a napnak hosszu köve; mi az abeliskek 

rendeltetéséhez viszi közelebb azokat. 
5) Croum iecks, görbe hely. L. De F1'1!tmenville 1 Antiqu. de la Brélagne. 
6) Pierre levée, l'ierre de féc. - 1) AnttJS. 
8) 1797-ki január 3-án döntetett le 
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Ez ősrégi emlékeket félvilágnyi távolságra ujra fölleljük; mert 
Uj-York- és Pennsylvaniában, az Ol1io partjain hosszu falsorok láthatók~ 
irtózatos ködarabokból: négyszögü, vagy kerek téreket foglalva be, 
ruellyek valószinüleg hadi czélokra, vagy politikai s vallásos ünnt"pé
lyekre l1asználtattak; és minden tekintetben hasonlók ama görög, é!'l 
olaszországi épitményekhez, mellyeket cyclops-, vagy pelasg-féléknek 
nevezünk. W alter a cosseahk közt Hindostan ban , s Tinian és Rota 
szigetén látott illyeseket; a mariani szigeteken vastag oszloptömegek 
sorai láthatók, bizonyos tetőfélével : ezek közepette pedig kör-ala),ban 
földbe ásott, és egymástól távolabb eső kődarabole Lacondamine és 
Humboldt bámulták a cagnari építményeket Peruban; mellyek iszonyu 
kövekből emeltettek a Nerva-falak módjára Romában 1), és mellyeknél 
a borzasztó tömegek , ugy látszik, egy lassankint emelkedő lejtőn vo
nattak fel olly magasságra. Acosta, s leoni Ciet;:a, a tiaguanaco-, vagy 
tiahuanacoi falaknál 12 meter hosszu, 5.8 széles, és l. 9 meternyi 
vastag, eyclopsféle modorban rendezett ködarabokat mértek meg 2) j 

Laocooban, a japáni tenger nagy szigetén, Corea nyugoti partjain egy 
hasonalkotásu hid készült. 

Igen régi, többszögü falak maradtak fön Thessaliában és Thraci
ában j szint illyenek láthatók Pylos-, Modon-, Messinában, és a szige
teken 3). Olaszországban a Terracina, Fondi, Circello, Arpino, Cossa, 
Anagni, N orba melletti nagyszerü, minden vakolat nélkül összerakott 
többszögü falak romjai mutatják, hogy itt csupán védelem- és sirok-, 
nem pedig templomokul szalgáltak; mig a phoeniciek templomok gya
nánt is használták: mint ezt aMazara által leirt óriások templománál 
látj uk Gozzoban, mellyet ő vizözön elötti építménynek tartott. Esth
honban és Oesel szigetén, l O me ter magas, és 5 me ter vastag, gránithól 
emelt cyclopsféle falak láthatók, mellyek itt-ott 30 meternyi átméröjü 
);öröket is képeznek. Krimben is találtatnak illyesek. 

Slrhalmok. 

Ez osztályba sorozzuk a halmokat is, mcllyek valamelly hősnek 
csontjait takarják j és mind együttvéve azonegy jelleget tüntetnek föl. 
Thessaliában, Thessalonica felé, a Hellespont partjain, hol csak a pe
lasgok uralkodtak, a völgyek tele vannak illy sirhalmokkal: ezekben a 
temetkezé3 második ünnepélyes formáját szemiéijük 1); a Thermopy-

1) Lacondamlne, Mém. de l' aca.d. de Berlin. 1746. 443. l.-· Humboldt, Vue 
des Cordilliéres. I. 310. 

i) Pedro Giec,a, Cron. del Peru (Antwerpen, 1554.). 254. l. 
3) Lerajzolta Blouet, E:rped. scientif. de M01·ée. 
&) Virgil mondja: 
Ingens ag geritur tumulo tellus. A en. II l. 62.; s Hornernél Andromaelle igy 
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láknál, Chaeronea-, Mara ton-, P harsalusnál nagy számmal találtatnak 1
); 

a Kaukazus, Colchis és Krim igen régieket mut&tnak föl; a H y las (Dni
ester) folyam partjain vannak a eimber fej~delmek, és az öket leigázott 
szittya királyok sirhalmai. Pallas látta .déli Oroszországban az esghon
dokét, és Meyer a kirghisi pusztaságokon az Ablakilla folyam két part
ján; hol a hamvak közt levél-, vagy virág-alakban kivésett apró bronz
tárgyak találhatók, a sirköveken pedig emberfők szemlélhetők 2). A 
Rajna és Duna közt, a németek és szlávok által nagy számmal emeltet
tek; s az Eibe és Odera sikságain, hol a teuton és vend hősök nyugosz
nak, naponkint ujak tünnek elő. Alig nehány mcternyi magasak a chi
naiak- és tibetieknél 8). Alyattes, Croesus lydiai király atyja, sirhalmá
nak körületc hat stadiumnyi volt ~); több mint harmincz meternyi. 
szélesek, és harmincznyi magasak Gormo scandinavi király és Daneboda 
királyné sirhalmai. Macedonia fővárosa, Pella mellett van egy három 
teremből álló sir halom, hosszu csarnokkal; nagy számmal találtatnak 
még Armoricában, hol egy, Va11nes mellett, harminczkét meternyi ma
gas, és alapjában legalább is háromszor olly széles. 

Átkelve az atlanti tengeren, az Ohio s Ontario tó partjai, Uj
York, nyugoti Pennsylvania ezrenkint runtatják föl e sirhalmokat: mely
lyek leginkább hasonlitanak a siberiaiakhoz ; honnan azt lehetne követ
keztetni, kogy e népek a Behring-szoroson át jöttek Amerikába 5). Pe
ruban alagutak által összeköttetésben álló hosszu csarnokok huzódnak 
körül e mesterséges halmok bel jében, mellyek neve h u ak as. Föld
és kavics-halmokat láthatni az Andes hegylánczolatától az Alleghani 
hegyekig, és a canadai tavakbál a mexicoi öbölig; mindenütt hasonala
kuak, és dél felé sokkal számosabbak. St.-Louis szomszédságában, Ame
rikában, az olasz Beltram i nagyon sok egyszögü, kerek, vagy gúla-alaku 
sirdombokat látott : mellyek közül az egyik 60 láb magas, és alapjában 
hatvan lábnyi körületü ; egy háromszögü töltéssel keleti oldalán, ha-

ezól atyjáról: "Erre magához vevén minden fegyvereit, befedé a.zokkal testét a 
máglyán; s dombot t.melt neki: mellyet Jupiter leánya.i, a.z Orea.dok, lombos 
szilfákka.l takartak el'' · 

A troglodyta-féle sirboltok példájára. találunk Ábrahámnál ie, ki barlang
üreget vásárolt Sára. temetö-helyéüL 

1) StJeglltz, Beyt,·age aur Geschichte der Baukunst. Ritter is különösen foglal-
kozik e tárgygyal, Előcsarnokában. 

1 ) L. Oyprlen Robert, az Uni"er1ité calholique folyóiratban. 
8) Dnhalde, Description de 19. Cbine. Il. 126. l. 
')Vagyis 633 meter. Herodot, I. 93. Otesl:ts, Diodoru• Siculusnt!.l, II. 7. 
5) Erről a XIV. könyvben szóla.ndunk. 
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sonlit az óriások tornyához Gozzoban. Ugyanezt állitják a moraik-, 
vagyis oceaniai sirhalmokról i9 1). 

Igen kevesen látogatják Smyrna körül a Sipylus hegy lejtőjén 
ama város romjait, hol Tantalus, Pelops atyja, s Agamemnon dédapja 
uralkodott 150 évvel a trajai háboru előtt. Elsőben T antalis, azután 
Sipylus volt neve j kétezer éve már, hogy szétdulta a földrengés, és he
lyét tó foglalta el: de a fellegvár mai napig is megvan. A majdnem 
teljes ép~égben megőrzött fo.lak a hegy csuesán emelkednek; egy árok 
a sziklába van kivésve, ugy szinte az acropolis kapuja is: melly azon 
térségre vezet, hol a templom állott j a domb tövében romok vannak 
szétszórva, és töltések, mellyek az utaknak szalgáltak alapul: mindez 
faragott kövekből állittatott össze, vakolat nélkül. Van itt egy sirhalom 
is, me ll y Tantatusénak lenni állíttatik. Alapja köralaku pelasg építmény, 
közepén egy teremmel, melly a holtte3tet foglalta magában j a kövek 
faragva vannak, és fokonkint megszükítik a tért. Körös-körül van Sipy
lns temető-helye, hol még tizenkilencz, többé- vagy kevésbbé ép sirha
lom maradt fön, mellyeket alkalmasint a romaiak már kifürkésztek :z). 

Minthogy épen a kis-ásiai sirhalmoknál vagyunk, Urgub völ
gyéről is kell szólnunk, melly hét mérföldnyi (lega) hosszában tele van 
rendes fejértö kupokkal, hol most lakosok ütötték fel tanyájakat, és 
me Ily valószinüleg egykor több városoknak szolgált temetkezési helyü l. 
A mint a sebes roham u folyam a foldet kimosta, olly formán tünnek 
elő, hogy némellyek alig egy meter magasságuak j de vannak száz me
ternyi magasak is: és sziklából faragvák, sőt némellyek doriai oszlo
pokkal és homlokzattal is el vannak látva. A vidék lakosai B i n b i r ki-

1
) Carette-nek igen fontos jelentésében déli Algin·ól (1S45), különös dol

gokat olvasunk a tua, vagyis ottani sirhalmokróL "Egy napon több arabokkal 
utli.zván, bámulva láttam, miként szednek fól egymásután köveket;. és midön ne
kem is adának egyet, ennek okát kérdém tőlök. Ben Gassem "'ája me.f.lelt fogunk 
elmenni, adák válaszu!. Ebből ugyan nem sokat értettem, !1. követ azonban meg
tartám. Csakhamar egy másfél metemyi magas, alaktalan kőrakáshoz értünk. 
Mindegyik társam rá vetette a követ, mondván: Ben Gauem nz.á,jának. Magam ie 
ugyanazt tevém." Egy illy nza azon helyet jelöli, hol még meg nem torolt 
gyilkolás követtetett el. Pera s BoJivia tartományokban szinte találtatnak illy 
emlékek: csak hogy más jelentőséggel. Az indiánok rakták azokat, kik nagy te
herrel megrakodvamennek átalegmagasabb hegyeken, ésehalmokat az lstennek 
emelik h~la. jeiéül, hogy nem hagyta öket elveszni. Egy darabig megpihennek 
mellettök, szempilláikból néhány szőrt szélnek eresztenek, egy köYet vetnek még 
a. jámbor em l ékre, s kissé megrágott füvet köpnek ki arra. 

"~)·L. az utolsó franczia hadjárat iratait Moreában. 
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I es i a, vagyis ezer-egy templomnak nevezik, minhogy kápolnákul né
zik azokat 1). 

Már későbbi, s fejlettebb cyclopsféle építmények maradványai a 
nevezetes mycenei és tirynsi romok; mellyek bejárásai éles szögre ki
vágott, hosszudad kövekből készitvék: s ezek egymás fölébe rakva, há
romszög-alakba;n foglalják be a nyílást. Az o r os z I á n-k a p u t My
cenében két fal képezi, mellyek huszonhét lábnyira hajolván egymásra, 
összeérnek, és gúla-alaku nyílást hagynak egy tizennyolcz lábnyi ma
gas bástyafalon keresztül. A kapu fölött két oroszlán kapaszkodik egy 
oltárra; egyik legrégibb szobormüve Görögországnak Ugyanitt van 
Agamemnon sírja, melly Atreus karnarájának is neveztetik: a bejárás 
szinte gúla-alaku, fölötte háromszögű ürrel, melly valószinüleg egykor 
szobrot tartalmazott. Benseje köralaku terem, hatszögü kövekből rak
va : több, mint ötven Jábnyi magas, és negyvennyolcz körűletében , s 
kupban végződik ollyformán, hogy a kőrétegek fokonkint mindig belebb 
nyulnak, mig a fönhagyott két lábnyi nyilás egy, a többi közé illesztett 
kő által takartatik el. A homlokzaton némelly ékességek láthatók, és a 
bemenet mindkét oldalán két oszlop, fejezetekkel. lllynemü emlékek 
léteznek Orehomene városban is, Amyelae mellett, Sparta környékén j 
és hasontermészetüek a cucumellák is, mellyckből a hetruskok müvé
szetének annyi nevezetes maradványai ásatnak ki jelenleg. 

Sardiniában különösen a n u r a g h-ok fordulnak elő 2) j kupfor
mán hegyesül t, harminczhat-negyven lábnyi magas kőboltozatok: a szom
széd bányák köveiből készitve, leginkább egy köbmeternyirc az alacso
nyabb rétegekben, rendetlenül és vakolat nélkül egymásra rakva. Dom
bokon emelkednek; gyakran háromszáz hatvan lábnyi körülctü töltés
sel környezvék : melly ismét tiz láb magas, hasonépitményü fallal van 
megerősítve; némellyek pedig kisebbszerü hasonló kupokkal vétetnek 
körül. A falazat két rendbeli falból van összeállítva, mellyek egymást 
érintik j de sem egymásba illesztve, sem vakolattal összeragasztva 
nincsenek: középett többé, vagy kevesbbé meredek magaslat, melly a 
féltojás alakban egymás fölibe emelt három teremet kapcsolja össze 
egymással A bemenetet egy többé, vagy kevésbbé alacsony, a földhez 
közel alkalmazott, és keletre néző ajtó k épczte : ugy hogy a fölkelő 

1) Ch. TeJ:Ier, Journal de Smyrnc. 1837. 
2) L. az Amedeo Peyron által a turini acaclem iának előterjesztett emlékiratot: 

Petit-Radel, Notioes sur les Nuragh es Je la Sardaigne ennsidérés dans leurs rappor·ts 
at~ec les r·ésultats des recherches sur les monumt ns cyclopéens et pelnsgiques (Paris, 
1826.).; De La Marmora lovag fürkészéseit; és Manno, Storia della Snrdegna. Turin, 
1825. 
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nap az azokban kinyujtóztatott holttetem lábaira sütött. A tudósok 
ugyanis megegyezni látszanak abban, hogy e boltozatok temetkezési 
helyül szalgáltak 1); s l10gy eredetök nagyon régi: talán még a sziget
nek legels8 lakóitól származván. Petit-Radel a pelasgoknak tulajdonítja: 
a cyclopsféle épitményekkeli némi hasonlatasságra támaszkodván ; má
sok a hetruskok müveinek állitják. Jóllehet azonban a többszögii alak 
fordul el8 nálok, átalában mégis az ugy nevezett barbar szerkezet tünik 
fel rajtok; miért is sokan a phoenicieknek, vagy talán iber és celta né
peknek vélik tulajdonithatni: mi annál valószinübb, minthogy hasonló 
építmények éjszaki Skotiában, és Ir honban is léteznek. La Marmara 
lovag hasonlókul találta azokat a balearii szigetek t e 1 a y o t nev ü 

építményeihez; mellyek benseje azonban nincs emeletre épiive. Hason
lit hozzájok az óriások tornya is Gozzo szigetén j melly két, bens8leg 
együvé foglalt, és a romaiak sirboltjaitól nem igen különböző emlé
kekMl áll. 

Hindu építészet. IEisö korszak, 

A müvészet hasonló fejlödését tapasztaljuk a hinduknáL Vallásuk 
által az id8 s tér végtelenségébe kiterjesztett óriási természet látvá
nyától lelkesülve, a sziklákba rémit8 nagyságu, s gazdagon fölékesitett . 
épületeket Yágtak ; mellyek több nemzedékek munkásságát vevék 
igénybe. Ezek meghatározott és jelképezett, rendszer szerint tervez
tettek. A Matsya (a legfontosabb a puranák közt, az, melly e r é n y-, 
boldogság~ és. tudományra vezet,) 26-, és 27-ik fejezetében 
magában foglalja a müvészeti liturgiát j tudnillik szabályokat az épité
szet és szobrászat tárgyában, vonatkozással a hindostaní égalj ra 2), 

Indiában a müvészet legelőször szinte troglodyta-korszakot rontat 
föl; és ugy látszik, a hinduk a himalayai és eashemiri gránitot és por
phyrt kezdék ott helyben kiásni. Hasonnem ü templomokuagy számmal 
találtatnak Persia l1atárain, fcl.-:ő Hindostan ban, Cashemir hegyeiben, 
abraminok eredeti honában. Abul-Fazil, ki a hires hóditó Akbarral 

1
) Ezen emlékek legjobb nmgyal'ázója azt állítja, miszerint azok nem eye

lopsféle építmények, sem nem J.iadn.lmi emlékjclck, vagy őrházak, mint nérnely
lyek mondj<tk, hanem valósúnüleg tüzhelyek. ELért emelkednek mind dombokon, 
talán régi terrasseok fölött, belülről lépcsőzettel, hogy feljutni lehessen. E vallá
sos építmények talán a papok és papniík temetkezési helyeiül is szolgáltak ; azért 
nem találtatnak ott fegyverek, hanem nöékszerek, és apró bálvány-alakok. Egyél>
iránt sokkal későbbiek az azon szigeten létező kőmkásoknál, s az építészet előha· 
lrtdását hirUetik. Azon nézetet, hogy a tüz tiszteletére valánrtk rendeltetve, támo
grttja rendkivüli hasonlatosságuk a balearii szigeteken létező teltt!jOt-okka!. 

'lJ L. Asiatic ReseaJ"C•he.<, I. köt. De ezen purana még uem ismeretes Euro
pában. 
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gyakran bejárta ezen tartományokat, mintegy kétezer illy barlang
templomot ismert j mellyek mind rajzokkal valának borit va, s állitása 
szerint mindegyikben három óriási isten-szobor volt látható: egy férfi, 
egy nő, és egy fiu. A benszülöttek a szellemek és óriások müvének 
tartják j miként az egyptomiak ezt pyramisaikról állitják: valamint 
egyéb népek is, ha bámulandó emlékeket látnak 1). A tanult ember az 
ész uralmát csodálja e müvekben a nyers erő fölött. j ugy szinte korlát
lan hatalmát egy theocratiának , melly ezer meg ezer rabszolgai karo
kat terhes munkára kárhoztatott. De épen azért, mivel a képzelődésnek 
szabad tér nem engedtetett, alig lehet haladást tapasztalni. Különben 
nem lehet sem a rajzok, sem az ékességek után, még csak hozzávetőleg is 
ezen építmények időkorát meghatározni. 1\fiért is azok történeti rajzá
ban elegendő, ha felosztjuk azokat földalatti, s földön felüli építmények-, 
és valóságos épületekre. 

Mahaballpur. 

Az előbbiek közt bámulatra méltó a mahabalipuri, vagyi'l a hét 
pagodák sziklája, negyvenkét mérföldnyire Pondicherytöl: hol annyi 
colossusok, templomok és paloták romjai halmozvák egymásra, miként 
egy megkövült várost vél látni maga előtt az ember. Hét templom, 
mindannyi egyes kődarabból, nyulik be a hegybe, mellyekhez hosszu 
csarnok vezet: és ennek oldalfalain mindenféle állatok vannak, szinte 
természetes nagyságban, a sziklákba vésve, ugymint Rama és Gancsa 
elefántja, Vishnu teknlís-békája, Rama maj ma, Parvadi tehene, s 
egyebek. Innen egy kerek kis térre ér ki az ember, melly szinte aszik
lából van kivágva, s ezután kettős kőlépcsözeten, és két folyosón a 
templomba. juthatui föl. V égre a sziklába vágott ajtókon át, vala
mennyi templomot be lehet járni. Láthatni ezekben tornáczokat, osz
lopzatokat, Krishna, Vishnu , Shiva, Rama, Ganesa, s a kilencz a v a
t a r a-, vagyis Vishnu megtestesüléseinek teméntelen szobrait : és mind
ezek a sziklához tapadvák, mellyből faragva vannak 2). A föliratok, 
még a sanserit jegyeket megelőző időkből, maguk is a pagodák ősrégi
ségét bizonyitják: még ha ezt a boltozatok modora nem tanusitaná is j 

mellyek sem hajlást nem mutatnak, sem csucsba nem végzödnek, ha
nem két, legfölül majdnem háromszög-alakban egymást érintő, kör
Azeletböl állnak 

1\fahabalipur az óriások·, a világ első urainak müve volt. Az ezer 

1) Marlés, Hist. générale de l' Inde, és Robert, id. h. 
1) Pater Paulino de San Bartolomeo ekkép írja le azt keletindiai uta:.rí

sában. 
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karu Benaceren e városban ostromoltatott Krishua által, ki azt ro
hammal vette be, s a királynak mindannyi kezét levágta, kettő kivéte
lével, mellyekkel a győzőnek hódolnia )(ellett. E percz óta Krishna 
imádtatott e nép által ; de egyet ez óriások közül egy mennyei nympha 
kedvelvén meg, s álmában általa az égbe föl vitetvén, a müvészetek- és 
tudományokbani dus ismeretekkel tért vissza a földre , s a várost az 
istenek városának mintájára ujra rendezte; arany és ezüst fedelü palo
tákkal töltvén azt meg, és egyátalában olly pompát fejtvén ki, hogy 
az Indrák udvara, ebbeli féltékenységében a tenger istenének megpa
rancsolá annak elnyeletését. Igy mondják a braminok. 

A carlii barlangok, a Bombay és Pouna közti, nyugoti Gath hegy
ség lánczolatában , kétszáz meternyi magasságra a sikság fölött, egy 
templomot mutatnak föl; körülötte temérdek, szobrokkal dusan ékitett 
vájt üregek, mellyek, a monda szerint, Pandu királytól, a Maha-ba·· 
rata hősétől erednek. A tornácz harmincz négyszög meternyi tért fog
lal el, és a templom belürege 37 1/ 2 meter hosszu, 14 m. széles: ötven 
oszloppal, rnellyek fejezetei elefántokat ábrázolnak. Más üregek egész 
negyvenhat meternyire nyulnak be a hegységbe; s Valentia lord csu
pán azok mt>gszemlélésére több napokat fordított. Dumnarban, éjszak
ra Mal va tartománytól, Tod ezredes (A n n a ls of R a d j as t a n) 

százhetven illy barlangot számított 1 mellyekben a templomok és lakok 
valóságos troglodyta-várost képeztek. 

Elephanta. 

Az elephantai barlang az építészet előhaladásáról tesz tanubi
zonyságot. Elephanta egy szent sziget, Decan nyugoti partjain, Bom
bay közelében, nem rnessze az Indus torkolatától, és azon tartományok 
határain, mellyek Brahmát imádják. Nevét egy a kikötö fölött nyuló 
sziklától nyerte, melly elefánt-alakra van kivágva, a J1átán tigrissei; 
s ez emléket a portt1galok , első kiszállásuk alkalmával e szigeten, 
érintetlenül találták. Ez üregek igen nagy régiségre mutatnak , ritka 
tökély l yel párosult egyszerüségöl\1 tovább az által, hogy készittetésöknek 
semmi emléke sem maradt fön: és noha a legkeményebb porphyr-kőből 
állnak, mellybe csak a hires indiai aczél, a v u d z hathatott be, falai 
mégis faragványokkal ékitvék. 

Előrehaladva a völgyben, az clephantai catacombákhoz érünk 1), 

hol egy teke-alaku hegy alatt 130 angolláb hosszu, és 133 láb széles 
négys-zögü tér terül el. Hét folyosó nyulik párhuzamosan, egymástól 

-1)LeirvaAnquetil uta.zá.9ában,és Jerajzolva Nicbuhrnál.(Reise nach Arabien 
und den ringsum liegenden L!tndern. Amsterdam, 1780. II. k.) 
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tizenöt lábnyira, egyenes vonalban álló vastag oszlopok közt 1); mely
lyek alakra, s épen nem iz lésnélküli ékességekre nézve különböznek 
egymástól. A négyszögü talapzaton egy széles, szép köralaku abroncs
és két többszögü párkánynyal koronázott, kisebb talap nyugszi.k i in
nen emelkedik a mintegy hét láb magas kerek és rovátkos oszlopszár, 
melly csúcsa felé tekergösen végzöd ve, gyöngysorokkal és felgyürem
lett virágszirmokkal környeztetik. Hasonló keskeny virágfi'•zér övedzi 
a fejezetet kerek párna-alakban, mellyre egy lapos kö nyomaszkodván, 
fölötte a gerendanyulik el. Istenek, oroszlán-, elefánt-,és lófejek dombor
faragványai ékesítenek mindent. Diego de Couto kevéssel a portugalok 
megérkezése után Indiában, bemenvén e templomba, bámulta ott a 
mozaik ajtót, az ülő bálványokat olvasóval kezökben, a mész-, és öntött 
szurokkal bevont falakat, csodálatosan fénylő szineikkel 2) i a boltoza
ton pedig lefestve a braminféle Cosmogoniát, és az imádsággal foglal
kozó égi szellemeket. A templom nagyobb hajóit több, faragványokkal 
megrakott apróbb kápolnák környezik i mindegyikben egy husz láb 
magas bálvány, temérdek fők-, karok-, és a szokott jelvényekkel i körös
körül pedig másodrendü istenségek,, és ajtatos szerzetesek. Gyakran a 
lingam, az ö természeti alakjában, ki vala téve ezen kápolnák oltárain, 
mellyek, kettőnek kivételével, mind leromboltattak. A templom hátré
szében létező szentélyben emelkedék a trimurti 17 láb magas, és 22 
láb széles szobra, három fö"\tel i mellyet közönséges napokon egy ellen
ző takart el az avattanok szemei elől. 

Nem kevésbbé nevezetesek az ambolii barlangok is Salsetta szi
getén 3) i hosszu sora a föld alatti teremek-, folyosók- és hajóknak, 
el ül csa.rnokok- és tüzokádó szörnyetegekkel, lovakon ülő emberekkel, 
kiknek nyitott szájábóljön ollykor ki az ivezet.Belül egy bálványkép van, 
melly hét-hét karral ellátott vállain boltozatot tart: melly hasonlóan 
minden egyéb földalatti boltozatokhoz, fokonkint egymáshoz közelebb 
álló kövekből képeztetik i mig végre az utolsó ködarab egy csoport is
tenségnek szolgál talapzatul. Törpe lények, különfélekép összekevert 
tagokkal, egy Shiva., melly egy lelógó gyermeket készül átszurni, mig 
mások térdelve kérik öt annak megkiméléseért, labyrinthképen föl s alá 
vezető sziik lépcsők, egészítik ki eme tömérdek zarándokok által láto-

1) Stleglitz, Geschichte der Bn.ukunst der Al ten. 
2) De Asia, t. IV. dec. VII. L. 3. c. 2; és Marlés iJ. k. 
8) Először irta le azokat a nápolyi tudós Gemelli Garrcri, Gil·o intorno al 

mondo. lll. k. 36. l.; ugy szinte !nqoetU Doperron, l11troduction au Ze11clavesta; de 
még pontosabban az ujabb utaz6k. 
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gatott barlangok épitészeti modorát. A négyszögü oszlopokat boritó 
feliratok jegyeit eddigelő megfejteni nem lehetett. 

Ell ora. 
Minden földalatti épitmények közt Indiában legnevezetesebb az 

ellorai, Decan tartományban, egy igen kemény, vörös gránitból álló 
hegység alatt, mellyet hat és több mérföldnyire furt át az emberi kéz; 
és benne amphitheatralis alakban álló, vagy pedig egymás fölébe 
helyzett templomok, obeliskel>., hidak, kápolnák, teremek, cellák, 
colossusok, csarnokok, végnélküli utak, mind sziklába vágva találtat
nak : s a mi még csodálatosabb, mindez egy hoss3:u sor 1 irtóztató nagy
ságu elefántok hátán nyugszik. E földalatti Pautheonban mindenik is
tenségnek van legalább egy szentélye: Shivának van husz; és az ol
dalfalak mindenütt vedákból vett jeleneteket tüntetnek föl. E temp· 
lomok közül, mellyeknél az ősrégi az ujabbszerüvel, egészen a mórféle 
korszakig vegyül össze, a legszebbik , eitérve a rendes négyszög-alak
tól, görög keresztet képez. Egy utazó ekkép nyilatkozik rólok: "A 
Pantheon, Parthenon, Sz.-Péter-, Sz.-Pál-egyház, és a fonthilli apát
ság építéséhez bizonyára tudomány és munkásság kellett ; de legalább 
tudjuk és felfogjuk, mint készült és foganatosittatott ezek terve. Hanem 
azt senki sem leend képes (?) felfogni, hogy bármilly számos és fá
radhatlan emhel'ek egyesülése, ellátva minden szükséges eszközökkel 
feladatuk kivitelére, mint választJlatott ki magának némell y helyütt 
száz lábnyira is felnyuló természetes sziklát, mint véshetett ki lassan
kint, és állithatott elő illy pompás templomot. Valóban e mü minden 
képzeletet meghalad, és az ész elmerül a csodálkozásban" 1). 

Ezen földalatti épitmények, mellyeket a keleti képzelődés szüle
ményeinek lehetne tartani , ha ma már nem léteznének, s hol a brami
nok a rejtélyes homályban elmélkedtek, vagy az ujonczokat beavatták, 
mindenben hasonlók az egyptomi s hetruriai illynemü épitményekhez: 
ugyanazon jelvényes szerkezettel, négyszögü, alacsony ajtókkal, szinte 
cosmogoniai rajzokkal a boltazaton, és hasonló falüregekkel az istenek 
számára. 

Második korszak. 

Késöbb a müvészet kibuvik a föld alól : de még nincs elegend() 
bátorsága, tőle egészen megválni; kifaragja az utjába eső sziklákat, 
miként ezt a temérdek pagodákban 2) , s a carnatei , ramiserami , deo-

'l) Seely, Wonders of EllonJ, 127.1. Más barlangok láthatók Bamiyan mellett 
lndu-Cuslt-ban, a Balkés Cabul közti uton, sőt Cabulban is. 

·2) E név a Bhagaf!ati, szent lak szóból ered, miként azt a hinduk nevezi Ir. 

41 
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guri, tanchorei, benaresi, dsaggernati, s tripettasi pyramisoknál, és a 
pompás Ceylon sziget erdeiben elszórva találtató palotáknál tapasztal
juk: melly sziget hajdan polgárisuJt népeknek volt székhelye, most 
pedig nyomorult vad emberek lakják*). A papi jelleg meglátszik még raj
tok; de a négyszög-alakon, mellynek oldalai pontosan a világ négy tája 
felé irányozvák, négyszeresen háromszögü pyramis emelkedik: mi a tri
murti jelképe; vagy pedig a magasba törő gömbölyded alak, az őstojás 
ábrája. Belülről a szent homály, miként a földalatti barlangoknál, 
egyedül a lámpák által mérsékeltetik, mellyek csak gyenge világosságot 
vetnek a jelvényes fejezetü oszlopok sorozatára 1). E pyramisok rémitő 
gránit-tömegek ből, vakolat nélkül hordvák föl; szük ajtó vezet a te
rembe, mellynek boltozatáról egy lámpa küldi le világát a terméke
nyítő lingamra, mellynek a papok áldozatot mutatnak be. Valamint e py
ramisok Egyptomra emlékeztetnek minket: ugy a latin Vesta-féle ro
tundák egyéb apró templomokat juttatnak eszünkbe, mellyek csarno
kok-és oszlopzatokkal körülvéve, kerek térségen emelkednek, és mely
lyek fedelein sárkányok, delphinek, és különféle alaku szörnyekjátsza
doznak , és a vizvezető csatornákba fogódznak. Közepett van mindig a 
bramin cellája, csupán egy lámpa, vagy a boltozaton hagyott nyílás 
által megvilágositva. Körös-körül a templom hajói terülnek el, hol a 
nép a másodrendü istenek örködése alatt összegyült: e hajókat szinte 
csarnokole előzik meg. Az egészet köfal köríti, néha fél mérföldnyi ke
rületben; mellynek közelében obeliskek, és egyes ködarabokból faragott 
oszlopok találtatnak elszórva. 

A fönebb emlitett ellorai catacombákban a müvészet kibontakoz
ván a föld alól, a napfénynél mutatja magát. Ki a hegyhez közeli t, melly 
a barlangot rejti magában, annak szemei legelőször is egy komor, egye
dül álló emléken akadnak meg: alacsony tornáczok, minden ékesség 
nélkül vezetnek az ismeretlen BudJa szentélyébe, lelógó fülekkel, és 
göndör hajzattaL Ezek a d e h r w a r á k, vagyis a tisztátalanok szá
mára rendelt helyek, hova a pariák járnak imádni a hozzájok hasonlóan 
megvetett istent. Ezután következik a d s a g a n n a t a, a hivők gyüle
kezetének temploma, mellynek homlokzata. elefántok által tartott, és 
oroszlán-fejezettel ellátott négy oszlopon nyugszik. A templom benseje 
harmincznégy láb magas, és ötvenhét láb széles; a szentélyhez két 
szobor által őrzött lépcsőzet vezet, mellyek Vishnu kapusainak nevez
tetnek: körös-körül pedig temérdek alakok, könyörgö helyzetben. 

*) Tehát a Budda tisztelete, melly itt legerősebb gyökereket vert nem 
igen bizonyítá be polgárosító erejét. S. 

1
) L. ezek rajzát Hodges festésztől a Views of Indostan ozimü munkában. 
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Keskeny lyukon át egy más, tizenkét oszlop által támogatott 
négyszögü barlangba juthatni: innen egy folyosó Ramának harmincz
hat lábnyi mély templomába vezet, két oszlopsorozattal j a szárak leve
lekkel fedve, a talapok pedig meztelen alakokkal, mellyek a grácziák 
módjára egymást átkarolják. 

Azonban Indra-, az égboltozat istenének temploma, egészen eltér 
a régi formáktól : ez valóságos pagoda, vagyis négyszögü pyramis, 
több emeletekkel, kupban végzödve; egészen sziklából van kivágva. 
Nem akarjuk leirni azon csodálatos és különös faragványokat, mellyek 
I n d r á n ak e z e n e g é t ékesítik : e templom nagysig-aránya jóval 
nagyobb és tökéletesebb; mivel a templom hossza hetvenkilencz láb, 
széle I1atvanhat, az oszlopok huszonkét láb magasok, kivevén az oltár 
körüli tizenkettőt, mellyek a lingamot képezik l). 

Kétszáz arasznyira innen , egy száz láb hosszu, ugyanazon szik
lá,ba vágott folyosó D u m a r L c i n a-hoz, egy más földalatti csodához 
vezet. A bemenet oldalait oroszlánok állják el , leteritett fiatal elefán
tot tartva karmaik közt j a csarnok két oldalán egy csoportozat Shivát 
jelképezi az ökörrel, a mint tánczoltatni akarja az isteneket j a másik 
oldalon Derma-radsah, a pokol birája, ülő helyzetben, buzogánynyal 
kezében, és a braminfélc szalaggal vállain: oldala mellett a szép Si ta, 
hozzá hasonlóan óriási nagyságban. 

Ismét tovább haladva, jön a templom, hét caryatid-talapzatu osz
lopsorral , hét részre osztva; innen a felsöbb emeletekbe jut az ember: 
hol keskeny teremekben egyéb istenségek léteznek j a legfelsőbb eme
letből a hegyoldalon szállhatni le , szemközt egy zuhataggal, melly 
száz lábnyi magasságról esik. Befordulva a kanyarulatnál, ott áll előt
tünk a D se n u ass a, vagy is az eljegyzés barlangja. Előtte egy hosz
szu csarnok az Amor-, Hymen- és nemzés istenének szobraival, kör-

. nyezve ifjak által, kik s h o r i t, vagyis ökörfarkból készült legyező t 
tartanak kezökben; Suria, himnő, a nap istene, hét ló által vonatik j 

félmeztelen leányzók, hasonlóan a Horákhoz, shorit tartva kezökben, 
és Hymen kötelélcét hordozva nyakukban, é.'! lábaiknál ugrándozva a 
szerelmi fiúk, fedik el széles testeikkel az oszlopokat. A sajátképeni 
templom ajtaját két óriási nagyságu férfi őrzi, apró nejeik társaságában. 
A hajók beljében az alacsony fedlet, egyenvonalu párkányaiva.l, rovát
kos oszlopokon nyugvó oroszlánok által tartatik j az oszlopfejezetek a 
troprcus növények óriási leveleibe végzödnek: mellyek nem ugy, mint 

1) L. Langlés, Monuments de l' Inde. (Paris, Didot. 1821.) Daniel, Antiqui
ties of India, a már idé:~:etteken kivül. 
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a kecses korinthi acanthus, fölfelé törnek, hanem inkább a földre ko
nyulnak le. Mélységes számításnál fogva az eljegyzés barlangjára Shiva 
barlangja következik, mellynél a müvészet a papi jellegből kibonta
kozni igyekszik. A kültér, a sziklába faragott N andi ökörrel, nem. kü
lönbözik a többitől j de már az egyetlen hajó, négy szük oldalcsarno
kaival, különös jelleggel bir. 

Az eljegyzési barlang függelékének látszik lenni a R am is h u e r, 
vagyis Rama Iswara-, Vishnu megtestesülésének bámulandó temploma. 
Két nőszobor áll őrt a csarnok végén, melly a N andi ökör udvarát, a 
szentélyt l•örnyező négyszögü csarnoktól elválasztja j fülkék és dom
bormüvek igen sok allegoriai csoportoz~tot tüntetnek föl : itt van a fu
kar, családjával együtt keserve!len jajgatva a rablók mögött, mialatt 
Shiva az éhező fukarok szeme láttára tánczol j amott ezen istenségnek 
czivódása neje-, Parvatival ábrázoltatik j más helyütt néhány lakoda
lom fordul elő: midön a pap a jegyeseknek a két részre hasitott szertar
tásos coeus-diót nyujtja, hogy illeszszék azt össze j ismét Ra van, a hindu 
Helena rabló ja, támaszul szolgál R1unának, ki a vetélytárs szemeláttára 
hízeleg az ismét meghódított Sitának. E faragványok tökélye annyira 
magán hordozza a görög müvészet finomságát, hogy sokan Sándor ko
ránál későbbiekül tartják; azonban a boltozat még mindig nem fordul elő. 

A Ramishuert szintugy az egésznek magasztossága, mint az 
egyes részek finomsága tekintetében, júval meghaladja a Ka i l as a, 
Shiva palotája, melly a lJCgységben vájt üregek középpontját képezi. 
Shiva a Himalaya hegység három rendbeli rnythologicus csúcsainak 
egyikén lakik: hol örökké tart a tavasz, és az örökös hó és végetlen 
rnélységek fölött függö virágszőnyegeken szünet nélkül tánczolnak a 
soha meg nem vénülö pásztornől<, a tarka tollazatu madarak énekei 
mellett. Shiva szerelmének eme szinhelyét ábrázolja az emlitett palota, 
mellynek jelenleg csupán romjai láthatók. A sajátképeni templom egy 
különvált, de ugyanazon sziklatömegből készült pyramis, ember- és 
elefántszobrokkal környezve j me ll y utóbbiak rnindenféle helyzetben 
vizet bocsátanak át ormányaikon, és tcrlJCt hordanak. A templom elö
tél'ét számos udvarok foglalják el, kutak-, obeliskek-, vagy elszigetelt 
oszlopokkal, me Ilyeken oroszlánok nyugosznak. A palota bejárása előtt 
hever a szent ökör j és egy , asziklába vágott hid, rnelly a felsőbb eme
letekbe vezet, ernyőzettil szolgál Shiva jegyesének Bavaninak, ki két 
elefánt közt oldalvá.st ül: mellyek egybefont ormányaikkal boltozatot 
képeznek feje fölött. Ez épületnél ablakok is fordulnak elö: mi az első 
korszakbeli emlékeknél egyátalában nem Intható; s végre egy kis hol-
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tozat. A Kailasa rejtelmes labyrinthusokkal van összeköttetéi'Jben, mely
lyekbe még egyetlen, bármilly merész utazó sem bátorkodott behatni. 

A D e s-a v a t a r a, vagy Vil'lhnu tiz megtestesülésének barlang
ját csak azért emlitjül(, hogy Hindostannak legnevezetesebb templomára, 
Biskarma (Vis v a-K a r ma) gunyhójára mehessünk át. A müvészet 
emez istene, Brahma fia s építésze, hatvannégy mester!'lég ős tanitója, 
három szemü; egy drága-kövekből készült tiara, arany nyaklánczok, 
és karpereczek éldtik hófehérségü, meziteltn tagjait. Temploma beljé
ben europai módon ül, egy emelvényre helyzett, és két oroszlántól tar
tott széken, elmélkedésbe meriilve: oldala mellett két szolga legyezőt 
tart; nyolcz meztelen szellem lebeg a boltozott faliireg ben, mcllybe az ő 
szobra vagyon helyezve, s mellynek mögötte kerek oltár emelkedik, 
kup-alaku tetőzet alatt. Két !>or oszlopzat két komor és szük oldalhajót 
képez, egyenes, alacsony boltozattal; mig a középső hajó tökéletlen 
éles csucsba végződik, hasonlóan a romai basilikákhoz. Az egész temp
lomon végig dombor faragvány huzódik: felül sorban állnak az apró 
szobrok, a boltozat gerinczeinek összefolyásánál; mellyek nem hogy ke
resztül vágnák egymást , mint nálunk , hanem párhúzamosan futnak, 
mint valameily hordó abroncsai. 

Nem tartozik hozzánk leirni mindazon hindostaní épületeket, 
mellyeket az utazásokban találunk megemljtve; a mondottak tökéletes 
fogalmat szerezhetnek a hinduk épitési modoráról, és a müvészet elő
haladását is eléggé láttatják. Csupán azt adjuk még hozzá, miként 
Salsetta sziget templomai közt, hol a Keneri hegység egymás fölébe 
helyzett töméntelen sokaságu üregeket tüntet föl, miként a libyai 
hegylánczalat Egyptomban, találkozik egy, mellyet portugal szerzete
sek foglaltak el. Azt mondják, hogy az apát, és a többi szerzetesek 
élelmi szerek-, fáklyák- és zsinegekkel ellátva, egy mellette levő Iaby

. rinthust akartak átkutatni; de hét napig bolyongtak abban, a nélkül, 
hogy egy szelelő-lyukra akadtak volna, s egyebet sem találtak cellák
és viztartóknáL A braminok azt állitják, hogy a tenger alatt is kiter
jedt, és sok pagodák kapcsoltattak egybe általa. Még több illy föld
alatti folyosók is emlittetnek Indiában, mellyek a papoknak a tartomány 
titkos kormányzására szalgáltak volna. 

Harmadik korszak. 

Mindeddig a földhez tapadt müvészetet szemJéltük; lássuk már 
most··, mint halmoztatnak egymásra a nagy kötömegek és rendeztetnek 
el arányosan a szabad ég alatt. 

·Az e nembeli első pagodák cyclopsfélc építmények, egymásra ra
kott irtóztató tömegekből, négy oldalu pyramisokat képezve: me ll y 
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épitési mód szintolly könnyü, mint tartós. Ramának tulajdonitják a 
R am es u r am építését Ramesur szigeten: olly annyira régi ez. V ál
togatva, vizirányosan és keresztben fekvő, külsöleg faragványokkal 
ékitett tömegekből emelkednek a falak száz lábnyi magasra; ezután 
jön a 2500 oszlop által tartott csarnok , a legkülönösebb építészeti mo
dorral, és cosmogoniai rajzokkal. 

A tandsori pyramis, mellyet Valentia lord az illy építmények 
legremekebb példányának tart Indiában, negyven meternyi magas ta
lapon, hatvanegy meternyi magasságra emelkedik j szobrok- és dom
bormüvekben nagyon is d us, jóllehet beljében csak egyetlen , vésővel 
nem is sirnitott durva terem van, mellybe a világosság sem hathat. 
Tövében egy kőtömeg, melly szélében az épület magasságának két har
madát teszi, egész egy negyed magasságra emelkedi!{, ezután tizenhat 
lábnyira fogy: tetejét könnyiided kupola képezi, mellyen egy érczgolyó 
csucsba végződik. A tizenhat emelet mindenikében egy sor oszlop és 
párkány huzódik , és ezek közt lóherlevelek- és rózsákkal ékesített 
ablakok; mellyek bizonyos ünnepélyek alkalmávallámpákkal rakatván 
ki, szintolly nevezetes kivilágitási látványt nyujtanak Indiában, minő 
a pisai és vaticani szokott lenni Olaszországban. A homlokzatot mu
miák ékesítik jelképes helyzetben, s nyolcz ökör, és egy goth-modoru 
ablakrózsa. A négyszögü csarnok alatt egy csoport ökör környezi az 
óriási ökröt j mclly tizenhárom láb magas és tizenhat láb hosszu, 
egyetlen, bronzzal bevont porph yr-darabból áll. N agyo bb ünnepélyek 
alkalmával a 11induk tánczot járnak körülötte, különféle szinekkel má
zolják be, s virágfüzért akasztanak nyakába. Ők azt hiszik, hogy éj
jelenkint fölkel , és körüljárja az oltalmába ajánlott pagoda-világot j 
miként Shiva is évenkint egyszer, ökrök által vont pompás szekéren, a 
temérdek zarándok-nép borzalmas ujjongásai közt körüljárja a várost 1). 

A mohamedánok, valahányszor India csodamüvein szemök meg
akad, mindannyiszor ágyukat szegeznek a faragványok ellen. Igy 
rombolták le a sumnati templomot, Ásia csodáját; mellyben ötvenhat, 
aranylemez- és drága-kövekkel boritott oszlop tartá a boltozatot, s az 
ötven könyöknyi magas bálvány egyetlen ködarabból készült. 

1
) Némi nyoma van itt a hegyes boltozatnak, miként Madras mellett a ta

licoti barlangban. A boltozat, rniut ernlitettük. a biskarmai templom !Jan is elő
fordul. Ka.veri folyónál egy azétrombolt hid maradványai láthatók, rnelly leg
ahíbb is 300 láb hosszu lehetett, s 2 láb széles , 20 láb rnRgas fekete gránit oszlo
pohfl rétegcsen rakott széles kövekböJ készült: az egyetlen i vezett hid Indiában. 
Rarn-Raz bramin 1834-ben adta ki Londonbfiu: Essai on the archilecture of the 
Hindous ; mellyben az ujabb pagodákra alkalma.zott régi épitésmódokat is előadja. 
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Példáoy-pngoda. 

Müvészeti tekintetben mindenek fölött nevezetes Brahma pago
dája Shalembrumban, huszonhét mérföldnyire Pondicherytől. Létkora 
4000 évre tétetik(!), és négy kapu vezet abba j mellyek mindegyike 
fölött 112 láb magas pyrarnis áll Hosszu négyszöget képez kelettől 
nyugotra j hosszasága 380, szélessége 160 arasznyi. Háromszoros, egy
másba tekergődző, s téglákból épült fal által környeztetik, me ll y mind
azáltal faragott kövekkel van bevonva. Mindegyik kapu negyvenöt láb 
maga11, és egy-egy darabból faragott oszlopok által tartatik: mellyek hu
szonhét lábnyi távolságra helyezvék egymástól, s fejezeteik huszon
kilencz szemet képező, mozgó kőlánczolat által egyesitvék. Caylus azt 
állítja, hogy az oszlopok és a láncz ugyanegy tömegből készitvék, 
melly legalább is hatvan láb hosszu lehetett. Még pedig négy illyen 
van l Számos, egyptomi st y l ben készült oroszlán-alak ékesíti az oszlopok 
fölé helyezett párkányokat; mellyek fölött ismét négy, hét-emeletes py
ramis emelkedett : melly emeletek ugyanannyi, széles ércz abronesok 
által különböztetvék meg egymástól, mellyekre a faragványok nem 
igen pazaroltattak. E körben három, egymásra következő rekesz van, 
középett egy udvarral, hol három hasonló kis templom áll; faragvá
nyokkal megrakott csarnokokkal, és iszonyu nagyságu kövekből egy 
szük, lámpa által megvilágitott cella: hol a lingarn, Vishnu és Brahma 
imádtatott. Ez utóbbi istenség templomának bemenetét, sandalfából ké
szitett öt oszlop diszíti, mellyeket a braminok az öt cast, és öt elem 
jelvényének tartanak: valarnint a tizennyolcz puranát a cellát elválasztó, 
ugyanazon fából készült tizennyolcz oszlop jelképezi: mellyek hátte
rében, a l á t h a t a t l a n, h a n e m h a s o n l ó a n a b e s z i v o t t l e
v e g ő h e z, m i n d e n ü t t j e l e n l e v ő istenség, arany trónján szé
kel. Szintugy az öt szent magánhangzó-, vagyis szótagra ezen már
vány-táblák alakja és szine ernlékeztet, mellyekkel a szentély ki van 
kövezve. Hasonlóul a kilencz aranyozott golyó, ez arany terem fölött, 
az emberi test kilencz nyilását, é3 a kilencz megtestesülést jelenti; a 
tetőt hatvannégy támasz tartja: ugyanennyi abraminféle kézmü-mes
terségj az emberi gondolkozás kilenczvenhat módjának megfelelő szint
a.nnyi vessző képezi a Jelvényes szentély rostélyzatát. Kápolnák, pago
dák, viztartók ve11zik körül a templomot. 

Parvati-, Shiva nejének egy pompás temploma van itt, mellyben 
az ő szobra naponkint vizben mosatik meg: mellyből a zarándokok 
egész ajtatossággal isznak. Egy száz oszlopon nyugvó terem szolgál 
szentélyül, midön az istennő nagy pompával vitetik a v é g n é lk ü l i 
ö r öm, vagyis az örökkévalóság kápolnájának látogatására. Az oszlop~ 
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erdő, számtalan faragványok, csamokok, arany lemezek, föliratok, szóval 
mindenek egy csudálatos bizarrságot tüntetnek fol e templombanj·melly 
valamennyi hinduknak mintegy előképül szolgál, és mellyben Caylus és 
Mauriceannyi hasonlatosságot fed e?. tek föl Egyptomrégiségeivel. A fran
cziák Schalembrumot laktanyává változtaták j a szentély tánczteremül 
szolgált: de az angolok által ostromoltatván, át kellett azt az utóbbi
aknak engedni, kik a braminokat ismét behelyezték. 

Épen azért, mivel ez utóbbiaknak szalgáltak lakhelyül, a temp
lomok néLa olly kiterjedést nyertek, hogy városokhoz lehetett volna 
hasonlitni. Igen sok illyen találtatik Hindostan ban j mi csak Dsagger
natot ernlitjük Orissa partjain, Bengalban: egy csarnokok- és udva
rokból álló iszonyu négyszöget, két sor oszloppal, meHyek kétszáz hat
vanhat, rendkivüli nagyságu, fekete szobrokkal ltörülvett ívezeteket 
tartanak, a világ négy tájékára néző kapukkal: és körös-körül szent ber
kek vannak, telve kápolnák-, pyramisok- és vizmedenczékkel a zarándo
kolt szokásos mosakodására. Ez volt a brahmismus főpapjának széke: je
lenleg Mecca gyanánt tiszteltetik; minden hindunak, legalább egyszer 
életében meg kell azt látogatnia: néha kétszáz ezer zarándok is összejön, 
és évenkint tizenkét millio fordul itt meg, és népesíti a várost, mely
lyet csupán papok, és ko l d us ok laknak"'). Azt mondják, hogy a bál
ványt maga Vishnu készitette; ki ácsnak alakjában testesült meg. 
Azt ohajtá, hogy látatlan- és észrevétlenül dolgozhassék e müvön: de 
a király, ki azt büneinek kiengesztelése végett rá bizta, hasonlóan a 
görög Psychehez, kiváncsiságtól ösztönöztetve, az ajtólyukhoz illeszté 
szemét: azonban alig hogy benézett, eltünt az isten, és durva faragásu 
szobort hagya hátra 1). Shivának ökre, óriási alakjával, a templom kö
zepén emelkedik, a sandalfába zárt Krishna isten csontjai fölött; s 
midön a templomból körutjára megindul, ezrenkint borulnak le előtte 
a hinduk, és a szekér kerekei által hagyják magukat összezuzatni. A 
fő pagoda hét, mindinkább keskenyedő emeletből áll, és háromszáz 
negyvennégy lábnyi magasságig emelkedik , hordó-alaku kupolával ; 
aranyozott rézzel fedve, s rózsákba végzödve, mellyek két páva-farkat 
képeznek: mindez nagy gránit tömegek ből, mész és vakolat nélkül ké
szült, és tele van szobrok- és oszlopokkaL 

Az épületek összege, mellyek a templomot képezik, hasonlithat
lan látványt nyujt; s messze a tengeren jelenti már a hajósoknak a part 
közellétét, melly a bengalai öböl eme részén nagyon is alacsony. A 

0
) Vannak tehát koldusok is Indiában. S. 

1
) Az angol kormány által a dsaggernati zarándokokra rótt legcsekélyebb 

adózás, az 1830. elötti 17 évek alatt 100,000 font sterlinget jövedelrne7.ett. 
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templomnak puszta látása elegendő, hogy a hivc'Sre az ég áldását vonja 
le; minden bünei megbocsáttatnak annak, ki az istenségnek fölajánlott 
áldozatból, ha bár ebek torkából kellene is azt kiragadnia, bármi kis 
darabot szájához visz j botütésekkel illettetui a rizst Itiosztó brami
noktól, igen nagy érdem: legbiztosabb mód a paradicsomba jutásra, ha 
valaki eme szent földön adja ki lelkét. Miért is a buzgó hinduk, ha
lálukat közeledni érezvén, Dsaggernatba vitetik magukat; és igen so
kak halálát siettetik az utnak fáradalmai, az önkényt választott kinló
dások nemei, s az ott uralkodó járványos nyavalyák. A zarándokok te
temei temetetlenül hevernek (!)az ebek, shakalok és keselyük martalé
kaiul j és szétszort osontjaik mérföldekre jelölik a szentély közelségét. 

Illyforma leírások után sokkal több hitelt adhatunk Herodotnakj 
kinek előadása szarint Semiramis Baghistan hegyet olly formán vá-. 
gatta ki, hogy ez őt száz és nehány harczosainak közepette ábrázolná. 

Mindezen müvekben a jelképes formák megtartására fordíttatott 
fö figyelem : a négyes szám, és a négyszög, alapjai az öszhangzásnak ; 
a hármas, és isteni szám által képezett, pyramis alaku háromszög, az 
ég felé emeli azokat; és a hetes szám a hajókat három, hét, vagy ki
lencz cosmogoniai emeletek alatt rendezi el. 

Azok, kik a salsettai s ellorai templomok leírását adák nekün]<, 
ugy találták, hogy ezekhez hasonlítva, a pyramisok mindenjelentőségü
ket elvesztik(?); mások három ezred éves létet tulajdonitanak azoknak : 
és még többet a Coromandel partjain létező hét pagodának; menyek al
só emeletét már a tenger hullámai verdesik: Rhode és Riem öt ezer 
évre (!) teszik a shalembruni templomot az ő felirataival, olly nyelven, 
melly a sanscritot megelőzi, s olly festészettel, melly bizonyára legré
gibb a világon. Mindezen munkát szolga-nép vitte véghez, a papok pa
rancsara: mivel a szépmüvészetek első eleme, a szabadság, nem találta
tik föl azokban; hanem az emberi erőt haladó türelem nyomai láthatók 
rajtok. A szellem, melly az építészet magasztos fogalmaihoz emelked
hetnék, melly a buzgalmat és erőt a kitüzött czél szerint méri, nem 
mutatkozik azokban ; s midőn egyes részeket bámulandó finomsággal 
látunk kidolgozva, másoknál pedig az egyszerüt egészen a nagyszerii· 
ségig emelve, s ezek mellett oktalan hiányosságat: önkénytelenül is 
azon gondolatra jövünk, hogy ezen nép másoktól nyerte első ismere
teit •); mellyeket azután megérlelni, s magához hasonitani nem tudott. 

*) S miután e ,mások' csak azon népek lehettek, mellyek kora, s története 
felől némi bizonyost is tudunk: már csak e szempontból is illik gazdá.lkodóbba.n 
bánni a.z évezredekkel ; nehogy a mesterek ifja.bbak legyenek tanitványa.iknál. S. 



-648 

Ha bár nem gör8g szempontból tekintjük is ez épületeket, any
nyit el kell ismern ük, hogy a hindu épitményeknél soha sem találjuk föl 
az egyes részek amaz arányosságát és öszhangzását, melly az ábrázoló 
müvészetek ismeretéböJ eredhetne; az ékesités modora is barbar és 
bonyolodott : mint ez rendesen történik, midön valaki az ember ben.clÖ 
érzelmeit, és az ö legmagasztosabb szépségét kifejezni nem tudja. 

IEgyptoml épitészet. Földalatti boltozatok. 

Az egyptomi épitészetnél is három korszakot , vagyis három féle 
modort találunk, valamint Indiában. A libyai hegylánczalat temérdek 
üregei, a barlangokban lakás ősrégi szokásá.ra mutatnak 1); mellyek 

1) Hogy fogalmat azerezzünk a régi troglodyták életmodoráról, felhozzuk 
itt az ujabbkori fellahknak Belzoni által leirt szokásait ( Viaggio nell Egitto e nella 
Nubia). 

"Midön este nem akartam átkelni a folyamon, és visszatérni a luxori temp
lomba, hol lakásunk vala: a troglodyták közé mentem, egy sirbarlang szélén; mi 
nekem nagy muJatságomra szolgált. E nép rendesen a sirokbai elsö és második 
bemenet közti folyosót tartja elfoglalva: a falak és boltozatok koromfeketék, a 
belső ajtó ganéjjal van eltömve, s csupán egy azük és alacsony nyilás vezet ,be. 
Barmaik is ott töltik az éjt, és bőgéseik gazdáik beszélgetései közé vegyülnek. 
Némell y csonka egyptomi alakok, mellyek köz t gyakran az őrködés jel képei, két 
róka tünnek föl, ékítikarégi sirbarlangok bemenetét. Egy kis, faggyuval, vagy 
avas olajjal élesztett lámpa vet némi világot a falnak üregéből a bor ."alom eme 
helyére; egy a földön el terülö szalmazaák1 a. kényelemre azolgáló egyedüli tárgy, 
melly itt található: nekem is be kellett vele érnem, midön az éjt e sirokban 
töltém. Este a troglodyták összegyültek körülöttem ; és beszélgetéseink tárgya 
leginkább a régi idök voltak. Mindenik elmondá a maga f'ölfedeLéseit, minden
féle régi tárgyakat hoztak hozzám eladásul, és nem egyszer örvendtem az itteni 
tartózkodásnak. Estelire mindig készen találtam a kenyeret, és tejet egy faedény
ben; de midőn értésökre esett, hogy köztök töltendem az éjt, egy pár tyukot öl
tek le, B egy kis kemenczében sütötték meg a mumia.·szekrények töredékeinek, 
vagy mumin.-csontok- és pólyáknak tüze mellett. Nem ritkaság e sirboltokban, 
hogy az ember a Ptolemaeusok kortársainak koponyái a csontjai közt ül; s az e 
sirboltban lakozó arab minden tépelőd.)a nélkül forditja az ö szükségeire e marad
ványokat. A megszokás közönyössé tesz végre is mindenkit irántuk." 

"Valóban nem hinné az ember, hogy boldogságet találjon olly nép közt, 
melly vad állatok módjára barlangokban lakik, meliy Bzüntelen tetemektöl, és a 
tartomány régi lakóinak koporsóitól látja magát környezve ; B azonkivül zsar
noki önkénynek van alávetve, mellytöl sorsának javulását nem várha.tja, a 
melly az igazságot nem is ismeri, hanem zsarnoki szeazélye szerint kormányoz. 
Dn.cz!Í.ra mind ennek, a szokás elviselhetövé tette a szerencsétleneknek borzasztó 
helyezetöket, és nekik is megvannak örömeik. Este a fellah hazatér, s n. barlang 
nyiláaá.nál dohányzik társaiYal, az öt érdeklő dolgokról beszélgetve ; minök: a 
Nilus áradása, a közel aratás reménye; felesége e lejbe hozza a tál lencsét, és a 
vizbe azelt kenyeret : mellyhez ha egy kevés vajat adhat, boidogeágnak tartatik. 
Jól tudván,:hogy nincs mit várnia, a gurnahi parasztnak egyéb vágyai nincse-
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Egyptomban nem csak a nap heve és világa ellen ~zolgáltak oltalmul, 
hanem sirboltokul is használtattak Minden város kHzelében találunk 
illy catacombákat: hosszu folyosók vezetnek a tizenkét, vagy tizenöt 
láb magas oszlopok által támogatott teremekbe: mellyek közt a legme
részebbek is alig bátorkodnak fürkészni, abbeli félelmökben, nehogy 
eltévedjenek, vagy az ott felhalmozott mumiákat lángba boritsák. 
Az i vezet természetszerü; az oszlopok és oldalfalak fresco képekkel, 
vagy festett dombormüvekkel boritvák: mellyek részint történeti ada
tokat tüntetnek elő, részint puszta ékességül szolgálván, a családi s 
polgári élet jeleneteit ábrázolják. 

Az eletyai catacombák Edfu mellett, és a Beni-Hassan mellettiek 
Közép-Egyptomban, tele vannal!i illy müvekkel. Sokkal pompásabbak 
a királyok sirboltjai a libyai hegylánczolatban, ötven, egész három
száz hatvan lábnyi magassággal: mindenik egész sor csarnokok-, szo-

nek; megelégszik azzal, amit bir, és magát boldognak érzi. Ha még ifju, minden 
törekvése arra van irányozva., hogy száz piaaternyi összeget (körül-belül hatvan 
frank) gyüjtsön össze : hogy nőt vehessen azon, és megtarthassa a lakodalmat. A 
gyermekek nincsenek a család terhére ; öltözetök mibe sem kerül: mert meztele
nül, vagy rongyokba takarva járnak. Felserdülvén, az anya csakhamar megta
nítja rá, hogy magának kell megkeresnie a ruházatot: s a szülök példája. után 
csakhamar megtanulj a, mint kell megcsalni az idegeneket, hogy pénzt kapjanak 
tölök.Anök, legnagyobb nyomoruk mellett is szeretnek Cényleni; örömest ékesítik 
magukat üveg granátokkal, vagy durva korall gyöngyökkel. Ha valamellyik kö
zülök ezüst fülbevalókra, vagy karpereczekre tehetszert, már azt társnői irigy
lik töle. Noha a keleti szokások nagy szerénységet követelnek a nöktöl, minda· 
mellett csak a. rutak maradnak hivek a szabályhoz, hogy a férfiak szemei elöl 
eltakarják arczukat. A szebbek, a nélkül, hogy megsértenék a szabályt, elég mó
dot találnak, láttatni az idegenne!, hogy a. természet nem tagadott meg tőlök 

minden bájt. Egy lehulló, vagy esetlegesen félretolható fátyol, mind a kaczér
ságnak, mind aszokások által parancsolt szeméremnek kellő szolgálatot tesz." 

· "1\Iidőn az ifju nősülni akar, elmegy választottjának atyjához, és mege-
gyezik vele a. dij fölött. Ezután azt számítgatja, mennyi pénzt fordithat a lako· 
dalornra. A lak elrendezése nem sokba kerül : három-négy cserép korsó, egy 
kő a. gabona. őrlésére, s egy szalmazsák, rninden butorzat. A nő maga hozza öltö
zetét és ékességeit; s ha a férj udvarias akar lenni, egy pár ezüst, elefántcsont, 
vagy üveg karpereczet ád neki. A lakás készen van: egy sírüreg, mellyért sem 
bért nen fizet, sem igazitására nem költ; az eső nem hat rajta keresztül; az ajtó el 
is maradhat, rnert nincs mit bezárni: kivéve bizonyos nemét a. szekrénynek, me! ly 
földből, és a napon szárított szalmából van gyurva., s mellybe becsesebb holmijai
kat Mrjálc. Valameily rnumia-szekrény deszkájazárja el e tartót. Ha a lakás az 
ifju párnak nem tetszik, mást választ magának: tág mezeje van, választani száz, 
vagy rnondhatnám ezer köziil, hamindezen üregek élő vendégek fölvételére al· 
kalma.sa..k. volnának." 
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bák- P.s teremekből áll, mellyck legnagyobbikában egy emelvényen a 
koporsó van. Egyike ezeknek, tizenkét láb hosszu , syenei vör!)s grá
nitból, harang módjára kong; és tizenkét ajtón keresztül lehet csak 
hozzá jutni. Sajnos, hogy a ragadozó arabok majdnem valamennyibe 
behatottak aranyat keresni j s nem csak a holtak maradványait hányták 
össze-vissza, hanem még a müvészet becses emlékeit is összerombolták 
Acheucheroes Osirei, va.gy Petosiris, azaz: Busiris és Uchoreus sir
boltja, ki 1597 -ik év táján uralkodott Kr. e., és mellyet Belzon i nagy 
fáradsággal nyitott meg Biban-el-Moluk völgyében, minden várako
zást felülmult; s ő négyezer év mulva egészen fris faragványokat és 
festéseket talált ott. A teremiJen egy 9' 10'' hosszu, és 5' 7" széle;;, 
legtisztább keleti alabastromból készitett koporsó találtatott: mellybe 
világ helyeztetvén, ezer meg ezer ábrák lesznek láthatókká, mellyek- · 
kel az egész koporsó falai elboritvák; e példány nélküli remekmü je
lenleg a britt muzeumot ékesíti 1). 

A catacombákban vévén eredetét az egyptomi épitészet , meg
tartá miudenkorra annak jellegét : az egyszerüséget és szilárdságot. 
Innen a hosszu, meg nem szakitott vonalak, alacsony, vastag oszlopok. 
lapos fölületek, négyszög-alakok, és élesen álló szögek j s még a 400 
láb hosszu, és 50 lábnál magasabb épületeknél is, annyi századok óta 
alig mozdult ki egy kő a maga helyéből. A nagy tömegek támogatására 
szánt oszlopok nem lehettek könnyük és karcsuk j a fejezeteket lotus
és pálma-levelek, s állatok ábrái ékesítik: azonban az építészek nem 
találván illőnek, hogy a gerendázat könnyed ékességeken nyugodjék, 
ezek közepéböl, támaszpontul szolgáló köb emelkedik. Eltérőleg a görö
göktől, az oszlopfejezetek, noha arányosak, egymástól különböznek. 
Hasonlóan ellentétben a görögökkel , a templomok nem kerek , hanem 
lapos tetejüek j sem nem boltozottak, hanem szögletesek és alacsonyak 
lévén, barlangokra emlékeztetnek: alig van nyílás rajtol<, melly bebo
csátaná a napfényt j akár azért, hogy mérsékelje a világosságot, akár 
pedig, hogy az ajtatos elmélkedést előmozdítsa. 

E nagyszerü müvek anyagát ama kimeríthetlen bányákból vették 
az egyptomiak , mellyek porphyrt, vörös, fekete vagy szürke gránito t 
szolgáltatának a felső, homokkövet a köz~pső, és mészkövet az alsó 
hegylánczolatban .. A földmiivelés kevés karokat vevén igénybe, a többi 
mind az uralkodó cast rendelkezésérc állott. Belzoni, ki minden egyéb 

1) L. ,Egyptomi s nubiai második utazásá'-ban leírását eme barlangoknn.k, 
és miképen jutott azok fólfedezéséhez. Az elöad:ts igen érdekes: habár tudományos 
tekintetben Champolliont utol nem éri (G). 
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eszköz nélkül, csupán athletai alakja által , botütéssei kényszeríti a 
fellahkat, ott ásni, a hol neki tetszik, rajzát adja nekünk azon munka
felügyelöknek, kik egész nemzedékeket egy király, vagy egy pap ér
dekében nehéz munkára kárhoztattak j kik ezer, meg ezer karokkal pó
tolták a gépek hiányát, századokat töltöttek a pyramisok rétegeinek 
egymásra rakásában , vagy valamell y o belisk oldalainak simitásában : 
ugyanazon türelmet tanusitva mind ebben, melly a fonókat és szövöket 
kiti.inteté. A király és a papok vetélkedtek a legnagyobbszerü müvek 
létrehozásában j vagyis inkább abban, hogy a dolgozó néposztályt a 
legsulyosabb terhek által minél boldogtalanabbá tegyék. 

Ki ezen müveket a mi fogalmaink szerint tekinti, azon gondolatra 
j ö , hogy századok és századok kivántattak azok létrehozására. Azonban 
a történetirásból tudjuk, hogy a perui fejedelmek nem kevésbbé bámu
landó müveket végeztettek j minők a Cuscoból Quitoha vezető két ut, 
mellyek egyike a Cordillerák mélységein keresztül, másik a tengerpart 
homokján át ötszáz mérfóldnyire (leg.) vezet: illyenek a nap temploma, 
a cuscoi és carlsambei palota, s temérdek csatornák j pedig uralm uk 
nem tartott tovább negyedfél századnál, tizenhárom király alatt. Még 
kevesebb ideig tartott a mexicoi birodalom : s milly rendkivüli építmé
nyeket hoztak ezek létre! A chinaiak öt év alatt végezték be a hosszu 
falazatot. S mit nem tehetett még az egyptomi nép, melly már Ábra
hám idejében ugyanazon fokán (?)állott a miveltségnek, mellyen a ro
maiak találták a caesarok alatt? 

Az építészet, szobrászat, festészet és írásmód a legbensöbb kap
csolatban állnak az egyptomi emlékeken j mellyek csak akkor tekintet
tek bevégzettekül, mídőn hieroglyphok- és történeti képekkel valának 
boritva, s olly eleven szinekkel festve, mellyek annyi századok után 
sem vesztettek fényökbőL A nagyszerü lapos fölületeket arra szánt 
];önyvlapoknak lehetne nevezni, hogy a tartomány viszontagságait, 
ismereteit és vallását az utókor számára megőrizzék. A faragványok 
kivülről dombor-, belülről pedig homoru müvek. E müveket nem kell 
a görög formákhoz szakott nézpontból tekinteni j mert temérdek okok 
hátráltatták az egyptomiaknál a müvészi szépnek kifejlődését. A nép 
alakja ru t és arány nélküli volt: arczvonásaikkal hasonlitának a chi
naiakhoz , és arczszinök a naptól erősen megbarnult j s hogy a termé
szethez hivek maradjanak, a nőalakokat vékony derékkal, és duzzadt 
kebellehajzolták. A vallás, melly a nyugalmat tartotta legfőbb bol
dogságnak, az istenek alakján is a méltóságteljes nyugalmat ömleszté 
cl. A. mumia, melly náluk a müvészeti typust látszik képviselni, szob
rokra adott eszmét, összenyomott lábszárakkal, testhez tapadt karok-, 
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és merev nyakkal. Tovább a hieroglyph, mellynek nem a dolgot magát, 
hanem a nevet, vagy eszmét kelle jelölni e, változhatlan egyformaságot 
követelt ; miért is , miután már a görög müvészetet ismerték , megtar
ták hajlamukat az egyenvonalu körrajzok iránt: mellyek , . miként 
Strabo szemökre veti, minden festői hatást és kellemet elenyésztetnek 1). 

Azonban méltánytalan dolog volna, ez oknál fogva becsméreln i az 
egyptomi müvészetet; és a legujabb fölfedezések módositákatyáinknak 
e részben hozott szigoru itéletét. Osimandias sirjában egy óriási fö ta
láltatott: "mellyen a kellemes nyugottság, és boldog arczkifejezés sok
kal inkább vonzó, mint maga a szépség. Lehetetlen az Istenséget tisz
teletre méltóbb és vonzóbb vonásokkal ábrázolni. Bámulandó annak ki
vitele ; s azt mondhatná az ember, hogy Görögország előbbre haladt 
kO}"szakából való, ha az egyptomi jelleget nem hordaná magán'' 2). 

Hamilton megbámulta e sir dombormüveit, mellyeken merész a rajz, 
élénk a kifejezés, habár hiányos is a távnézet. A turini, parisi, londoni 
muzeumokban levő tárgyak szemlélete eléggé bizonyitj a, hogy az egyp
tomiak el is tudtak térni az eredeti typustól; noha fölöttébb korlátolta 
öket egy részről azon körülmény, hogy állatföket raktak emberi tes
tekre, más részről pedig, hogy ábrákkal akarák pótolni az irá9t: előbb 
akarván előtüntetni az eszméket, mint sem a dolgot. 

Olly tartományban, hol a vallás alapdogmája egy meghalálozott 
istenség, hol az élet csak rövid perczül tekintetett az idők végetlen 
egymásra-kÖvetkezésében : a holtaknak !akai szükségkép fölüimulták 
az élőkét fényben. Az egyptomiak, valamint a persák, a fővárosok 
nagyságát és fényét nem a paloták és templomok , hanem inkább a 
sircsarnokok fénye után mérték: a királyokat elődeik hamvai mellett 
kenték föl; honnan öket azon emlékeztetéssei vezeték a trónra, hogy 
itt haláluk után uj kenet és itélet várakozik rájok. 

Pyramisok. 

Valamint Thebe királyai kivájt hegyiiregekben temettetének el, 
szintugy midőn az uralkodás székhelye Memphisbe tétetett át, mester
séges hegyeket akartak emelni, mellyek sirjaikul szolgáljanak. Illyenek 
voltak a pyramisok. Találtatnak ezek a legtávolabb népeknél, Otahiti
ban, Mexicoban: hol leghiresebb a sholollani, mellynek köriilcte 1350 
láb, magassága 178, a teotihuacani templom mintájára épitve, s töké
letesen a világtájak felé irányozva; tizennégy pyramis é kité Porsenna -, 
hetruriai királynak mesés sirhalmát; Zarina szittya királyné pyramisa 

1) 1/olw;,).o; o•xo; fJI MFf.lCf'U OV~fll f)(H )(rt~Ull ••• OV~f rearp•xo:v. Geogr. 
XVII. 

~) Description de l' Egypte, pa.g. 129. 
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háromszögü volt, három stadiumnyi széles és egy stadium magas, egy 
colossussa1 1). Hiresebbek az egyptomi pyramisok j a Gizeh melletti 
pyramisok legnagyobbika, a Nil balpartján, mellynek oldalai pontosan 
a világ négy tájai felé irányozvák, alapjában épen egy egyptomi sta
diumot fog be, vagyis 408· ad részét egy szélességi foknak, csúcsa pe
dig annak 600-ad részét. A második pyramis töve 540-ed része az ec
liptica fokának, melly a thebei délkör 480-ad részének felel meg j bá
mulandó s titokteljes öszhangzás. Tudva van r miként a pyramisok lép
csőnkint emelkednek , és fölül lapban végzödnek: pompás foglalvány
nyal j mellytöl a gizehi pyramisokat megfosztván Saladin, a cairoi 
erősséget épitteté föl azokból 2). A küloldal sima köveket és faragvá-

1
) Diodor, n. 34. 

2) A görögök a pyramis nevezetet a n v(! tüz, vagy n"Qo; gabona szótól 
származtatták; szokásuk levén oinden szófejtegetéssel valameily történetet hozni 
kapcsolatba, a pyramist vagy a lángga li hasonlatosságtól, vagy onnan nevezték el, 
mivel azokat magtároknak képzel ték. A rni csak a pyrarnisokról1813-ik év előtt 
rnondva és irva volt, follelhető Beck-nél, Allgemeine Geschichte, l. 705-713. l. 
Az ujabb vizsgálatok eredményérőll.Larcher és Letronne, aStrabo fölötti commen
tárokban ; Sacy és Domedden, kik a név eredetét fürkészték; Birt , Von den egypti
scken Pyramiden. Berlin, 1815.; Thorlncins, az egyptomi jelképes emlékekről, a 
Skandin. Littet·. Skrivter 1822-ik évi, XVIII. köt. 

Sem a régiek , sem az ujabbak általnem jegyeztetett föl pontosan a pyra
rnisok magassága; még a lépcsők száma sem. Greaves a legnagyobbik pyramison 
207, 1\laillet és Thevenot 208, Pococke 212, Belom 250, Leuwenstein 260 lépcsőt 
számlál t meg. Azok nagyságát pedig az ismeretesebb irók következőleg hatá· 
rozzák meg: 

Herodot 
Strabo 
Diodorus Siculus 

Magasság : 
800 
625 
660 

Oldal hosszasága : 
800 láb. 

600 " 
700 " 

Plinius 660 708 " 
Le Bruyn 616 704 " 
Prosper Alpino 625 750 " 
Thevenot 520 682 " 
Niebuhr • 440 710 " 
Greaves 444 648 " 
Az egyptomi hadjárat rnél'llökei szerint Cheops pyra.misa, melly a legua· 

gyobb, 232.747 meter széles, függőlegesen 138 meter magas; ehhez adván a csú
csáról leporiott két lépcsöt,és a sziklnba vágott kettős talapzatot, 140.966 meter
nyi magasság kerül ki.J,ehetne talán még 6 metert szarnitani hozzá,a most már nem 
létező c§ucs helyett; és igy magasság1·a a parisi Notre-Dame templomot még
egyszer meghaladná. E pyro.mis töve 53,361 négyszögü meternyi tért foglal el. 
A beme.netnél egy csarnok az ugy nevezett királyné kamarájába vezet, mellynek 
hossza 5. 793, széle 5.022, s magass,\ga 6.307 meter. A király karnarájának hosszu. 
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nyokat tüntet föl. Az ajtó gondosan el van rejtve, s egy kövel elzárva. 
Innen majd szükebb, majd szélesebb folyosók ba jut az ember. Gyakran 
alagutakra találni, mellyek legnevezetesbike a királyi koporsót zárja 
magában. Vannak függőleges alagutak is 1 mellyek talán a Nil ~sa tor· 
nájával állottak összeköttetésben. -

A bámulat, mellyet e kötömegek keltenek bennünk, nem kevéssé 
növekedik, ha meggondoljuk, miként azok nem egyebek, megmérhe• 
tetlen földalatti épitmények csucsainál. A folyosók és teremek szükek, 
vagy tágabbak, és mindig labyrinthust képeznek. Jóval tágabbak azok, 
mellyek mélyebben vanpak a földben. Abban, mellyet Belzoni fölfede
zett, a főterem nagy hordó alakjában volt kivájva, s fényesen ékitve; 
sa finomul kifaragott alahastrom koporsóban több kisebbek találtattak. 

A Gizeh melletti három pyramis helytelenül tekintetett minden 
egyptomi pyramisok változhatlan mintájának. Az el-meydunehi pyramis 
It ettőnek egymásra tételéből áll j a Saccam melletti legnagyobbiknak 
csúcsán egy más, kis pyramis látható, ellenkező részekre irányzottolda
lakkal; az Abu-sir melletti pyramisra tizenkét lépcsőzet vezet föl j a Fa
y um melletti-, és egyebeknél kövek helyett téglák használtattak, épen 
ugy, mint az Euphrates partjain emelt épitményeknél. S minthogy a 
fayumi és saccarai pyramisok régiebbek, mint a Gizeh mellettiek: azt 
lehet következtetni, hogy az épités ezen módja Mesopotamiából ered; 
mig végre az Egyptomban bőven találtató kövek használata kapott 
lábra. 

Ha a királyok, kik a pyramisokat olly nagy költséggel emeltet
ték 3), ez á.ltal halhatatlanságra kivántak szert tenni , várakozásukban 
csalódtak j mivel egyetlen épitőnek neve sem tudatik bizonyosság-

10.47, széle 5.221 magn,ssága 5.86 meter, középen egy gránit koporsóval; beljében 
63.344 meternyi mély klitn,k, vagy aknák találhatók. A }lyramis egész tömege 
2,662,628 köbmeter-, vagyis 76,669,305 köblábra számittatott ki. 

A második, Cephren pyramisa, nyugotra a legnagyobbiktól, tövében a ta
lapzaton felül 204.90 meternyi, függöleges magassága pedig 132 meter; husz 
meter mélységü akna van benne 1 melly egy koporsót magában rejtő sirboltba 
vezet. Sajátságos dolog rajta, hogy a négyszögü ködarabok az alsóbbakba van
nak illesztve : minél fogva az épitmény rendkivül szilárd. A homlokzatok kövei 
csupán belülről tartatnak össze vakolat által, nehogy ezen szétporlasztha.tó anyag 
a lég befolyásának ki tétessék. 

A harmadik, Mycerin pyramisa, jóval kisebb a többi kettőnél. 
1

) Volney kiszámi tá, miként a g ize hi három pyramisra forditott költséggel 
a Vörös-tengertől Alexandriáig egy, 160 láb széles, 30 láb mély, faragott kövek
kel kirakott és védgáttal ellátott csatornát lehetett volna huzni ; azonkivül 400, 
vizvez.etőklrel ellátott házból álló erősséget és kereskedő várost é pi ten i. 
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gal 1). Még rendeltetésök is ez építményeknek vita tárgya volt; s most már 
bizonyosnak látszik, hogy a királyok, főpapok, vagy istenek sirboltjai 
gyanánt szalgáltak : mi ugyan, tekintve Egyptom politikai s vallási 
alkotmányát, épen nem tetszhetik különösnek. Legujabban Persigny a 
közhaszon és bölcseség müveinek kivánná nézetni azokat, mint mellyek 
a legalkalmasabb helyen, a homok-ár ellen emeltettek föl gátul. 

Templomok. 
Hogy a templomok az ősrégi városok fö alkatrészeit tevék , azt a 

történelem, sőt a városok nevei is bizonyitják , mellyek mindig vala
mell y istenség tiszteletére vonatkoznak. Gyakrabban a templomok 
erösségül is szolgálta.k : a zsidók ott vonták meg magukat, midőn Titus 
Jerusalemet bevette; hasonlóan a Cortez által ostromlott mexikoiak is. 
Humboldt véleménye szerint ez volt az ősalaku templomok rendelte
tése, minö Bél pyramisa volt Bnbylonban. 

Említettük már, miként Egyptomban a miveltséget a papi cast 
terjesztette, s minden ujabb mivelés alá vett földbirtok a templom te
rülete- s tulajdonához számíttatott; melly ekképen az állam központ
jává lett, a szó legszorosabb értelmében. Nem csuda tehát, ha a papok 
olly nagyszerüen akarák azt fölépíttetni, s a nép minden erejét ráfor
ditá: a királyok pedig pazarul adták kincseiket, csakhogy a papi osztály 
hajlamát megnyerhessék 2). 

A templomok közepén, bármilly korszakból eredjenek is azok, 
van mindig egy közép-nagyságu szentély : körülötte oszlopok, csarno
k ok, kissé tovább óriási alakok, obeliskek, zászlókkal ékitett póznák, 
mint sz. Márk templománál Velenczében, csarnokole sphinxek- és kosok
kal, ismét óriási alakzatok: minden terv és czél nélküli építészet, melly
hez századokon át lehetne csatolni ékességeket, a nélkül, hogy azt be
végzettnek mondhatnók. Épen azért nehéz ez épületek korszakát meg
határozni, mellyeken a dombormüvek és hieroglyphok igen gyakran 
ezer évvel is későbbiek magánál az épületnéL 

E templomokban nincs meg a görög templomok belső egysége, 
hanem a jerusalemihoz hasonlóan, idő folytán ahhoz ragasztott épületek 
tömegét képezik. Egy sphinxek-, vagy óriási kosokkal kirakott ut, vagy 

1) IlEfl' JE 1fUflC%!Hf1wv ouf1EJJ oJ.~~- 1fC%Qrt tOL. Ey)!~I(!<Oio OUtE 1fllQrt to~; 
<Iuyyempfv<HJI <IV#CJ!OJJJHTat. A pyramisokra. néLve sem a. tartomány lakosi, sem 
az irók nem egyeznek meg. Diod. I. k. S Plinius moralizálva. mondja: Inter omnes 
t~on con;tat o quibus (actae sint, justissimo casu oblite1·atis aucto1·i6us. Legtöbben a 
három nagyobbat Cheops-, Cephren- és Mycerinusnak tulajdonítják. 

2) Amasis Minervána.k 21 könyöknyi hosszu, 14 k. magas, és 8 kön.széles, 
egy darabból készült templomá.t Saisb6l Elephantinébe vitette; melly munka há· 
rom ezer tengerésznek három évig adott dolgot. Herodot, ll. 175. 

42 
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oszlopfolyosó vezet azokhoz. Gyakran a templom előtt az alsóbb rendü 
istenek-, főleg a typhonoknak szentelt kis templomocskák láthatók. A 
fő ajtók oldalain obeliskek is állnak, a fölszenteÍés jeléül Az ajtó két, 
pyramis-alaku erős torony közé helyeztetett, mellyek vagy vizsgáló 
helyül, vagy erőditvényül szolgáltak. Következik a melléktemplomok 
oszlopsorozata, s a papok lakai által környezett előcsarnok. Ebből egy 
másodikba jutott az ember: melly ismét az előhajóba, vagyis fallal 
keritett, és a tetőn át megvilágitott oszlopterembe vezetett j ezzel pe
dig kapcsolatban volt az alacsonyabb cella, vagy hajó, oszlopok nélkül, 
gyakran több crypták-, vagy karnarákra osztva: egy darabból faragott 
oszlopokkal, me11yekre bálványok, vagy állatmumiák helyeztettek. Nem 
szükség mondanunk, hogy e beosztás nem mindig ugyanaz volt. 

Daczára a sok ogzlopoknak, nem fognánk l1asonlatosságot találni 
az egy sor oszlopoktól környezett görög templomokkal j me rt az oszlopza
tot fal keríti, vagy pedig, hol az oszlopok kivülröl vannak, bizonyos neme 
általa balustradenak (pluteus) kapcsoltatnak együve, mintha áttört falat 
képeznének Még az ajtók Iépcsőzete is az oszlopszárakkal van kapcso
latban. A falak homokkőből rakvák, belülről függőlegesen, kivülről 

lejtősen ; ugy hogy gyakran nyolcz meternyi magasságra is emelked
nek, s az épületnek pyramis-alakot adnak: a falak lapos fölületét min
dig rostélyzat környezi, melly fölött a párkányzat emelkedik egy ke
véssé kiálló ereszszel, s ez alatt horonynyaL 

Karnakban , Luxortól éjszakra 1) láthatni a pharaok egész pom
páját. A nagy templomhoz, mellynek homlokzata a folyamra néz, egy 
hajdanában hatszáz sphinx által beszegett, 1026 ölnyi hosszu uton, 
és szobrokkal ékesített fölséges előcsarnokokon át juthatni. Ezután 
105 meter hosszu, s 82 meter széles udvarba ér az ember j mellynek 
közepén két csoportban 23 meter magas, és három metcr átmérő j ü 

hat-hat oszlop, két oldalról pedig tizennyolcz oszlop által tartot t fedett 
csarnok van. Az első udvar végén, egy más oszlopz1ü egy 105 metcr 
széles, és felényi l10sszu tcrembe vezet j mellynek tetőzete tizenkét, 
23 meternyi magas, és hét sorba beosztott 122 kisebb oszlopok által 
tartatik. Egy harmadik oszlol>Zat, mellynek végében két óriási ohelisk 
áll, egy kisebbel van ],apcsolatban j s ez hosszudadelőcsarnokba vezet, 
mellyet ismét cariatyd-oszlopok kömyeznek, két más ohelisk kel. Az ötö
dik oszlopzat ki~cbb udvarra visz, honnan egy másik a gránit-tere
mek be, vagyis a két részre osztott szentélybe nyulik j ez előtt egy elő

c~arnoll van, két obcliskkel. Következnek ismét többszögü oszlopok, óriási 

1
) Luxorbau igen sok kemenclc van a tojások kikeltésérc. 
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szabrak, csarnokok 275 meternyi hosszaságban, s még ezeken tul a 
Thuthmosisnak emelt emlék, harminczkét oszloptól környezett terem
mel, (mellynek közepén husz oszlop két sorba van helyezve,) s több 
apró ékességekket Ez építmény több századokon át készült, Osortasen 
királytól, József kortársától kezdve Tiberiusig. Szinte illy pompás 
építmények találtatnak Kis-Apollinopolis- (Kos-B i r b i r), Tentyra-, s 
Abydosban, hol Memnon szobra áll; továbbá Közép-Egyptomnak 
Nagy-Herrnapolis (As hm o u n e i n) , Antinoe , Arsinoe (Fa y um), 
Memphis és Heliapalis városaiban; s Alsó-Egyptomban Buto, Sais, 
Bubastus, Tanis (San) városokban, mellyek azonban nagyrészt az ara
bok által földulattak. 

Obellskek. 

A templomhoz lassankint csatolt építmények története a nagy, 
egy darab kőből faragott oheliskekre iratott: mellyck némellyike száz 
lábnyi magas, tele feliratokkal; és pyramis-csucsba végződnek, a ki
rály képével, ki azokat emelteté, vagy pedig vallásos és hieroglyph áb
rákkal. Egyéb nemzetek h iá ban igyekeztek hasonló csodamüveket hozni 
létre, s kényelmesebbnek találák, Egyptomot fosztani meg azoktól j 
honnan legujabban is a francziák a luxori abelisket Parisba hozták. 
Már a romaiak eleget elhordtak onnan, s Romában még igen sok léte
zik azokból. Valamennyi egy darab kőből van faragva j sa legnagyobbik 
180 köbmetert tartalmaz , és 4 70,000 kilogramm ot nyom : magassága, 
a talapzaton kivül, 33.30, szélessége pedig kettőtől egész három me
ternyi 1). - Hasonló nagyszerüség uralkodik minden, általunk emlitett 
ékmüvekben is. 

Szobrászat. 

A Plastica karöltve járt az építészettel, s gyakran a legkemé
nyebb köveken gyakorolta vésőjét, minők a gránit, syenit, porphyr, 

1) Az obeliskek mindig kettesével álltak a templomok bemeneténél, törté
neti felirásokkaL A luxori ohelisknek tökéletes magassága 70', 3", 5"' tett ki; 
legnagyobb széle az éjszaki oldalon 7', 6", 3"', kelet-és nyugotra 5', 4'', 4"'· 4457 
mázsát nyomott, s az átszállitaara azükséges bol'itékkal5000 mázsát.Ha tekintetbe 
veszszük, hogy Fontana Domokos épitész a XVI. században, már csak az által is 
halhatatlanná tette magát, hogy a Vatican-tér közepén az o be lisket fdállitá; s hogy 
minő zajt ütött, mid/Sn a 1.\lecha.nica nagyszerü előhaladásának segélyével a lu
xori o belisk Parisba vitetett: valóban bámulatra ragad bennünket annak szemlé
lete, hogy egy'1rabszolga-nép, csupán karjai segélyével azt tova szállitotta í:s föl
emelte. Hogy e végre a gnomonokat használták, nincs bebizonyítva. De hogy az 
anyagi erővel müvéazi jártasaágat is egyesitettek, azt bizonyitja azon könnyed 
domboruság, mellyet az oldalaknak adának: o. mi szükaégképen megkivántatik 
arra, hogy egyenea lap gyanánt tünjenek föl a szemnek. 

LateraRi sz. János templomának obeliskje Romában mindenek kö:.:t a leg-

42"' 
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bazalt; még gyakrabban a finom homokkövön; és kisebb tárgyakra 
nézve kigyókő-, alabastrom- és egye beken. Erőtelj és szabatosság teszik 
sajátságos jellemét; s a szobrok az építészet kiegészítésére levén szán
va, a mozdulatlanság és szabályosság jellemét tüntetik föl : ··a leg
nagyobb szobroknál is a karok a testhez vannak tapadva. A szobrászok 
nemzeti typus után, s a hely é.'l időviszonyok szerint munkálódván, a 
,·alót utánozni nem igen törekedtek. Az emberek és istenek ábrái csu
pán az öltözet, szin és haj elrendezése által kiilönböznek, valamint 
állatfők, szárnyak és egyebek hozzáadása által. Az arcz ki van dolgoz
Ya: de a többi részletek alig hogy kijelölvék, s a tekervényes vonalak 
cgyszcrüségc nagyszerü benyomást idéz elő. Egyébiránt az egé.'lz inkább 
mértanilag, mint létszervesen van elöállitva. 

Hogy a merevség és egyformaság oka a szcrtartási szabályokban 
gyökerezik, bizonyitja azon körülmény, miszerint az állatokban több 
az élet, és gyakran igen sajátságos csoportazatot képeznek. Igy a 
sphinxek, emberfej ü oroszlánok, sólyom-oroszlánok, kígyók keselyü 
fő,,el, stb. A szobrolcon is néha állatfők láthatók , és az egyptomi mü
vészetnek különös Rajátsága, hogy először is a főt hozza áldozatul. 

1\iedinet-Abu körül Thebe tartományban nem kevesebb, mint t 7 
colossus emelkedik, mellyek közül kettő, egy·egy darab homokkőből, 
2,612,000 fontot nyom. Osimandias sirjliban kőhalmaz látható, egy 
óriási szabor maradványai, mellynek mutató-ujja 4 láb hosszu, s egyik 
vállától a másikig 21 lábnyi a távolság. Ekképen tehát 54 láb magas-

régibb, minthogy Moeris idejéből származik, ki 1736·ban uralkodott Kr. e. A 
luxori ebeliskek III. Rhamses korából erednek, 1561. Kr. e. Még tizenhárom 
illyen találtatik Romában későbbi időkből. N émellyek a ro maiak által készitte
tl•nck n császárok tiszteletére, mint a Barberini, Sallustian, Albnni, s Beneven to 
nevet viselö obelískek. A santR.·maria·maggiore-, s ~. montc-cavR.!loi ebeliskek 
Claurlius császár parancsára hozattak Egyptomból. Az első V. Sixtus nl tal emel· 
tetvén föl, vörös gránitból készült, hieroglyphok nélkül; magassága 14.74, széle 
n tö\•ében 1.40 meternyi. A másik kissé magasabb. VII. Sándor pápa a Santa 
Mariadi l\linervn téren egy másikat állittatott föl, melly sok egyptomi ·régisé
gek köz t találtatott; magnssá.ga. 5.40 meternyi. A Monte Citorion fölálli tott, 
Augustus alatt hozatott Heliopolisból Romába ; öt dar1.bra tört, és V. Pius ösz· 
szeforrasztatá: magassága 22, n talapzaté 7 meter. Onnan hozatott a Vatican obe· 
liskje is, me! ly so!J.a sem döntetett föl; magassága 27.70, széle tövében 2.77 meter. 
1\Iintegy 16.60 mcternyire emelkedik a Navona téren l€:tező obelisk., .. melly Cara· 
calla alatt hozatott. Az , melly a Piazza del Popolon állittatott föl, 25 meter ma· 
gns, tövében 2.60 m. széles, és egészen hieroglyphokkal van borítva; hasonlóan 
ahhoz, melly a Trinita del Monte terén, 14.74 m. magas, és l 789· ben VI. Pius által 
nllittatott föl. 

Rosellini s Ungarelli megfejtették a romai ebeliskek hieroglypl1jait. Ez 
egy tudományos kirándulás saját hazájokban. 
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nak kellett lennie, s két nlillio fontot nyomnia j már pedig 45 mérföldnyi 
(leg.) távolságról hozatott i·le. Ugyane helyen még számos, t 6 láb széles, 
és 12 láb magas talapzatok is léteznek, mellyeken kétségkivül óriá!:ii 
sphinxek álltale Ez alakok, mint jelvények, tisztelet tárgyai is voltak : 
s az óriási sphinx előtt, me ll y jelenleg homokkal van borítva, az 
egyptomi ~abaeusok évenkint tánczoltak; mig azt végre 1379-ben egy 
muzulman kolostor főnöke megcsonkittatá. A thebei lVIernnon szabrá
nak fejét Belzoni Londonba viteté, melly 240 mázsát, vagyis 12 tonnát 
nyom. S ki tudja, hány illy csodamüvet rejt még magában a föld, 
melly a mi időszámításunk kezdete óta husz lábnyira emelkedett? S 
minök lehettek azon templomok, mellyek azokat magukban foglalták ! 

Igen sok domborműveket készitének, dc nem a legnagyobb 
szerencsével. Az emelkedés mindig fölöttébb csekély j é9 gyakran az 
alakok az által tűnnek ki, hogy a szikla ki vájatott: sokszor pedig csak 
körrajzaik láthatók. Ugy látszik, mintha féltek volna az épitészi vona· 
Jok megszakításátóL Itt i~ uralkodik a törvény, melly az alakoknak ál
landó typust adott. A házi élet jelenetei természetbűn vannak ábrá
zolva j de az ütközetcket mutató nagyszerűbb képek erőtetettek. Fel
ötlő náluk azon gond, melly a müvészet gyermek-korára mutat, hogy 
a testnek minden tagja érthető módon ábrázoltassék: ugyanazért a fő~ 
az ágyék, és a lábak oldalrajzban vétetnek j a mell egyenest, sz intugy a 
szemek, a karok és vállak szöglttes rajzot mutatnak j a kezek nyitvák, 
néha mindkettö a jobb, vagy pedig bal kezet ábrázolja. 

Ügyesen égették földből az edényeket: mellyek közé tartoznaL 
a canopok, Cneph isten fejei, a viznek megtiszti tására, s ezer meg 
ezer apró isten-alakok, zöld és kék mázzal bevonva. A cscrebülyöket igy 
is, de amethyst, jaspiEl, agát, turmalin, lazur és más keruény kövekből i~ 
készítették. -- A mumíákon sok illyen találtatik , majd a nyakukba 
akasztva, majd a pólyák közé dugva, kiilönféle nagyságban; s való
szinülcg amulet gyanánt szolgáltak. Ezer hatszáz közül, mellyek a 
turini muzeumban öriztetnek, száz hetven kettő Thuthmosis nevét vi
seli j és San Quintina lovag ugy vélekedik, hogy apró pénz gyanánt szol
gáltak. Érczekből keveset dolgoztak: s jóllehet a régiek tesznek róla 
említést, nagyobb érczszobrokra nem akadunk, hanem csak apró bál
vány-alakokra bronzból. De már az érczekre festettek, legalább a Pto
lcmaeusok idejében, midőn az üveg-készités módja is virágzásban 
volt n~luk. Fából is faragtak bálvány-alakokat, és a mumia-szekrények 
fedelére !sis és Osiris alakját vés ték. Ezek sycomor fából készitvék, és 
igen sokba kerülhettek; mert nagy részben · összeragasztott apróbb 
darabokból állnak. 
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Rajz. 

A rajz mindig merev és durva. A festészetben nem ismerték a 
fokozatokat. A szineket enyv-, vagy viaszban olvasztván föl, azt az egye
nes, vagy görbe lapra, koporsók-, bársony-, és papyrtekercsekre rá vi
vék, de mindig árnyék és világosság nélkül. Mindenütt ugyanazon 
szint látjuk; s ugy tetszik , hogy ennek megválasztása is a szert.artá.si 
szabályoktól függött. Csupán a nemzetek megkülönböztetésére hasz
náltatott különféle szin; és egy képen, melly a. britt muzeumban 8riz
tetik, a nubiaiak különös hajzattal fordulnak ellS. A férfiak legtöbb
nyire vörös, a nők sárga, a négylábuak vörös, a madarak zöld, vagy 
azurkék szinnel ábrázoltatnak; szintugy a viz és Ammon. 

Hös-mythologiájok nem volt; miért is a müvészi felfogásnak eme 
dus forrása náluk hiányzott. Az istenek nem ábrázoltatnak magukért, 
hanem csak ünnepeik végett ; és tisztán mythologiai jelenetek sem 
fordulnak elő: hanem azon hódolat elöállítására fordit tatott minden gond, 
melly az istenséget bizonyos helyzetben illeti. Még a jövő élet is egy 
ember alakjában állittatik szem elé, kire az itélet ki van mondva. Az 
égnek tudományos ábrázolatai, egyes egyénnek boroscopjai voltak ; 
illyenek a hires denderai, esnei, ermontisi, s thebei zodiacusok. Az 
istenek összezavartattak a fejedelmek- és papokkal : a falak és oszlopok 
szertartási jelenetekkel, és a köz, vagy harczias életből meritett képek
kel rakvák ; a sirok az ö lakóiknak ez életben volt hivatását és foglal
kozásait ábrázolják. 

Képzömüvészetök nem a lélek nyilvánulásait tüzte ki czélul, hanem 
a testeket és kültényeket j történeti emlék az, és olly irás, mellynek jegyei 
köbe vannak vésve. Az irás és· képlet össze van ittzavarvaj sa faragással 
karöltve járnak a hieroglyph-jegyek. Hiven a történethez, a tegyilkolt 
ellenség, és a fogott halak, vagy madarak száma iránt mindig teljes 
felvilágosítást nyerünk általa j miért is a családi1 és köz élet hü közlö
nyének tekinthető. 

Szóval a müvészet az egyptomiaknál okszerü, hideg és mérsékelt 
életet árul el; s még a jelvények is, mellyek korábbi idők, vagy nem· 
zetek képzelődésének szüleményei, felhasználtatnak, mint formulák a 
szövevényes polgári állapot, és a papi tudomány ezerféle viszonyainak 
megjelölésére j de soha sem tapasztalhatni azokban a benső életnek 
azon nyilvánulását, mellynek kifejezése a természeti formákban ke
reshető. 

A fönebbiekböl látható, miként az egyptomi müvészet, eltérMeg 
a hindukétól, nem csupán templomokkal foglalkozott, hanem palotá
kat és városokat is emelt. A királyi paloták, utánzásai a templomoknak, 
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valamint szobraik is az istenek szobrainak mintájára készültek: csak
hogy az oszlopcsarnokok terjedelmesek, és a lakásra szánt belső tere
rnek változatosabbak és tágasabbak A karnaki óriási palotában négy 
oszlopzat következik egymásra, s egy 318' hosszu, és 159' széles terem, 
134 oszloppal, mellyek köz ül a legnagyobbak 22.7 5 meternyi magasak. 
Szintillyen lehetett a hires labyrinthus is, és Osimandias palotája. 
M illy pompás látványt nyujthatott Phil ae városa, a Nil vizében fürösztve 
alját: mig vetélkedve a körüllévő halmokkal, terrasseokat, nagyszerU 
kapukat, előcsarnokokat, a gránittal kirakott part hosszában elnyuló, 
s a pálmák zöld lombjaival takart házakat mutathatott föl! Hasonló 
pompás épiiletek díszíték Edfnt, a nap városát, Nomalis Buto (Esne), 
Ermontis, és főleg No-Ammon városokat, a görögök száz kapus The
bejét; mellyről a papok Tacitus szcrint azt mondák, hogy egykor 
700,000 fegyverfogható férfi lakott benne 1). Magában foglalá ez Kar
nak, Lnxor, Memnonium, Medinet-Abu és Curna öt városrészt; és 
még most. is láthatni ott hat abelisket, tizenhét úriási szobort, 750 
oszlopot: mellyek közül némellyek semmivel scm vékonyabbak Traján 
oszlopánál Romában; 77 szobor egy darabból van, rendkivüli nagyság
ban. A medinet-abui hippodrom egy 1500 mcter hosszu, s 988 meternyi 
széles, keritett tér. A karnaki palotához egy, legalább is hatvan sphinx
ből álló csarnok vezet; s a 43 meternyi magas, 113 mctcr hosszu osz
lopzat egy első udvarba visz, meliynek terjedelmét elképzelhetjük ma
gunknak. Az oszlopzaton tul egy 47,000 n(·gyszög-lábnyi oszlopterem 
van; mellynek lapos tetőzete 134, legnagyobb oszlop által tartatik, 
mellyek csak belépítésre ]Jasználtattak. Bámulauclók ugyan az óriási: 
egy kődarabból faragott gerendák, de nem kisebb bámulatot kelt föl a 
faragványok és jelvényes ékességek sokasága: 2300 meternyi hossza
ságon, egy sphinxekkel beszcgP.tt ut köti össze Karnakot LuxorraL A 
Memnoniumban létezik Osimandias sírja, melly fölött egy 365 kö
nyöknyi kerületü arany, vagy c~ak aranyozott abroncs állott cH); s 
közelében Memnon szobra, melly zengésével iidvözlé a fölkelő napot. 

Nem akarván hosszasak lenni e csodarnövek leírásában, csak azt 
jegyezzük meg, hogy a Napoleon-féle J1adjáratban részt vett francziák, 
kik az egyptomi emlékek lerajzolásához azon megvetéssei fogtak, mely
lyet a forradalom az egész multra, az iskolai bölcseség pedig mindarra, 

, 
1

) Valószinüleg a. harczosok ca.stjáról mondák ezt neki, s ö harczosokat 
értett." E város területe, rnellyet még most is ki lehet rnutatni, körül-belül 1626 
hectart tesz. Paris területe 3400 hectar föld, s még nem szaporodott meg annyira 
lakossága. London 6()(X), Bécs 2100 hectarnyi területtel bir. 
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mi nem gHrög, kiterjesztett, annyira elálmélkodtak a látottakon, misze
rint SJ:~. ját vallomásuk szerint 1 mai napon nem készit a világ jobbat; és 
előadásukat e fölkiáltással szakiták félbe: "Az ember kifárad az olva
sás- és irásban ; mert a lélek eltompul az illy óriási tervek fölötti el
mélkedésben, annyira, hogy még akkor sem akar hinni a foganatOsítás 
lehetőségében, midón azokat saját szemeivel látta." 

Szálljunk alá ezen óriási müvektól az apróságokra : ugyanazon 
müvészet, sőt finomabb tökély mutatkozik a házi és istenszolgálati 
eszközökön, eclények- és fegyvereken 1 főleg a kemény kövekbe tett 
vésetek-, és mindenek fölött az annyira ismeretes cserebülyökön (sca· 
rabaei). Ezek gyürükben 1 vagy nyaklánczokon hordattak j és halotti 
emlékiratok, halotti könyörgések, istenségek jelképei, vagy egyéb 
ékességek vésettek azokba: mellyek több olly királyok neveit tartották· 
fön '3Zámunkra, kik a trojai háborut jóval megelőző századokban éltek. 

Europa jelenleg elegendő számu egyptomi régiségekkel bir, hogy 
azok becséról itéletet hozhasson; minthogy ott 1835-ik évig mindenki 
tetszése szerint dulhatott: midőn a pasa a kivitelt eltiltotta. Salt gyüj
teményében néhány válogatott darabot 7000 ft. sterlinggel fizettek ; 
320-ba került a legszebb ruumia, s 168-ba a legszebb papyrdarab. A 
pompás turini , vagy britt muzeum szemlélése legjobban megczáfolja 
az előítéleteket, mellyeket az iskola az egyptomi müvészet ellenében 
elhintett. A fők az arcz változatosságait tüntetik föl j sllt a kifejezés is 
megható, s a kivitel igen finom: de a testnek többi részei egészen el
hanyagolvák j a rajz ugyanis nem lévén egyéb az eszmék küljeleinél és 
ábrázolásánál, elegendőnek tartották a testnek csupán fő és jellemző 
részét dolgozni ki tökéletesen. Az egyéniség még nem vergődött Egyp
tomban önálló becsre, s a gondolat és szabadság a hit- és vallástól 
állott függésben. A müvészet nem Í.!! önmagáért ápoltatott, mint olly 
eszköz, melly által a szellem kifejtse hatalmát j hanem hogy nagyban 
utánozza nzt, mi az istentisztelet és nemzeti ünnepélyek emelésére 
szolgálhatott. 

Egybe foglalva azt, mit a müvészetröl átalában mondtunk, há
rom rendszert különböztethetünk meg: a keleti rendszert, melly lénye
gében jelvényszerü 1 s többé vagy ke,·ésbbé megállapitott; a görögöt, 
melly az egész classikai régiséget magában foglalja, s mellyben a ter
mészet ábrázolása a legmagasabb tökély fokát érte el 1 az c11zményi a 
legbájosabb alal<ban~ és a legmagasztosabb kifejezéssel állittatván elő a 
valóságban j végre a keresztény rendszert, melly magában foglalja 
mindazt, a mit eredetit és nagyszerüt az ujabb müvészet létrehozott, s 
melly mig egy részről a valóságot veszi mintául, nem elégszik meg 
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csupán a természeti szépséggel, hanem az erkölcsi szépségre is töreil
szik: nem hagyva ki számításából az emberiség szenvedéscit, gyarlósá
gait és tökéletlenségeit, s épen ez által jutván el az igazság legfőbb 
fokára. 

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET. 

Ö s s z e h a s o n l i t á s o k. 

Mig tehát a medicei Venus és belveclerí A polio, egy a formá]; 
szépségét bálványozó népre mutatnak: az egyptomi bálvány-alalwoskák 
és óriási müvek egy komoly, szolgai, s mozdulatlan népet tüntetnek 
elő. Görögország emlékmiivei vonzó hatást gyakorolnak az emberre: 
az egyptomi emlékek pedig hallgatag elmélkedést előidéző levertséget 
szülnek. Az előbbieknek örökös politikai jellege, a szépnek érzetét kelti 
föl ; az utóbbiak , vallásos jellemökkel , a végtelenség eszméjére ve· 
zetnek. 

Egyébiránt az egyptomi müveket szinte nem lehet összezavarni 
a hindu müvészettel. Az elllbbiek épitészetc egyszerü, egészen az egy
formaságig: Indiában kimeríthetlen forrása van a különczködő válto
zatosságnak ; s a mellékes dolog uralkodik a fonna fölött : mig Egyp
tomban a forma még az ékességeket is kiszorítja. A Nilus mellett min
den egyenes vonalban van vive: o. Ganges partjain tarka vegyülete 
látható a vonalaknak; mi nagyon i.9 természetes különbségnek látszha
tik egy szigoru, mérnökökből álló, s egy eleven képzelő-tehetséggel 
biró nép közt. Az egyptomi szobrászatban nincs elevenség; rendkivüli 
nagyságra fejlődik: de az arányhoz szarosan ragaszkodik. A hindu 
szobrászat igen czifra, minden arány nélkül, tele elevenség- és kifeje
zéssel. Az indiai pyramisok az egyptomiaknak mögötte állnak; mivel 
még az is, mellyet ,nagy'-nak neveznek, és me Ilyet lord Valentia óriási 
csodamünek tart, alig 200 lábnyi magas. Hasonlóul a pagodáknak is 
csupán alapja van köböl; a rátett építmény vakolat- és porczellánnal 
bevont fából készült. Az egyptomiak nem forditának annyi gondot a 
barlangokra; mivel azokat sirboltokul használták: a kevésbbé élénk 
képzel?dés nem hozott létre ott annyi költeményeket, sem bölcsészeti 
rendszereket; mig más részről a mély értelem, és a papok dicsvágya, 
az Indiában tökéletesen ismeretlen hieroglyphokat találta föl. Azonban 
jóllehet a folytonos fejlődés a sajátságos körülmények következtében 
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nagyon eltérő volt egymástól, mind!t.záltal a lény('ges dologban, vagyis 
a jelképezett kifejezésben, tökéletes öszhangzás uralkodik a kettő közt. 

Bme két népnek átaJános összehasonlítása, mindig nagyobb ha
sonlatosságot tüntet föl. A koponyák összehasonlítása szintazon ered
ményekre vezetett, s a papi és harczos cast felsőbbségét tüntette elő. 
Mindkét népnél a papok kezében van a törvényhozás j a harczosok kö
zül választott király hatalma, vallási szertartások által korlátoztatik : 
az egész alkotmány a eastok elkülönzésén alapszik, melly a felsöbbeket 
illetőleg ugyanaz marad, az alsóbbaknál pedig a körülmények szerint 
változik. A papok mindkét tartományban ugyanazon jogok-, birtokok-, 
és öltözettel birnak j tekintélyök tudományukon alapszik. A harczosok 
fegyverzete tökéletesen hasonló : lovak l1elyett harczi szekereket hasz
nálnak j csakhogy Egyptomban kevésbbé használják az elefántokat, és 
hatalmuk is nagyobb 1). Egyptomban a földbirtok szintugy szabályozva 
van, mint Indiában j mig végre József azt a pharaok kezében egyesíti. 
A miveltség egyenlő lépéssei haladott mindkét tartományban j jóllehet 
a földterület egyformasága Bgyptom kisebbszerii államainak egybeol
vasztását hathatósan előmozdította. 

Az istenek is igen hMonlitanak egymáshoz j Isis és Osi.ris a hin
duk Isis- és Isaurajára emlékeztetnek j a Nilus, mint szinte a Ganges 
partjain tiszteltetik a lingam j Indiában is szentekül tartatnak az álla
tok, habár nem is annyira, mint Egyptomban j a tojást, melly a hinduk
nál minden dolgok eredetét jelképezi, az egyptomi Cneph szájában lát
juk, valamint Isis fia Horus, Lacmi esigájának felel meg. Osirisben 
Görres Vishnu hetedik megtestesiilését látja ; Creuzer pedig sokkal he
lyesebben Krisbnához hasonlítja öt: ki fekete lévén, miként Osiris, 
nympbák- és állatoktól környezve, elJhez hasonlóan a termékenységet 
és földmívelést mozditja elő, kiválólag kegyes czimet nyer, és egy 
végzetteljes fán adja ki lelkét a világ utolsó elötti korszakának végén. 
Tovább az egyptomiak vallása, hasonlóan a hindukéhoz, a dualismust 
Pantheismusba.n oldja föl; miként ez Isis legendájából kitűnik, ki a 
Horus általlegyőzött Typhonnak szabadságát visszaadja.. A külső tisz
telet mind a két tartományban bizonyos szentélyekhez van kötve, s 
véres, és szeretet-áldozatokban, zarándoklás-, bünbánat-, keresztelés
és körmenetekben áll j mellyek alkalmával egyik templomból a másikba 
vitetnek az istenek 2). Az o um szócska szünet nélkül a. hinduk ajkain fo-

1 ) Darberg, Über die Mtuik der lndier, a ll. rajzon két shatria alakot mutat 
fol ; ezek hajzata. nagyon hasonlit az egyptomi harczosokéhoz , kik a Desct·iption 
de l' Egypte czimü munka II. köt. X. rajzán láthatók. 

1) A két vallás közt pontos összehasonlitást tett Pritchard, An analysis o{ 
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rog, valamint o n az egyptomiakén : s mindegyik hisz a végitéletben, 
egy oltalmazó , s egy ellenséges szellem közremüködése mellett ; a go
noszok a pokolba taszittatnak j egyik is, másik is hiszi a lélekvándor
lást: és még a fokok számában is, mcllyeket a léleknek meg kell futnia, 
s az időszakok hosszában is megegyeznek. 

Mind a két népnél ugyanazon buzgalinat találjuk a földmívelés 
körül, az ekének ugyanazon alakját, hasonló ügyességet a pamut~zö
vésben j a többnejüséget megengedve, de nem elterjedve j megvetett, 
sőt az ernheriségi jogokból is kirekesztett néposztályokat. 

Midön Burr 1 az indiai osztályhoz tartozó angol kapitány, Egyp, 
tomba küldetett egy csapat hinduval Napoleon ellen, a dendcrai temp
lom falain Jerajzolt papokat, a Ganges partjain látottakkal igen hason
lóknak találta. "A kíséretünkben levő hinduk (igy szól), tiszteletteljes 
bámulattal szemiéiték e romokat, az itt látott alakok és honi istensé
geik közti hasonlatosságnál fogva ; miért is azt hitték, hogy e templom 
valamellyik rak-shah-jok müve lehet, ki e tartományt meglátogatta" í). 

Illy nagy öszhangzás lehet-e pusztán csak esetleges dolog? V agy 
az csak a legelső közös eredetet bizonyitja? Vagy talán a gyarmat, 
melly Egyptomot polgárositá1 Indiából származott? A hagyomány azt 
tartja, hogy braminok által vezérlett hinduk, valósziniileg banianok 
költöztek Egyptomba, Az egyptomi sirok tele vannak indiai kelmék-, 
drága-kövek- és házi szerekkel: mellyek a két tartomány közti közle
kedés mellett tanuskodván, elenyésztetik azon régi balitéletet, mintha 
a pharaok alattvalói irtóztak volna a tengertől. Maga a Menes név is, 
ki az egyptomi miveltség atyja volt, az indiai Manuhoz hasonlit 2) j és 
azt bizonyitja, hogy valamell y, a Vörös-tenger nyugoti partjához jött 
hindu gyarmat, mielött ott megtelepedett volna, Aethiopiába mcnt ál
tal, és itt az abyssini arabok ős fa ját meghódítván, Egyptomba ter
jeszkedett ki. Aethiopiában, különösen a canarai barlangokban, a régi 
sanserithoz igen hasonló irásjegyek fedeztettek föl ; s az írniarita fel
iratok 1 mellyek legujabban keleti Afrikában jöttek napfényre 1 még a 
mi id8számitásunk utáni XIV. században is Samarcand kapuitékesiték 3). 

etc. (London, 1819.) ; de rendszeréhez ragaszkodva, sem az emlékeket, sem az 
ujabb fáifedezéseket nem veszi tekintetbe. 

1) Bibliotheca hritann. tom. XXXVIII. p. 208-221. 
1 ) Carver, Trallels through the interior paris of north America cztmu mun

kájába,n mondja, hogy bizonyos barbar népek nagy kigyó alakjában imádják a 
1\lauitu szellemet. Ez is igazolja fónebbi állitásunkat. 

8) Langlés, Anmerkungen iiber die Reise "on Norden, III. 299-394 l. Schlil
eher (Egypten im J. 1845,) azt mondja: "Egyenes maradéki azon egyptomiak-
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De minek fi.izzük tovább e következteté~eket, mellyek értékét az 
uj fölfedezések emelhetik, vagy alászállithatják. Ezek valódi mértékrc 
szállitand ják az egyptomiak érdemét, mellyet eddig megvetéssel, 
vagy tulzott lelkesedéssel tekinténk. Mig némellyek bámulattal né~nek 
nagyszerü müveikre, találkoznak ollyanak is, kik a nagyság és szi
lárdság mellett legcsekélyebb szépséget sem látnak azokon; sem te
hetséget nem engednek meg egy rémitő méhkaséhoz hasonlitható mü
ben j mcllyben tudnillik minden méh elkészíti a maga celláját: mi nem 
mutat egyébre, mint egész nemzedékek elnyomására. Miképen szálha
tunk biztosan az ő tudományukról, midőn a fő mcsterség annak rejte
getésében állott? Bensőleg politikájok az volt, hogy a többséget a ke
vescbbek tekintélyének és hatalmának alávessék j külsőleg pedig, hogy 
a népet elszigeteljék, a nélkül, hogy azt erőssé tenni igyekeztek volna. 
Innen van, hogy a persák alig lépték át a határokat, Egyptom folyton 
megujuló betörések szinhelyévé lőn: görögök, romaiak, byzantiak, ara
bok, fatimiták, kt1rdok , mamelukok, törökök rendre pusztiták azt ; 
mig végre uj életre ébreszté ama pharao, ki azt jelenleg ,b ö l cs e n 
e l n y om v a t a r t j a', s ki Alexandriából rettegteti Konstantinápolyt, 
mint Sesostris Thebéből, és Saladin Cairoból tartá rettegésben Babylant 
és Bagdadot. 

BUSZONHATODIK FEJEZET. 

A phoeniciek. 
Történetlik és lntézményelk. 

Boldog-Arabia az őskorban egy igen elterjedt földmivelős keres
kedő népet táplált földén, mcllynck hajói Afrika hosszában Sofaláig, 

nak, kik az o beliskeket a gránitbányákban faragták, kik nagy colossusokat szálli
tottnk,faragtak és emeltek föl, mégeddigmeg nem haladott ügyességgel,megannyi 
óriási emlékeket; ök, kik a miveltségb"n másokunk elövilágitókul szolgáltak, a leg
alsóbb barbariesbe sülyedtek:sköztök és a vadair köztnincs egyébkülönbség,mint 
az adózás, melly öket elnyomja, sa kegyetlen zsarnok által szüntelen fejök iölött 
lebegtetett bot. Alig képzelhető borzasztóbb valami, mint piszkos, alacsony, alak
talan sárgunyhójok, legiöleb b negyedCél lábnyi nyilá.ssal, nyomoruságosan egy
másra h~tlmozva, s keskeny utak által vll.hsztva el egymástól, hol a szemet és ga
néj halomra gyül. E ronda lalrokban; mellyekben valódi helota népesség lakik, 
legkisebb nyoma sem látható annak, ami az életet kellemessé tehetné: az ember 
bennök a természeti állapot minden hiányait érzi." 
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ugy sz inte a két India nyugoti, s Persia déli partjain vitorláztak. N é
melly utazók 1) azt mondják, hogy e nép, mellyet a görögtik homeriták
(imiariták), vagy sabaeusoknak neveztek el, Yemen tartományban már 
Salomon előtt hatszáz évvel hatalmas és mivelt volt. Régi voltukat 
bizonyitja, hogy N in us, egyik fejedelmének, Arieus-, vagy Aricusnak 
segitségét kereste j s haStrabonak hitelt adhatunk, eastokra volt o:>ztva, 
miként a hindulc és egyptomiak. 

Va.lószinüleg ezen araboktól származnak a phoeniciek, vagy, mi
ként a szent-iráH öket nevezi , chananaeusok j miröl Heradot is emlé
kezik 1 midön azt mondja, hogy Cambyses idejében az arabok kereske
dési telepekkel birtak a Kl:lzép-tenger partjain, Caditistól fogva Jeni
soig 2). Hihetőleg belátták a phoeniciek a kereskedés fontosságát, 
mcllyet a Vörös-tengeren át Indiával üzni lehetett: miért is némell y 
kikötöket az idumaeusoktól elvenni igyekeztek. Annyi bizonyo!'!, llDgy 
a sabai arabokkal folytonos közlekedésben voltak i és valószinüleg ezek
től Impták az aranyat, me ll y St rabo szerint bőven találtatott náluk, 
néha diónyi nagyságu darabokban : a benszülöttek ékességek ré dolgozák 
föl, és érte az ezüstöt kétszeres, a bronzot pedig háromszoros sulylyal 
vették cserébe. 

Elfogadható nézet tehát, hogy a phocniciek elöszl:lr az arab ten
geröböl hosszában laktak, barlangokban: mint halászolc, vagy a gedro
siai, taprohanai, gangarai s arany·chersonesusi kereskedöle ügynökei; 
ez életmóJot akkor is folytatva 1 midön valameily erőszakos körülmény 
fészkökből kiüzte öket. Ekkor, ha gyanításnak helyt adhatunk, h y k
s os név alatt Egyptomba törtek be i s ugyanakkor a Közép-tenger 
partjain is megtelepecltek, azon tartományban, melly először Joppenek1 

azután pedig Phoeniciának nevezteték, a görög szótól, melly pálma
fát jelent. 

A legrégibb időkben talán nem is létezett(?) a Közép-tenger, és e 
tágas völgyben tartományok és lakosok virágoztak; mig valameily 
nagyszerü változás a természetben 1 folemelte az A penninelcet, elvá
lasztá Calpet Abylától, és e nyiJáson át az Oceán a virágzó völgyre 
önté ki árjait j csupán a hegy-gerinczeket és oldalakat hagyván szaba
don: mellyek most Spanyol- és Olaszországot, s az ezekhez tartozó, és 
archipelagusi szigeteket képezik. E történet cmlékét a földismészekre 

.,-l) Pococke, Specúnen historiae Al'atwn. Alb. Schultell8, llistol·ia imperii 1)C

Iustissimi Jeclanidarurn in AraLia Felici. Hardovioi Gueldrorum, 1786. L. a IX. 
köny v kezdetét. 

2) III. k. 5. 
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nézve a földrétegek fekvése, a regeírókra nézve pedig Hercules tettei 
tartják fön. E borzasztó baleset igen megkönnyité a közlekedést a szá
razon maradt tartományok közt, mellyek különben barbar és ismeret
len állapotban maradtak volna , miként jelenleg Tatárország és Afrika 
belseje j mig a sok kikötö, s a tekervényes tengerpart, a közlekedés 
könnyítésével a miveltséget is terjeszté. 

A phoeniriek hasznukra fordíták ez előnyt, és ama szük földsza
roson települének meg, melly a Libanon hegység és tenger közt elter
jed. A hagyományok ·szerint három ezer évvel Kr. e. oktatá Memrum 
a sidoniakat, miként öltözködjenek állatbőrökbe, építsenek házakat, 
üssenek kovából tüzet j és levágván egy fát, és megtisztítván azt ágai
tól, a tengerbe lóditá1 s hajót csinála belőle. Az igazi Memrum kétség
kivül a szükség, és a tartomány természete volt j minthogy a föld ko
pársága, s az elnyomatás, rendesen ipar- és kereskedés re vezetik a 
népet; minek bizonysága Velencze , Gcnua, Holland. S e vidék ter
mészetével annyira egybeforrott a kereskedés, hogy ha valamell y hódi
tónak kardja megszakítá is ollykor a béke müveit, azonnal uj város emel
kedék a lerombolt helyébe. Midön Nabuchodonosor Sidont megsemmi
síti, ennek romjai előtt Tyrus emelkedik j midön Tyrus is elvész, 
ugyanazon romboló kar a pusztaságon Alexandriának ád életet: melly 
város annyi viszontagságok után, mai napig sem vesztette el jelentö
ségét. 

Történeth·ók. 

Igen örömest mennénk át a zsarnokok által mozdulatlanság-, 
vagy kényszeritett tevékenységre kárhoztatott népek történetéről olly 
nép történetére, minö a phoeniciai, melly lételét az ipar- és kereske
désre alapitván, közel és távoli népek közé vegyül j s egyuttal (hogy 
Bianchini gyönyörü kifejezésével éljünk) a törvényekkel kereskedik, és 
a mivcltséget adja cserébe. De szerencsétlenségünkre sötétben kell 
tapogatódznunk. A zsidó irók, nevezetesen Ezechici és József csak mel
lékesen említik a phoeniciekct j ez utóbbi, mint szintc Eusebiu'3, az 
E v a n g e l i u m i e l ö k é s z ü l e t ben Diust és ephesusi Menandert 
nevezik Tyrus történetiróinak j Theodotust, Hypsicratest és Moschust 
Tatianus idézi 1). Appianusból tudjuk 2), hogy a tyrusiak saját törté
neteiket, és a velök összeköttetésben lev ö népekét megírták j de csak 
néhány, összefüggés nélküli töredék maradt fön azokból. A nemzeti 
történetíró Sanehoniatoll , Mózses után a leghiresebb, a Hermes-féle 
bölcsészetről egy értekezést irt, ugy szintc cgyptomi Theolagiát, és 

l) Oratio ad Gn1ecos. Nro 37. - 1) Lib. l.§. 17. 
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Phoenicia történeteit. Az első két munka Thauth irataiból, és az am
moniusok szentélyeiben őrzött jegyzékekből iratván, a phoenicíai s 
egyptomi bölcseség titl{aiba annál bizonyosabban beavatott volna ben
nünket, minthogy Abibal király, kinek Sanchoniaton azokat ajánlotta, 
egy tudósokból kinevezett bizottmány által vizsgáltatta meg azok hi
telességét. Történeti munkáját byblosi Hereonius Philo, ki a második 
században élt Kr. u., görögre fordítá i de szintugy az eredeti, mint a 
fordítás elveszett: kivéve némell y töredékeket, mellyek inkább a Cos
mogoniára vonatkoznak 1). Nem régiben az egész fordítás fölfedezése 
hirdettetett 2) i de a kritika kénytelen volt azt csalásnak nyilatkoztatni. 
Ekképen tehát előbbiszük forrásainkra vagyunk még mindig szoritva 3) . 

.t. tartomán)·. 

Még legvirágzóbb korszakában is Phocnicia csak mintegy 150 
mérföldnyi lwsszu, s harmincz mérföldnyi széles tengerpartot foglalt 
el i azonban e terület, valamint a szomszéd sz igetek is, városokkal va
lának ellepve. Legelőször is ott állott Arad egy szigeten, és Antiarad 
a szárazföldön j továbbá Tripolis, melly mai napig is léteúk: azután 
Byblos, Apollo templomával j Berytus, Sidon, Tyrus j ezek közt a ki
sebb városok: Sarepta, Botrys, Orthosia j mindannyi tárházai a dusgaz
dagságnak. Egymásután épültek a kereskedés gyarapodása következ
tében: először is Sidon, melly már Mózsesnél említtetik, és Josue s 
Horner idejében fensőbhséget gyakorolt j mig végre Ascalon királya 
által bevétetvén, lakosai Tyrust épiték, melly csakhamar elhomályositá 

1 ) Eusebius fölvette azokat Evangeliu111i előkészületeibe ; egyébiránt hiteles
ségök megtámadtatott. Sancholi.ia.ton különféle töredékeit Orellius szedte össze. 
(Lipcse , 1826.) 

2) \V agenfeld Ferencz által. 1835. 
3 ) L. BeereD, Ideen über die Politik uud den Handel der alten Völker. 
lligDOt, Mémoil·es sur les P!léniciens ; a. feliratok Aca.demiája. gyüjteményé-

nek 34-42. köt. 
Belll'ici Arentü Bamakerl, hlisceltanca phoenicia. Leiden, 1828. 
W. Ges~DiUS 1835-ben állítá, hogy a közönséges irásjegyektől eltérő je

gyekkel irt phoeniciai feliratok k nl csá t feltalálta. Ü ber die puuisch-ulllnidische 
Sclwi{t, und die limnit geschriP.benen gt·össtentheils unerltlJrte/1 lnschri{len und Mün~en, 

in Palaeographisch. Studien. (Lipcse.) Tovább 1837-ben adta ki szinte Lipcsében: 
Scriptu1·ae linr;t·aeque p ho enieia e mottumcnla quutquot supersunt, edito et ine

dita, ad autogra7Jhomm, optimurumque apographUI·um {idem; mellyben a szá.mta.la.n 
feliratokíj-1;, mellyek 1817 óta. azon helyen, hol Cartl1ago állott, ta.lálta.ttak, vilá
gositi a fel. 

Minden eddigi kuta.tások eredménye abban látszik öszpontosulni, hogy 
neni csali a earthagnis phoenicini, hanem a. numicla. nyelv is ugyanaz volt a zsi
dóval. 
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anyját. Egyéb sidoni lakosok Aradot alapiták; és a három város közö
sen építé Tripolist, melly nevét is innen vette 1). 

KormányzÁs. 

Ezen városok nem voltak egy államba egyesülve, hanem mint 
a középkori europai köztársaságok, mindegyik a maga területén külön 
alkotmánynyal birt, saját királyával, vagy főnökeivel; béke idején a 
közös érdek, és Melcart tisztelete, szükségben pedig a közös veszély 
csatolván öl{et egymáshoz. A fönökök hatalma, mint ez a kereskedés
sei foglalkozó tartományokban lenni szokott, más tisztviselök által 
mérsékeltetett; kik a köz gyülekezetekben velök egyenlők voltak, és 
kiknek tanácsára a követségek küldésében hallgatni tartoztak. Néha a 
nagyobb városok közgyülést tartottak Tripolisban; mellyen a királyok 
a gyülekezettel arról tanácskoztak, a mi mindnyájokat közösen illette1

). 

Hiram király (t0•0-976. Kr.-e.). 

József, a történetíró, fentartá nekünk Tyrus királyainak sorozatát, 
elkezdve Abibaltól, ki Saul kortársa volt. Fia, Hiram először háborut 
viselt, azután szövetséget köte Dávid- és Salomonnal; kiktől olajat, 
bort és gabonát kapott, ö pedig tengerészeket adott a persa tengeröböl
beni hajózásra, s ácsokat, kőmíveseket és anyagokat a királyi lak és temp
lom építéséhez, E templom fogalmat nyt~that nekünk építészeti ügyes
ségökről; valamint Melcart temploma is Tyrus szigetén egyetlen volt 
a maga nemében. Hiram egy másikat is emelt Astartenek, ismét egyet 
a honi Jupiternek; és székvárosát falnkkal véteté körül: csodálatra 
méltó töltés által kötvén azt össze a szárazfölddel. Azt is említi a tör
ténet, hogy Salomon rosszul fizetett Hiramnak nagy szolgálataiért: de 
azért jó barátok maradtak; gyakrabban irtak is egymásnak, és talányo
kat küldöztek, és kinek a megoldás nem sikerül t, büntetésül más kettőt 
kelle megfejtenie. 

Hiram utódai valának: Bcleazar (976.), Abdastrates (969.), As
tartes (948.), Aserim és Feles (936.), l. Etbaal (926.?) Jezabel atyja. 

1
) A régi népeknek különös hlLjlamuk levén a nemzeti neveket uj hazá

jokba is átvinni magukkal, a phoenicick vándorlásának nyomait bizton követ
hetjük. Nearchus, Nagy-Sándor tengeri hadnagya, meglátogatá Tyrus és Arad 
szigeteket, és Sidon városát a persa tengeröböl mellett. Tylos és Amdo! néven ne
veztettek késöbb a Balu·ein szigetek az Euphrát torkolatánál; végre ezen nevek 
a Közép-tenger partjaira kerültek. Igaz ugyan, hogy meg is lehetne forditani ez 
állitaat, és azt mondani, hogy ezen, és több más phoeniciai nevek, mellyekre egy 
ujabb utazó a persa tengeröböl mellett bukkant (Dr. Seetzen levele, báró Zach 
"1\Ionatliche Correspondenz" folyóirn.tában. Sept. 1813.), az ott m~gtelepült 
phoeniciai gyarmatoknak tulajdoníthatók. 

2
) Arrianus, II. 24 15. Dlodor, II. 113. 
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Utódja Badezor (87 n-726.) nemzé Pygmaliont, Barcát, Annát, és Eli
sát, vagy Didot. Ez utóbbi Sichaeus főpaphoz ment nőiil j kinek gazdag
ságát megirigyelvén Pygmalion, őt megölte, s a megmenekült Dido 
Carthagat alapítá. 

Il. Etbaal uralkodása alatt Nabuchodonosor ostrom alá vevén 
Tyrust, tizenllárom év mulva földultaj melly hóditási őrjöngés a keres
kedés békés müködéseit félbeszakitá. A réginek helyén uj Tyrus emel
kedett j s midőn Cyrus hóditásaival terjeszkedett, a phoeniciek aláveték 
magukat: bölcsebbnek találván, adót fizetni, mint sem a harcz viszon
tagságainak tenni ki magukat: egyébiránt megtarták alkotmányukat, 
és saját királyaikat j s a persa birodalombeli szárazföldi kereskedés bir
tokában maradtak. 

ltiR,·észetek. 

V alamelly uralkodó család viszontagságainál szebb látványt 
nyujt itt egy iparos nép, melly terméketlen honának szük határiri kö
zül, hasznára forditván a libanonhegyi fatörzseket, és a tengerpart 
számos öbleit, a tengerre bocsátkozik; és a három világrész központján 
lakván, egy kezével Ásia s Afrika termékeit veszi át, másikkal pedig 
azokat Eurapának adja. Bensőleg a béke müveiben foglalkozék 1) j és 
Izrael királyai tőle kértek építészeket, szobrászokat, faragókat és ércz
öntőket 2). Városaik ép i tésében igen sokat tartottak meg a troglodyta 
életmódból j s Phoenicia mai napig is csupa barlangokból áll. Azonban 
tisztán phoeniciai emlékekre nem akadunk többé: 1Ja csak illyenekül 
nem akarunk tekinteni némellyeket Cyprus szigetén, különösen pedig 
Larnaca közelében j és némell y szobrokat, mellyek Berberia partjairól 
Londonba vitettek. Maradtak azonban fön némelly emlékek, magukon 
idegennel vegyes typust viselök: minők például a carpentrasi egyptom
phoeniciai dombormü, s egyéb görög-phoeniciai dombormüvek. 

A görögök nekik tulajdoniták az alphabetumnak bámulandó fel
találását: azonban maguk a görögök tesznek említést a Cadmus kiván
dorlását megelőző feliratokról: s a phoeniciek érdeme talán nem is áll 
egyébből, mint hogy az irás mesterségét a papyr behozatala által meg
könnyítették 8). A phoeniciai alphabetum ugyanaz, mellyet a zsidók 
Cyrus idejéig használtak, és a S'1maritanusok megőrzöttek j de voltak 
nekik szcnt és titkos jegyeik is. Az eddigelé ismeretes feliratok vallá
sos tartalmnak j vagy a holtak emlékezetének szentelvék: s a phoeni-

1) Videnmt pop~tlUIII ha hitantern in ea absque ullo tifno1·e, juxta consvetuditwm 

Sidoni01-um, secu1·um et quietum. Judic. 18, 7. 
2-) III. Kir. 7, 13. 
9

) libr Fr. W eber, Vermelt ei1le1· Ge.<clticftte cl er 8c!ll'e;blumst. Göttinga, 1807. 
;j..) 
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ciai írásmódnak legujabban fölfedezett három töredékei, megfejtésre 
várakoznak a propagandai, vati~ani s turini könyvtárakban. 

Belus folyam torkolatánál találtatott fel hir szerint az üveg 1). 

Ablakokra nem igen l1asználták ; mivel a lakok tárva-nyitva álltak a 

1) Valljon a régiek ismerték-e az üveget; használták-e ablakokra? A köz
vélemény azt mondja: nem ; a történe!em igent mond. Herodot (Ill. §. 54.) üveg
ből (iitrAu;:) készült mumia-szekrényekröl szól; Aristophanes, a Felhiikben, 766 v., 
és az Acm·nanokban, 73 v. említi; szintugy Aristoteles. Galenus annak készítési 
mórl.já.t is elmondja; s J~ucretius, Horatius, Martialis, Seneca. tekintélye megdönt
hetetlen. Plinius (XXXVI. 26.) mondja : Sidone quondam iis officinis •tohili, siqui
dem etiam specula. e:rrogitatJerat. Haec fuit antiqua ratio tJitri. Talán azt akarja mon
dani ezzel, hogy tükröket is készítettek. E természetbuvár idejében az üvegnek 
mindenféle alakot, és szint tudtak adni, fu j ás, faragás és csiszolás által : Fundilur 
in officinis tingiturque ; alíud flatu figuratur, aliud to1·no teritur, alittd argenti modo 
coelatur (ugyanott.) Szinte ö, és Dio Cassius (lib. LVII.§. 21.) annaknevét is meg
említik, ki az üveget nyujthatóvá tette; mi bármilly hihetetlennek látszassék is, 
a gyártás tökélye mellett tanuskodik. Pompejiban üveg-korsók ásattak ki. Hercu
lanumban szines üveg-darabok találtattak, mellyek a drága-köveket pótolták, bi
zonyítására. annak, mit Plinius mondott: Fit et album et rmwrhinum, aut hyacinthos 
sappkirosque imitatum, et omnibus aliis coloribus ..• Maa:imus tamen honos in candido 
t•·anslucentibus, quam proxima crystalli similitudine. Akkor is tehát, mint jelenleg, 
legkeresettebb volt a fehér üveg, melly á.tlátszóságra a kristályhoz hasonlított. 
Nero 6000 darab sestertiussal fizetett két kis üveg edényt; olly nagy fokára. vi
tetett a tökélynek az üveg, mind alakjára, mind kidiszítésére nézve! Még ezüst 
és arany serlegek helyett is használtatott: Usus tJero ad potandu111 argenti metalli 
et auri propulit. (PUnlns, ugyanott.) 

Valószinüleg már jókor gondoltak a régiek ama na.gyszerü elönyre, mely
lyet az üveg, ablaknak használva nyujt; átbocsátvá.n a világosságot, de nem a. le
vegőt : azonban bizonyságot erre a legrégibb időkből nem idézhetünk. Először 
tétetik említés róla az iaaelita Philo követségének alkalmával ; midön a.z ale
xandriai küldöttek az ablak-üveget a tükörköböl készülthez hasonli~ják: ml; vrtl.r;l 

iF·•x~ '''·"'T'"''''"' 7f«~rtnA.wto"; Al:to•;. Fea, a müvészet történetében, e helyet ma
gyarázván, ada. tokat szedetl össze a Kr. u. második és harmadik századból, rnely
lyekböl az ablak-üvegek tagadhatlan használata kitetszik. Mongez, a. Dictionnaire 
d' anti?l•ités de t' Enryplopédie méthodi911e-ban többeket is idéz: de már a későbbi 
korból vétetvén, folöslegesekké váltak ; mióta Herculanumban egész üvegtáblák 
találtattak, mellyek a Bourbon-muzeumban most is láthatók, és Pompejiban 
1772. egy ablaküveg találtatott, majdnem három arasznyi szélességű, mellynek 
egy négyszög arasznyi darabjai, vastagok és hom~lyosak voltak. 

Igy tehát föltehetjük, hogy a legrégibb korban is használtatott ablakokra 
az üveg; jóllehet igen gyakran tükörkövek fordittattak e czélra. E kövek any
nyira átlátszók voltak, hogy Plinius azon máznak tiszta fényéről akarván fogal
mat nyuj tan i, mellyel A pelles képeit bevonta, azt mondja, hogy akkép látszott 
az, tJeluti per lapidem speculare•n intuenlifms. A legszebb kövek Spanyolország- és 
Cappadoci<'tból hozattak; a bolognai tartományban is ásattak: és némelly helyeken 
öt- hat lábnyi hiJssztd{at is lehetett találni Illy köablakr,k később nem használ-
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levegőnek, és serlegeket inkább érczből készitettek i de üveggel von
ták be teremeik falait, s ékességeket és nyaklánczokat készitének be
lőle, vegyest ambrával és simított elefántcsonttaL De azok, kik először 
tapasztalták, mint változik át a homok a tiizben átlátszó tömeggé, még 
korán sem jöttek azon gondolatra, hogy ezen eszköz segélyével az öre
gek látása gyámolittassék, az egek mélysége kikutattassék, az alig 
észrevehető parányokban uj világok fedeztessenek föl, az éjszaki vidé
keken, és tavaszsz~l, a tropicus tartományok és a nyár termékei állíttas
sanak elő. Hiresek voltak tovább a phoeniciek finom szöveteikrőL Egy 
éhes eb (ekkép adják elő,) egy kagylóba. harapott, s akifecskendett vér 
gyönyörü pirosra festette annak száját. E körülmény vezetett a bibor 
fölfedezésére. Egyébiránt a bibor nem csak piros volt, hanem fehér, fe
kete, és más szinü is i é9 biborszinnek átalában az neveztetett, mellyet 
bizonyos kagylók nedvei szaigáitattak: megkülönböztetésül a növények
ből nyert szinektőli s amaz különösen gyapju-szövetekre használtatott 1). 

Vallás. 

Fájdalom, vallás tárgyában nem dicsérhetjük a phoenicieket i s 
a szent-irás igen gyakran emlékezik babonaságaikróL Isis, ki Byblosba 
me gy, elve!lztett férjét keresni, arra mutat, hogy vallásuk egyptomi 
eredetü volt j és Adonisnak évenkinti ünnepélyein egy rejtélyes fő ho
zatott a tengeren át a Nil partjairól e városba 2) j mellynek pénzein is 
Isis képe látható. Assyria szinte kiterjeszté vallását Elő-Ásiára, a ke
reskedés és hadjáratok által i mellyck alkalmával egész népeket ültetett 
át Syria-, s Phoenicia- és Judaeából a Tigris és Euphrates partjaira. 
Innen a sok keverék a phoeniciek Theologiájában, mellyet Tha u th nyi
latkoztatott ki, s felügyeletc alatt a hét Cabir testvérek, és Esmun , 
vagy Aesculap, szintc ezek testvére, másoltak le. De Tabion fia, a leg
régibb phocniciai értelmező, sok regéket kevert bele j miért több nem
zedékek multával Surmobel isten, és Tur,vagy Cusartes, kivetkczteték az 
allegoriákból, mellyckhc Thauth öltözteté azt 3). Itt is meg van a leg
főbb értelmiség által kifejezett isteni szó, melly ennek rendeletére n. 
planetai istenségek által leíratott, s \'égre az alsóbb rendii. istenek által 

ta.ttak, mivel az üveg ára. csökkenvén, ez a köveket kiszoritatta: s már Seneca 
irlejében á talánossá vált c szokás: Qunedan1 11ostra demum prodisse memoria scimus ; 
111 speculm·io1·um usus, l'erlucet~lc test n, elarum lrnnsmiltelllium lumen. Ep. 9::>. 

1
) A legjobb munkákat e tárgyban olaszok irttík. Legjelesebb Amati. De 

1·estitu/jonc purpurm·um, harmadik kiadás, Cesena, 1784. ; továbbá, De antiqua et 
nupe1·n purpura, Capelli jegyzeteivel. Ezek kiegészitésére szolgli.l Mtcbele Rosa, 
Disserlar.ione dellc porporc e dellc mate1ie ~estiw-ie prcsso 9li a11tichi. 1786. (l) 

· 2) Lucianus, Dc dea Syra., c. VII. 
8 ) Porpbyrius, ap. Eusrb. Prart'· Era119rl. J. ). 
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a papi castnak kijelentetett; megvannak a fokozatos megtestcsülé~:~ek, 
épen ugy, mint a hindu vedákban. Idő, vágy, felleg, a dolgok három 
nagyszerü elemei : a két utóbbi m~mzé a hím egényt (aether), és a nő 
léget: ezek a tojást hozták létre, mellyből előbb az érzék nélküli állatok, 
azután az értelmes állatok, sa nap, hold, csillagok, tüz, láng, mennydör
gés jöttek elő; mellynek marajára fölélednek az állatok, és szárazon és 
vizen mozognak. 

E Cosmogonia, Sanchoniathon szerin t, a világegyetemet anyagi 
okokból származtatja, nem minden durva spiritualisinus nélkül. V ala
meily phoeniciai 1\:loschusról is tétetik említés, ki elsll akará megmu
tatni a világegyetemnek a parányok egyesülése általi származását. 

Istenek. 

A nép vallása itt is, mint Assyriában, merő Baalokat, és más is
tenségeket képzelt viszonyban a csillagokkal. Baal-, a phoeniciai Satur
nnsnak, két szeme volt homlokán, és kettő nyakán, kettő zárva, kettő 
nyitva; hátán négy szárnya, kettő kiterjesztve, s kettő bevonva, fején 
is kettll. Azt mondják, hogy a közjóért feláldozta saját fiát Jeudot; ez 
oknál fogva véres áldozatok mutattatának be neki, s főleg a gyerme
kek áldoztattak föl tiszteletére; a tüzön vonatván keresztül, vagy 
a tüztől izzó kemenczébe vettetvén, melly az ő bálványának gyomrá
ban égett 1). 

Ez isten mcHé, mint minden keleti vallások ban, Astarte, vagy 
Venus istenull adatott; Idnek tisztelete Byblosban csak fajtalan vala, 
mig máshol az ő oltárai vérrel is bemocskoltattak. Ezen istennő, be 
akarván futni a földet, ökörfőt illeszte magára, s Tyrusban egy az ég
ből leesett csillagot szentelt föl. E csillagászati mythus Venus csillag 
egyesülését jelenti a holddal j melly akkor szokott a bika-jegy közepébe 
érni, midőn Venus is ott állomásozik. 

Az ő kedvese volt Adonis, vagyis az Ur: s midőn j unius '·égével 
az Adonis folyam, mint ez jelenleg is történik, az áradás alkalmával 
magával sodort föld által vörösre festetik, azt mondák, hogy a Libanon 
l1egyén meggyilkolt kedvesnek vérétől van áztatva. Ekkor gyász-áldo
zatok hozattak j vérig korbácsolták magukat az emberek j különösen a 
női{ jajgattak, s hajukat lenyírták: melly szertartástól azonban az által 
válthaták meg magukat, ha megbecstclcnittctésök diját a templomnak 
felajánlották. Ezen Adonis-ünnepek, nem lévén ismeretlenek az Osi
risröli hagyományokban, rendkivül elterjedtek: fölleljük azokat Anti
ochiában az Orontes partján, Alexandria-, Athene-, Cyprus- és Argos-

1
) Eusebius, PrrteJI. erJang. r. k. utol. fej. Minatfus, in Ortf/V. 
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ban; Theocrit és Bion tauu:ságot tesznek eme szcrtMtá:sok pompájáról, 
s az azok tartása alatt uralkodó, kéjelgő kesergésről 1). 

Azothban Dagon, Joppeben Derceto tiszteltetett; de nem tudjuk 
a phoeniciai Neptun nevét, kinek tiszteletére sok emberáldozat vette
tett a tengerbe. 

Hét Cabir 2), vagy Patek, megannyi oltalmazó isten11égek-, vagyis 
elemi erők ül tartattak: ezekhez adatott Esmun, a gyógyászat istene; ki
nek berytusi templomábajöttek a betegek feküdni 3), s csodálatosan meg
gyógyultak. A Cabirok atyja Sydyk volt, a tüz~ek ok feje ; ábráik a ha
jókon őriztettek: s hihetőleg a phoeniciek vitték azok tiszteletét Sa
mothraciába. 

A legnagyobb istenség volt Melcart, vagyis a város istene ; 
kikülönösen Tyrusban tiszteltetett: mellynek emelkedésével, ö is fen
sőbhséget vivott ki magának a phoeniciai istenek köz t. E Hercules tisz
telete mindenütt elterjedt, hova csak phoeniciai gyarmatok érkeztek; 
s ez volt a kötelék köz tök, és az anyaország köz t. A carthagoiak a köz
jövedelmek tized részét az ö templomának küldék, midőn ott tavasz 
kezdetével, minden gyarmatok küldöttei megjelentek. ~~venkint min
denütt nagy tüz gyujtatott meg az ö tiszteletére, mellyből egy sast 
bocsátottak föl j melly jelenetet a görögök Oeta hegyén utánoztak, a 
romaiuk pedig a hizelgő apotheosisok alkalmával használtak. Maitában 
még most is léteznek Melcart templomának romjai; de legpompásabb 
volt a cadixi templom, mellyben csak tüz égett, de semmi bálvány sem 
létezett. 

A papok hatalma- s befolyásáról e népnél fogalmat nyujt ama kö
rülmény, hogy Sichaeus, a főpap, Pygmalion király sógora volt j tovább, 
hogy Izraelben, mihelyt oda bejutásuk sikerült, azonnal századtint for
dulnak elő a történet szerint ~). 

1) Tbeocrltus, XV.; Bton, (. Tudva van, hogy a zsidók törvényhozója, s pro
fétái rnilly nagy gonddal távoliták cl c fajtalan tiszteletet. Az átoknak , mclly 
Charn maradékit Noe rneztelenségének iölleplczése rniatt érte, kellett elrémíteni 
a zsidókat Phallus tiszteletétöl. 

1) Vagy a xcnHI1 égni, vagy n persa cauirim ~zótól, melly höst, erőset je
lent; v,agy a zsidó chabet·imtöl, mi annyit tesz: egyesültek. Kibir, Qbir, rn~.Itai 

nyelven Ör(lögöt jelent. 
3) Erre ezé! oz lsaias 65, 3. ; hol azt mondja: Potmln.i ... 'I"Í immolant in hor

lis .•. r;ui hntitnnt it• sepulcl~ris et in dclubt-is idolor11m donnilmt. 
')L Kir. 18, és 22.; és fönebb 439. l. 
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BUSZONBBTBDIK FBJBZBT. 
Kereskedés. 

A phoeniciek különö9en mint kereskedő nép ismeretesek: s mi
után a történetirók hibás nézeteinél fogva azon vélemény kapott láb
ra, hogy a régi nemzetek pusztán csak harczosok és hóditók voltak, 
megkisértjük kiemelni a kereskedés-, mint a polgárisorlág egyik leghat
hatósabb emeltyűjének fontosságát és természetét. 

Könnyü elképzelni, hogy a szükség idézte elő a csere-kereske
dést; de ha azon kérdést intézzük a történelemhez : ro iképen ter
jedt az el népröl-népre; a termékek helyébe mikor léptek a nemes ér
ezek; hol verték az első pénzdarabot; miképen emelte a kereskedés . 
kezdetben a miveltséget: minderre nem képes feleletet adni. Mellözve 
a gyanitásokat, tisztán áll előttünk a tény, mikép a régi népek keres
kedése leginkább abban különbözött az ujabbakétól, hogy a száraz
földre szoritkozék. Nem, mintha a tengereket, főleg pedig a Közép-ten
gert hajók nem hasitották volna; hanem ez csak másodrend ü dolog 
volt, és csupán függeléke a szárazföldi kereskedésnek. Igy tartott ez 
mindaddig, mig Afrika körülhajázva lőn,· és Amerika fölfedezteték l). 

A kereskedés természetesen azon tartományok felé vette utját, 
mellyek legtöbb termékekkel kinálkoztak. Europa legnagyobb részt 
parlagon állott; s midőn már mivelödésnek indult is, nem igen sokat 
termesztett, és csupán a fogyasztási kereskedésrevolt szoritva: ellenben 
Afrika partjai, s Ásia, széles tért nyitottak a vállalatoknak, s különösen 
az Indus partjain talált kielégitést a fényüzés, és a nyalánkság. 

Valamint az ujabblwri arabok és mongolok, ugy a régi persák is 
hővelkedtek az arany- és eztistben ; melly érczekkel nem csak palotáikat, 
és a trónt élwsiték, hanem még házi eszközeiket is. És honnan vették 
ők ezeket? Kis-Ásiában a Maeander és Pactolus aranyfövenyet hordtak; 
ugy látszik azonban, hogy ott bányák nem léteztek. A Taurus hegy· 
ségben sem igen találtatik arany, egészen azon pontig, a hol szétágazik: 
befoglalandó a Cobi pusztaságot; itt, valamint Nagy-Buchariában, igen 
nagy mennyiségben ásatott az arany. Kelet felé vonultában, eme hegy
lánczolat még dusabb hányákat tartalmaz: azonban e vidékek jelenleg 
is olly kevéssé ismeretcsek; mennyivel inkább azok voltak az ó-korban ! 
Még azon bányák sem szolgáltattak sok aranyat, mellyeket Oroszország 

1
) Beeren igen jeles müvén kivül, lásd: 

Gatterer, Einleitung z1w synckronistischen Universal-Historie. 
!ichhorn, Geschichte des Ostindischen Hand els. 
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jelenleg a Bajkal tón tul vett mivelés alá j dc a ~iberiai bányák már 
többet adának. Hanem természetes és nagy darabokban találtatott ln· 
dia némelly részeiben, különösen Ceylonban. Az ezüstöt pedig, melly a 
persák korszakában olly nagy bőséggel találtatott, hogy némelly népek 
adójokat egészen ez ércz-nemben fize ték, a Kaukazus hegység, Bac
triana, s még inkább Spanyolország szolgáltatta. 

Agatarchides leírja Photiusnál az arany ásá~a-, és tisztitásának 
módját a régieknéL Ő az e munkával foglalkozó rabszolgák helyezetét 
mindenek közt a legszerencsétlenebbnek tartja. Mindenekelött tiiz ál
tal repesztetik meg a kődarab, melly az érczet tartalmazza j ennek da
rabjai azután vas eszközökkel, vagy puszta karokkal fejtetnek le, mi a 
legifjabb és erősebb munkások kötelessége: s az ér után ekképen ké
szülnek az aknálc. Minden bányásznak fövegéhez lámpa van erő'litvc, s 
a legkinosabb helyzetben kell dolgozniok a felügyelő akarata szerint 1 

ki öket bot-iitésekkel hajtja. Gyermekek szedik össze az ércztartalmu 
ködarabokat, és csuszva-mászva hozzák ki az aknából: itt az öregek 
és gyengébbek veszik át, s nyujtják a felügyelőknek. Ezek harmincz 
évet meghaladott erőteljes emberek, kik az érczet buzaliszthez hasonló 
finom porrá törik. Mások c port egy igen sima, és lejtösen fekvő asztal
ra hordják fel j és vizet öntvén rá, kezeikkel dörzsölik e vegyüléket: mig 
a földes részek elválnak, s csupán a nehezebb érczrészek maradnak 
vissza. Gyakran szhracscsal is vcrik ez anyagot j mcllynck lyukacsaiba 
a könnyü részek beveszik magukat, az asztalon hagyván az érczet. Ez
után az olvasztáknak adatik át, kik olmot, homokot, czint, és árpakor
pát vegyítvén vele össze, az egészet bizonyos mézgával légmentesen 
elzárt edénybe zárják, s öt nap- és éjen át kemény tüznek kitéve, a hato
dik napon kihülni engedik, s tartalmát más edénybe öntik j me Ily most 
már tiszta arany, és csak igen keveset vesztett azon sulyból, mellyel az 
égetés előtt birt. 

A királyok és papok ékességeire, gyürük, pecsétek, török, karpe
reczek, lánczok készítésére, sőt lószerszámok kirakására is használt 
gyöngyök és drága-kövek, Afrika beljébiH, és Hindostanból jöttek. A 
persa tengeröböl, Ceylon, és a Gangesen túli félsziget partjai mindig 
hővelkedtek gyöngyökben 1). Ezeket hasznáJák ékességül Darius ne· 
jei; ezeket viselte nyakaban Tippo Sa ib, midőn védelmezvén szék váro-

1
) Abraminok ötöd részét kapjákabuvárok által halászott gyöngyöknek, 

azon k&nyörgések fejében, mellyeket ök a veszélyek, és leginkább a tengeri ku
tyák.elháritásaért tartanak. Ha valameily halász kivonuá. magát ez adózás alól, 
bármilly balsors érje is őt, semmiféle segélyre számot nem tarthat. Mielött a por
tugalok Indiába jöttek, a halászat minden 20, vagy 24 évben tartatott meg; a por-



sát az angolok ellen, meghalálozott j és Rundsit-sing lahorei királynak 
egész öltözete gyöngyökkel van kirakva, midön Europa követeit olly 
büszkén fogadja. 

Keleten található tovább a legfinomabb gyapju, a teve- s angorai 
kecskeszőr, hasonlithatlan kender, tovább a pamut és selyem j az előbbi 
közönséges termesztmény, az utóbbi ritkább termék, de azért a medu
sok öltözetre használták 1). Mellözve Arabia s Cashemir temérdek nyá
jait, Kis-Ásia, s ki.ilönösen Milet szolgáltatá a legkedveltebb gyapjut 
a babyloni, s görögországi gyáraknak Nem kevésbbé keresettek voltak a 
szőrmüvek, inkább fényüzésböl, mint sem takarául a hideg ellen. 

Az áldozatolmát pazarul használt tUmjén Arabiából, s Afrikának 
azon részéből nyeretett, melly a persa öböllel szemközt fekszik j honnan 
többHiszerekkel együtt vagy Phoeniciába, vagy azon tengeröblön keresz
tül Babylonba, s Ásia beljébe vitetett. A fahéj, valamint a bors, melly je
lenleg kizárólag India terméke, ugy látszik régente Arabiában is nött. 
Jóbnak igen régi könyvében is van már említés India kereskedése- és 
festett vászonszöveteiről 2). 

Karavánok. 

Ezek valának a régi kereskedésnek főbb tárgyai. De a rémítő 

távolság, az utba eső pusztaságok, és a rabló csordák miatt kevesen nem 
utazhattak j hanem nagyobb számmal indultak meg, és fegyveres kisé
retet vive magukkal, kölcsönösen gyámoliták egymást. Bármi volt lé
gyen is oka, de Ásia nagy folyamai igen sol(áig nem birtak azon fon
tossággal a közlekedést illetőleg, mellyre az europai folyamok olly ha
mar felvergödtek : mig ellenben már a legrégibb korban, alig hogy az 
emberek meghaditották a tevét és elefántot, karavánokkal (k i e r- v a
n es) találkozunk. Minthogy számosak voltak, meg kellett határozni az 
állomási helyeket, hol mindnyájan összegyülnek j meg kellett határozni 
az adás-vevésre alkalmas városokat: folyók, források, árnyékos lombok, 
virányok jelölték az utakat,, és a nyughelyek-, raktárak-, vagy vásárté
rekül kijelölt állomásokat. Asiában, hol mivelt tartományokon vonultak 
keresztül, nem hiányoztak az utak és szállodák, vagy miként mai na· 
pon is neveztetnek, ka r a v án-se r a i l ok j mellyek építése és fentar
tása azon despoticus kormányoktól, telhető költség- és erőfeszítéssel 

tugalok 10 évi idöközre szállitották le; a hollandiak 7-, vagy 8-ra; most mindcn 
lmrmadik évben megtartatik a halászat: mi által a kagylóknak nem marad idejek, 
gyöngyöket rakni le, s ezeket kellő nagyságra növeszteni. 

1
) Ott, hol a Vulgata a selymet említi , nem bizonyos, valljon az eredeti 

szövegben is e kelmét kelljen-e érteni. 
1 ) Non con{eretu1· ti11rtis Incline colo1·itus. (28, 16.) 
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hajtatott végre, miután egy egész nép tevékenységét egyetlen pontra 
központosíthatták Herodot épen ugy rajzolja a persa karaván-gyülhe
lyeket, mint Marco Polo a mongoloknál látottakat; és Mohamed ideje 
óta különös érdemnek tartatik azok szaporítása. 

Valamint a középkorban, midőn hiányzott a közbátorság, a szer
zetesek kolostoraik körül gyüjték össze az iparosokat és kereskedőket, 
a szent l1elyek oltalma alatt: szintugy a régi századokban is, a templo
mok szolgáltattak alkalmat és oltalmat a kereskedésnek. Az évenkinti 
ünnepélyek találkozási helyet és időt tüztek ki a kereskedőknek; kik itt 
összegyülvén, templomról-templomra megszálltak : és érkezésök épen az 
időszaki ünnepélyek kezdetére esvén, ekképen az ajtatasságra össze
sereglett népet ott találák; s igy annál n!tgyobb alkalom nyilt az adás
vcvésre. Mennyi szükséget, mennyi kényelmet elégítettek ki ekképen 
a karavánok utjában eső népek; saját termékeiket cserélvén be! A ka
raván-tanyákra gyülekező szomszéd népek még nagyobb kiterjedést ad
nak a közlekedésnek, és az emberek egymásh~zi közeledéséből származott 
előnyt nevelik; maguk a nomád népek is, az érdek kötelékei által csa
toltatnak a kereskedőkhez, az által, hogy tevékkel látják el öket, sőt 
gyakrankalauzul is szolgálnak nekik. Állomási helyek, indulási és érkezési 
pontok, utak, minden előre ki vagyon szabva. Hol vásártérek nyílnak, 
ott a hordozható sátorok csakhamar épületekké változnak; évenkint nö
vekszik a karavánok és vevők, a szállóhelyek, és raktárak száma; helysé
gek és városok emelkednek, mellyekben a fényüzés és Mség táplálékot 
adnak a müvészetek- és az iparnak, s a miveltségnek jó és rossz követ
kezményeit idézik elő. Sekképen a szárazföldi kereskedés utja i mindin
kább állandókká válnak. 

A birodalmak gyakori felforgattatásának következtében, a keres
kedelmi utvonalak is kétségkivül vagy megszakittattak, vagy pedig 
más irányt vettek j azonban az uj hódítók, belátván ·a karavánok fon
tosságát mind az egyesekre, mind a kincstárra nézve, melly azoktól 
adót és ajándékokat kapott: mindenkép igyeÍreztek helyreállitani a for
galmat, az utak biztosságának eszközlése által. 

..\rúk. 
Az ó-korban a kereskedés, lehet mondani, csupa termékekből ál

lott j mivel a szükség, vagy fényüzés kielégítésére az elemi anyagokat 
kellett beszereznie, vagy az ipar által feldolgozott- és finomitattakat 
eladnia, vagy becserélnie. C!:ierc volt a lcgszokottabb mód; s még akkor 
is, midön nemes érczek haf!ználtattak az érték meghatározására, nem 
annyira a pénz neme, mint inkább sulyja vétetett tekintetbe. A jelenleg 
annyira fontos pénzkereskedés nem igen volt szokásban a phoeniciek-, 
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persák- és zsidóknál j s ha bár később Athene-, Alexandria- s Romában 
pénzváltók és bankárok léteztek is, ugy látszik, fogalmuk sem volt a 
váltó-levelek- és intézményekről 1) 1 mellyek hiányában pangásra van a 
forgalom kárhoztatva j nem ismerték ők a közhitelt, sem a gyors, biz
tos és gyakori közlekedést a posta utján. 

Fő szállítási eszköz a teve volt : annyira, hogy a karavánok csak 
azon tartományokat járták be, mellycl{ben a teve otthonos. De bármilly 
rendkivüli legyen is a puszták eme hajójának ereje, mindamellett 
száz alig lenne elegendő azon teher fölvételére, melly jelenleg egy kö
zép-nagyságu hajóra rakatik. Ugyanazért a kereskedés kisebb térfogatu 
árúkra szorittatott j ugy hogy például a rizs, noha már Eurapában is
meretes volt, csak csekély mennyiségbcn hozatott ide j s még a XIV. 
században is a lombard városok árujegyzékén, csak mint a gyógysze
részek által árulandó fi.iszerfordul elő. Képzeljük csak, mennyibe ke
rülne a salétrom és czulwr, ha szárazon kellene szállitani Bengalból ! 
Afrika s Egyptom partjain )>övében vala felhalmozva a buza: s nem 
hogy kivitetett volna, hanein raktárakba gyüjtetett, mig csak a legna
gyobb szükség nem kényszeríté az idegeneket, hogy utána jöjjenek. 
A bor szállitására is szekerek és jó utak sziikségeltetnek: különben is 
déli Europa, melly most legtöbbet termeszt, akkoriban a Iig hogy mi
velte a szöllőt j s azon tartományok, me Ilyektől a természet e jótéte
ményt megtagadta, nélkülözék a bort. Az olaj, mcllyct a régiek vaj he
lyett, és egyéb ezétokra is !Jasználtak, sokkal könnyebben szállitható ; 
azonban inkább szerettek a régiek füszcr-, tömjén-, finom szövetek-, 
drága-kövek-, érezek-, és átalában olly árúkkal rakodni, mellyek cse
kély térfogattal nagy becset egyesitettek 

Kalmnrszemél;rzet. 

A tolmácsok és közbenjárók, kikre Egyptomban akadunk, bizony
ságot tesznek róla, mikép különfélc állapotu egyének foglalkoztak a ke
reskedéssel j azonban a régieknek fogalmuk sem volt a jelenlegi ru unka
beosztásróL Mai nap a londoni, vagy amsterdami palotájában kényel
mesen élő kalmár, ügynökei, lcvelezői s megbizottjai ált!l.l 1:nind a két 
világrészszel kereskedést űzhet: akkor pedig személyesen kellett hosz
szu u tra idulnia; s maga volt tulajdonosa és igazgatója a karaván-, 
vagy hajónak. 

Tenger-észet. 

Hajót is mondék j mivel az ellSrcbocsátottakból rosszul következ
tetné valaki, hogy tehát a tengeri kereskedés mijclentőséggel sem birt. 
Ellenkező tünik ki a phoeniciek kereskcMséböl; melly azonban, hogy 

1) L.aXIV. könyvet. 
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ugy mondjuk, csupán parti hajózásból állott, a kikötök , vagy 
hegyfokok közt, a nélkül, hogy a nyilt tengerre bocsátkozni mertek 
volna. Nem is annyira a delejtű hiánya tartóztatá őket vissza, mint 
inkább azon körülmény, hogy az Oceánon tul létező szárazföldről mit 
sem tudtak. Miért is távoztak volna messzire, minden czél nélkül? Épen 
azért jegyeztük meg 1), hogy Colurubus fölfedez~sének fontossága nem 
annyira egy uj világrész föltalálásában áll, mint inkább azon körül
ményben, hogy a hajózásnak uj lendületet adott, az által , hogy előbbi 
szük köréből kivonván, az Oceán végtclenségét tárá föl előtte. 

Ki csak némileg ismeri a tengert, tudja, milly bajjal jár a parti 
hajózás, és milly jó iskolául szolgál az a tengerészeknek Csupán illy mó
don kerülék meg a portugalok a Jó-remény fokát; a középkori norma
nok ekkép kalandozták be Europát: s jelenleg is az uj-fundlandi halá
szat, és a kőszén-szállítás képezi az angol tengerész legjobb matrózait. 
A régiek előtt ismeretes három világrész ollyképen határos egymással, 
hogy a parti hajózás a kincs és találmányok utáni szomjat teljesen ki
elégíthette. Két nagy tenger környezi azokat: a Közép-tenger1 kapcso
latban a Fekete-tengerrel, s az indiai tenger, az arab, és persa öblök kel. 
Az előbbi termékeny és mivelt tartományoktól környezve, súgetekkel 
behintve, a veszélyes apály- és dagálytól nem igen háborgattatva, elö
mozditá a közlekedést a hó.rom világrész közt. Szintugy az indiai ten
gernek közel partjai, temérdek szigetei, s a rendesen megujuló szelek 
könnyítik a hajózást. A majushótól octoberig fuvó délnyugoti szelek, 
Afrika partjairól Maiabar és Ceylon partjaira hajták a hajókat: az éj
szaki szél pedig, melly ugyane hónapokban az arab öbölben uralkodik, 
a Bab~el-Mandeb szoroson l1ajtja ki azokat j s a tavasz beálltával, az éj
szakkeleti szelek az indiai tengeren, és a déli szelek az arab tengeröböl
ben, a hajók visszatérésére voltak kedvező befolyással. 

Karaván-utak. 

Azon állandóság, mellyet a kereskedés megszokott utjában kö
vetett, módot nyujt irányának meghatározására. Babylon az Euphrates, 
Hactra és Samarcand az Oxus partjain, a Közép- és Fekete-tenger 
partjai, látszanak rendeltetve a természet által a kereskedés fel virágoz
tatására: innen indultak ki, s ide tértek vissza a karavánok. Az Ara
bia s Phoenicia közt közlekedő , India s a pusztaság termékeivel meg
rakott karavánok, Petrában állapodtak meg, éjszaki Arahiábarr, s in
nen a Libanorrba vonultak. A babyloni-persa karavánok vagy Lydián 
keresztül jövének Susába j vagy Phoeniciából Palrnyrát a pusztában, és 

1
) L. Elmélkedésünhet a:. egyetemes világtörténelemr·öl,58.l., és Beeren rnunkáját. 
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Tl1apsacust az Euphratcs mellett érintve, a mcdiai falon át érkeztek am:t 
nagy városba: hol főleg India nyers anyagai dolgoztattak föl; vagy 
végre Syriából, Mesopotamián keresztül, mcllyct az ajándékok által 
megszelidithet.ő rabló csordák tőnek veszélyessé, Anthemusia mellett 
keltek át az Euphraton, Bambycán keresztül Edessába Jöttek, és innen 
a seeniták 1 vagyis nomádok pusztaságain keresztül, Scenaebe értek: 
melly hetven mérföldnyire fekszik a Tigris melletti .Seleuciától. 

Ezek voltak a kereskedelmi utak nyugoti Ásiában; annak beljé
ben Babylon- és Susán át közlckcdtek Indiával: éjszakra hagyván a 
Persia s Media közt fekvő pusztMágot. Ez uton továbbá, Mcsopotamián 
keresztül, Ecbatana- s Ragesig jutottak , a Daricl. torkolatának neve
zett kaspi kapukig 1): mellyekct a nyugotról keletre vivő utban kike· 
1·ülni nem lehet; ezután Partbia fővárosa Hecatompylos, ariai Alexan
dria, Prophtasia, Ortaspana városokon keresztül, mintegy kétezer mér
földnyi utazás után, az Indushoz értek. Ha pedig a karavánok nyu
goti Ásiából Bactria- és Samarcandba akartak jutni, ariai Alexandriá
ból, Maracandon át, a Jaxartes és Nagy-Tatárország határai felé tar
tottak. Bactra- és Samarcandban (Nagy-Buchariában) volt az éjszaki 
Ásiára számított indiai ámk lerakóhelye: s itt, valamint a kaspi ten
ger nyugoti partjain sereglcttel( össze vásárra a nomád csordák j s 
ekképen igen élénk volt a kuzlekedés a külöufélc nomád népek közt. 
Közép-Ásián tovább egy ut vonult keresztül, melly a fekete-tenger
parti görög városoktól, az Ural hegységen keresztül, az agrippaeusok-, 
vagy kalmukokhoz vezetett Nagy-Tatárországba. 

Afrikában a karavánok azon irányt követék, mellytől mai napig 
scm té1·tek el j csakhogy most Cai ro ból indulnak ki : az ó-korban pedig 
Thebéből, J u pi ter Ammon viránya felé; s itt Aethiopiából, vagy a no
mád népektől, e félsziget bensejének legbecsesebb termékeit vették át, 
és azokat a Nilusra, vagy pedig a Közép-tengcue vitték(L). 

:\ phoenh•iek kereskedést". 

A phoeniciek tengeri rablással kezdék üzletöket j s a trajai há
boru idejében, midön Horner már a Jupiter által kedvelt Rhodus szige 
tet magasztalja, s a gazdag Corinthust , és a kereskedés által virágzó 
pompás Orchomenus várost: a phoeniciek Görögország p&.rtjait látogat
ják, ék- és játékszereket árulva, s fiúkat és leánykáka t rabolva; kiket. 
az ásiai piaczokon árulnak, vagy nagy váltságdíjért bocsátanak vissza 

1
) A rege s~erint ez erÖs.<;éget bizonyos Dari u é pi tteté , ki az utasokat itt 

kifosztá., azokkal szerelmeskedett, azután redit; a Terek vizébe vetteté. A kauka
zusi kutatásaiban olly szerenesés Klaproth a~t his~i, hogy a Dariel nevezet a 
tatár dar jol, azük ut, szavaktól származik. 
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szülöikhez 1). Ezt ök olly kevéssé tartották becstelenségnek, rnint je
lenleg a beduin arabok a rablást. Hornernél Ulysses aztrnondja Eurnaeus
nak , hogy m i e l ő t t T r o j á b a j ö t t v o l n a , k i l e n c z i z b e n 
t e t t c z i r k á l v a t e n g e r i u t a t; s Menelaus beszéli gyermekei-

1
) Az Odysseáóan (O. 389.) Eumaeus pásztor ezeket beszéli Ulyss~snek : 

"Van egy Syria nevü sziget (ho. valamit hallottál róla.,) Ortygia fölött, hol a. nap 
megfordul: nem igen nagy, de termékeny; szép ökröket és juhokat tenyészt, 
van gabonája; bora; éhséget soha sem szenvednek lakói, sem egyéb gyülöletes 
rossz nem éri öket. De miután az emberek megvénhednek a városban, eljövén 
Apollo ezüst tegzével Diana társaságában, és megrohanván öket, ki végziszelid dár
dájával. Két város van ott, és minden dolog két részre van osztva.: mindkettőn az 
atyám Ctesius Ünnenicles uralkodott, ki hasonló a. halhatatlan istenekhez. Phoe
niciek jöttek oda, tapasztaltak a tengeren, fekete hajójokon temérdek holmikat 
hozván. Atyám házában egy phoeniciai nö volt: nagy, szép termetü, s jártas a 
finomabb női munkákban. A ravasz phoeniciek megcsalták öt; és midön mosni 
ment, egy közülök enyelegni kezdett vele a hajó körül : mi a nök elméjét meg 
szokta zavarni , bármilly mértékletesek legyenek is különben. Azután kérdé öt, 
ki legyen, honnan való; s azonnal megmutatá. atyám házát, hozzá téve: ,Di· 
esekszem vele, hogy a rézmüvekben dus Sidonból s1.ármazom, és leánya vagyok 
a dusgazdag Arihantnak ; de engem taphii tengeri rablók ragadtak el onnan, 
midön a mezőröl jöttem, s ezen embernek házálwz hozván, jó áron eladtak neki.' 
Ekkor azon férfi, ki öt megölelte, igy szólott hozzá: ,Nem volna kedved haza. 
jönni velünk, meglátni atyád- és anyádnak no.gy házát, és őket magukat is ? 
J\Iert még mindketten élnek, és gazdagoknak mondatnak.' A nö pedig ujola.g 
felelé: ,Szivesen rá. állok, ha ti hajósok esküvel fogadjátok nekem, hogy ille
tetlenül haza vezettek engem.' Igy szólván, a hajósok megesküvének. S ezután 
a nő ismét kezdé: ,Most legyetek csendesen ; se valaki közületek ne szóljon 
hozzám, ha velem az. uton, vagy a kutnál találkozik: nehogy va1a.ki az öregnek 
házába térve, megmondja neki, s ö benne gyanu ébredvén, Rzoros guzsba té
tessen, titeket pedig halálra keresse!'!. Azonban tartsátok jól eszetekben, a 
mit mondok, és sürgessétek a tárgyak bevásárlását; s midőn a hajó meg lesz 
rakva. élelmiszerekkel, küldjetek valnkit, a ki engem a palotából elraboljon; én 
is hozok magammal, a mi kezembe akad: sőt még más dijjal is fizetek nektek, 
mivel a házban én vagyok nevelőnője a jó ember fiának, ki már elég ügyes, és 
velem szokott járni. Elhozom őt a. hajóra., s érte igen sok pénzt kaphattok, bár
hol fogjátok is öt eladni idegeneknek.' Igy szólva, visszatért a. szép palotába; s 
ők egész éven át nálunk maradván a kiv<ijt hajóval, sokholmit beszerez tek. l\lidőn 
pedig a hajó megrakodott a visszatérésre, elküldöttek a nö után: eljött a követ 
atyám házához, aranylánczot hozva magával, melly ambrával volt összefüglalva. 
A szolgálók és szeretett anyám kézröl·kézre forgatták a lánczot, s bizonyos ál't 
ajánlottak érte; az, miután hallgatva beleegyezett, visszatért a hajóra. S ekkor 
engem ké~:nél fogva a nő, kivezetett a házból, sa csarnokban leviS asztalokról há
rom csészét keblébe rejtvén, kiment; és én vakon követtem öte t. A nap már ha
nyatlóban volt, s az utak besötéterHek; s mi azonnal elindulván, egy derék kikö
tiíbe értünk , mellyben a phoeniciek gyors hajója volt. Ezek a hajóra felülvén, 
hasitani kezdék a vizeket, s Jn pi tet· )!edveziS szelet adott. Hat nap, é.~ hat éjjel 
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nek , hogy a tengeren Cyprusba, Phoeniciába, Egyptomba, Aethiopiába, 
Libyába tett nyolcz évi czirkálása közben, olly vagyon ra tett sz.ert, mi
nöre kivüle senki. Plutarcbus 1) szinte mondja, hogy a hősök büszkék 
valának a rabló czimre j későbbi időkben Solon megengedte a_,tengeri 
rablás végett alakult társaságokat j s Aristoteles és Plato a rablást a 
vadászat egy nemének tekintik. 

A görög hősök első vállalatai is a corsarok ellen valának irányoz
va: miért is GOrögország növekedő hatalma a phoenicieket más eljá
rásra birta j kik St rabo szerint nem sokára a trojai háboru után, Afrika 
nyugoti partjain kiszálló helyekkel birtak, és Salomon korában az arab 
tengeröböl éjszaki kikötőiből indulva ki, Tharsis-, vagy Ophirba evez
tek, Boldog-Arabiába, Aethiopiába, vagy Ceylon ba: honnan csak há
rom év mulva tértek meg, arany-, ezüst-, elefántcsont-, drága-kövek
és egyéb árukkal terhelve. Három fő irányt vett az ö kereskedésök: 
délnek Arabia- s Indiába j keletnek Assyria- s Babylonbaj éjszaknak 
Örményország- és a Kaukazusba. Az első legfontosabb lévén , szárazon 
és vizen folytattatott. Kiérve a persa öbölböl, a Gangesen inneni indiai 
félszigetbe, és Ceylonba értek, hol fahéjjal rakodtak meg j s vagy az 
utazók sajátságos nagyitásánál fogva, vagy mások elriasztása végett, 
azzal álltak elő, hogy bizonyos ragadozó madarakkal kellett megküz
deniök , és hogy a sok mérges kigyó miatt e fúszernek összeszedése 
nagy veszélyekkel jár 2). Arabiából tömjént, myrrhát, cassiát, mézgát 
(c is t n s c r e t i c us), aranyat, gyöngyöket, elefántcsontot és é bent 
hoztak Tyrusba a nomád karavánok, mellyek Y emen-, vagy Gerrába 
jövének az arab tengeröböl mcllett j melly kereskedésből Syria s Arabia 
némell y népei annyira meggazdagodtak, föle&' az edomiták Idumacában, 
kik ismét a phocnicieknck adák cl áruikat j és a madianiták: kik annyi 
arany birtokában voltak, !10gy midőn őlwt a zsidók meghóditák , nem 
csak saját szükségökre találtak elegendő ék9zcreket, hanem lovaik 
számára is arany nyaklánczokat készítettek. Egyptomból pamutot, ga
bonát, szövetekct nyertek , s cserébe bort, és égetett földből hordókat 
vittek érettök j mcllycket n persák, midőn Egypiomot meghóditák, a 

utaziunk; s midön Jupiter Saturnius a hetedik reggelt fölhozá, a nyilnzá~uak ör· 
veudö Diana átszegzé a nőt: ki is n hajó hátuljában összeroskad ván, olly zaj t 
ütött, miut valameily tengeri tyuk; s n fókák- és Imiaknak vetették őt étkül: én 
pedig megsebzett sziv,·el magamra hagyatv11. lli!I.I'Rdtam. A szelek ide lthaeába 
hajtáuak minket; hol JJaertcs megvett engem az ő birtokai számár11., s ekkép lát· 
tam meg ezen földet." 

1
) Homer, Ody~sea, IV. Flutarch, Theseus életéLe11. 

1
) Herod. lll. Theophr. A növények története, IX. 5. 
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pusztaság hosszában viztartók gyanánt helyeztek el 1). Palaestina kü
lönösen a legjobb gabonát, bort és olajat szolgáltatá nekik, melly még 
most is felülmulja a provenceit; tovább a jelenleg Mecca név alatt is
meretes balzsamot, melly a Genezareth ta\Tánál találtaték. Syriából a 
chalyboni (Aleppo) bort és a pusztai gyapjut kapták; s épen a puszta
l'lágon keresztül vezető uton , hol a kerel'lkedés kényelme Palmyrát és 
Balbeket alapítá s virágoztatá fel, Babylon felé tartottak j honnan 
Persia felé fordulván, a selyem-tenyé~ztő tartományokba jutottak. 

Éjszakra a Fekete- s Kaspi-tenger felé irányozták utjokat; s Ör
ményországból, és az ezzel határos tartományokból hozták a lovakat, 
réz-edényeket, és a legszebb rabszolgákat: melly kereskedésért megát
kozván őket a proféták, megjövendölék nekik, hogy az ö gyermekeik 
is a sabaeusoknak fognak eladatni 2). 

Hajóikat kerek formára épitették a phoeniciek, igen csekély ge
rinczczel, nehogy apálykor megfenekeljenek j széles vitorlákkal, és 
számos, igen nagy evezőkkel hajták azoka.t a szél ellenében. Hosszu és 
keskeny hajókat épitének hadi czélokra; s bizonyára az ö gyáraikból 
kerültek ki Salomon, mint szinte Semiramis és Sesostris hajóhadai. A 
csillagászati ismereteket, mellyeket más népek jövendölésekre hasz
náltak fel, ök a tengeren vették alkalmazásba; s minthogy a kis-med
ve után tájékazák magukat, az mondatott róluk, l10gy ők találták fel 
ezen csillagzatot. 

Ekképen hordák szét kelet áruit a beltengereken, mellyek part
jain számos telepeket alapitottak, mellyek nyelvöket is megőrizték. 

Delost, alig hogy a tengerből kiemelkedett, benépesiték; Cyprus, Rho
dus, Sicilia, és Sardinia általuk gyarmatosíttatott; Malta korallgyön
gyöket adott nekik , Olaszország szurkot : mindenek föl!:ltt pedig ér
ezekben d us tartományokat kerestek, mellyek kibányászására a ben
sziilötteket jó módjával, vagy erőszakkal rábirták, vagy pedig rabszol
gákat vittek oda e czélra. Ez oknál fogva kedvelték Spanyolországot, hol 
az ezüst még a föld szinén is találtatott: ugy tekintették ök e tartományt, 
mint kP.sőbb a spanyolok Peru t. Nem csupán ezüstöt, l1anem aranyat, 
czint, vasat, olmot is ástak itt 3 ); ezenkivül adott a föld gabonát, bort, 
olajat, finom viaszt, gyapjut, besózott halat, válogatott gyümölcsöket 
olly bőségben, hogy ezek eltartásra is megszárittattak. Egy darab 
spanyol juh egy talentumorr kelt ~), és cserében ezek helyett vásznat 

') Berod. 11. 5. 6. - 2) Joel, 4, 1-8. Amos, 1, 9. 
3 ) Ezechtel, 27, 12. Strabo és Diodor. 
') Strabfl. 
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adtak , a spanyolok szokott öltözetérc, s a barbarok előtt mindenkor 
annyira kedves. csecsebecséket. . 

Cadix volt a l<iindulási pont távolabbi utazásokra, mellyeket, 
ugy mondják , egész Madeiráig, és a canarii szigetekig terjesztének ki
Annyi bizonyos, hogy a szoroson átmentek, és Nagy-Britanniába~, és a 
shetlandi szigeteken czin t, és alkalmasint sárga ambrát is szedtek 
össze, mellynek becse egyenlő volt az aranyéval; Poroszországba, s a 
balti tengerre is eljutottak, hová ·csak a parti hajózás vezetbeté ö_ket. 
A történet azt is mondja, miszerint Nechao, Egyptom királya, 600 év
vel Kr. e. Afrika körülhajózására vette öket; s kiindulván a Vörös
tengerről, a partok hosszában, mennyire a dagály és szelek engedték, 
haladva 1 három év mulva a cadixi szoroson át tértek vissza a Nilus 
torkolatához 1). Annak bizonyságaul, hogy az Oceánon is átkeltek, azt 
álliták némellyek, hogy phoeniciai feliratok fedeztettek föl a Cordille· 
rák tö\·ében, hogy az assyriai Bél-, és a persa Mithrának tisztelete 
Amerikában virágzott: hol a nap leányai a Vesta-szüzekre emlékeztet
nek, és a mexicoi s perui paloták az egyptomi typust, és a hiero
glyphokat tüntetik elő. Mindezck ellenében, midön Xerxes az ö hajóikon 
Görögországot megtámadta, a phoenieiek nyugot felé nem merészel
tek tul menni Samoson : noha e sziget, és a legelső Cycladok , Micon 
és Tenos közt csupán 70 mérföldnyi távolság van; s a hajók olly nagy 
számmal lévén, ugy szólván egy meg nem szakitott lánczolatot képez
hettek volna 2). Vagy talán szinlésböl vonakodtak ezt tenni; minthogy 
érdekök ugy hozta magával, hogy a persa királyt cserben hagyják? 
Az érdek volt mindenkor az ö tanacsadójok ; miért is , nehogy mások 
velök versenyezhessenek, féltékenyerr titkolák utazásaik czélját és irá
nyát; s e végböJ mindenféle kalandos mcséket gondoltak ki, mellyek-

1) Maltebrun tagadja, hogy a phoeniciek Afrikát valaha körülhajó:~:ták ; 
mit a jó hiszem ü Herodo t csak hallás utan mond. Azonban 1\Hot, Herodot egyik 
franczia fordítója (PariR, 1822.), azt igaznak tar~ja; s épen azon alapítja állítását, 
hogy Herodot előtt hihetetlennek látszott, miszerint a nap jobb oldalról mutat
kozzék azoknak, kik Libyát megkerül ték. Világos, ugymond, hogy mikor a phoe
niciek a baktéritőn áthalacltak, a Jó-remény fokát megkerülendők, akkor a nap
nll-k fordulva ugy tetszett nekik, mintlia a nap jobbról kelne föl ; minthogy éj
szak előttök, kelet jobbról, nyugot pedig balról volt nekik. Miclőn a Közép-ten
geren keletrőlnyugotra hajóztak, a nap mindig balról volt nekik; de amint a 
Bab-el-Mamleb azoroson Af1·ika csucsánál áthaladtak, keletről nyugotra utazván, 
a napot folytonosan a jobb oldalróllátták feltünni: mi ugyan igen természetes 
dolog; de a phoeniciek előtt, kik annak okát sem megfogni, sem megfejteni nem 
tudták, igen csodálatosnak tetsl.heiett. 

2
) H~rodot, V ll r. I 32. 
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nek a történetirók meggondolatlanul hitelt adtak Bizonyára tőlök 
erednek a rémületes nevek: B a b- e l-M a n d e b, a bubánat kikötője, 
Me t e, vagyis halál , az arab tengeröböl egy másik kikötdjének neve, 
továbbá G a r d ef a n, vagyis a temetkezés foka. Strabo említi, hogy 
middn idegen hajók által kémleltetve láták magukat, ezeket szirtek 
közé, vagy homok torlatokra csalva! rablók mó~jára megtámadták: csak 
hogy az utazástól másokat visszariMzszanak. Es ez épen nem látszik 
hihetetlen Jolognak; minthogy kercskedési viszonyaikban sokkal ügye
sebbek voltak , mint jólelküek : annyira, hogy a phoeniciai becsület, és 
phoeniciai hit, megvetés tárgyai voltak a görögök és romaiak előtt. 

Egyébiránt minden kereskedd nép kikötdk birtokára vágyik , hol 
hajói megvonhassák magukat: tekintélyre igyekeznek vergődni ott, 
a hol vásárlásokat tesznek ; vetélytársat nem türnek, s kerülik az ösz
szeütközéseket, mellyek a békét megzavarhatnák Ebben állhatott a 
phoeniciek politikája is ; de a történetirók sokkal buzgóbbak levén a 
dynastiák egymásra következésének följegyzésében, mint sem az intéz
mények megismertetésében, emlitést sem tesznek ama törvényekről, 
mellyek a. phoeniciek kereskedelmi viszonyait szabályozták 

Más nemzeteknél a kereskedés királyi egyedárusság volt : a per
siai főutak mellett épitett szállóhelyek, a király jövedelmeit nevelték 1); 

az Ophirba ttlrtént utazásoknak egyedüli vállalkozója Salomon volt : 
mint legujabban Meberned-Ali kezében központosolt az egyptomi ke
reskedés. A phoeniciek ellenben, köztársasági szerkezetöknél fogva, 
hasonlitának a saját erszényökre üzérkedő europaiakhoz. 

Milly nagy kincsekre tettek légyen szert a phoeniciek, bizony
sága a régieknél elterjedt ama vélemény, hogy horgonyaikat nem vas
ból, hanem ezüsthdl készítették. Kereskedéstik terjedelméről, s az innen 
eredt jópétrdl azonban kétségbevonhatlan tanuságot tesz Ezechie! pro
féta: "Es lőn az Ur igéje hozzám, mondván: Te azért, ember fia! 
tégy sirást Tyruson ; és mondd Tyrusnak, melly a tenger szivében la
kik, a népek kereskedésére, sok súgeteken: Ezeket mondja az Ur Is
ten: oh Tyrus ! ekkép szólottál: tökéletes ékességü vagyok , és a te~l
ger közepére helyezve; saniri jegenyefákból csináltak téged, és min
den tengereken levő hajóidat; és libanoni czedrusfából árboczaidat; 
basani cserfából gyalulták evezőidet, és evező~padjaidat az olaszországi 
szigetekröl. Egyptomi különféle szinü lenből szövetett a te vitorlád, 
hogy a.z árboczfára tétetnék; Elisa szigeteiről való kék és vörös bibor
ból a te lobogóid. Sidon és Arad lakói voltak révészeid; a te bölcseid 

44 
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lettek oh Tyrus ! kalauzaid; és a byblusiak vénei laktak kebeledben, 
sérül t hajóid kiigazítására: a tengerek minden hajói , s azok révészei a 
te kereskedésed népe között voltak. Persák 1 lydusok és libyaiak voltak 
seregedben, a te hadakozó férfiaid; Arad fiai védték a te köfalaidat 
körös-körül : fOlfüggesztvén azokra paizsaikat ékesitésül; tharsisi keres
kedöid minden gazdagságak sokaságával, ezüsttel és vassal, fehér és 
fekete ónnal töltötték meg sokadalmaidat; Jonia, Thubal és Mosoch, 
a te árus népeid, rabokat és réz-edényeket hoztak a te népednek ; 
Thogorma (Cappadocia) házábóllovasokat és öszvéreket vittek a te vá
sárodra; Dedan fiai kereskedőiddel elefántfogakat és ébenfát cseréltek 
be pénzedért; a syrusok smaragdot, korallt és rubintot, bársony t és 
hímzett ruhákat len- és pamutból (sericum), és minden nemü árut 
raktak ki a te sokadalmidban. Juda, s az Izrael földe, lik, a te kalmárid, 
jeles gabonát, balzsamot és mézet, olajat és mézgát hoztak számodra; 
Damascus , a te árusod, bort és igen szépen festett gyapjut ; Dan, és a 
kóbor Görögország, és Mosel vert vasat, a myrrha zsengéjét, és illa
tos nádat; Dedan pompás szlSnyegeket, s lovakat és szekereket. Arabia 
és Cedar fejedelmei, a te kereskedő-társaid lettek: ök bárányok- és 
kosokkal, és gödölyékkel jöttek hoz~ád; Saba- s Reemának árusi minden 
válogatott fúszerekkel, drága-kiSvel és aranynyal érkeztek; mások is
mét czedrusfával, hyacinth- és más vastag szövetek sokaságával. Sok 
vizekre elvittek téged evezlSid : a déli széllel daczoltál a tenger közcpén, 
s hajóhad-vezéreid kiáltásaira reszkettek a gályák. A te bölcseséged- és 
okosságoddal erősséget szereztél magadnak, s aranyat és ezüstöt gyüj
töttél kincses-házadba; a te bölcseséged sokaságában, és a te kereske
désedben megsokasi tottad hatalmadat, és felfuvalkodott szived a te 
erlSdben. Ez okért mondja az Ur Isten: idegenek keze által fogsz el
veszni. Te, ki a bölcseség és tökéletes szépség mintája lettél, telve 
gazdagsággal, borítva drága-kövekkel, sardusi-, topáz- és jaspissal, 
chrysolith-, onyx- és berillussal, sapphir-, és carbunculus-, és smaragd
dal, ügyes a fuvola- és más hangszereken: tUkéletes voltál utaidban te
remtésed napjától fogva, mignem hamisság találtatott benned. Most 
el fogsz pusztulni, s kiszállanak rryögésed hangjára mindnyájan az ő 

hajóikból, kik az evezőt tartják; a hajósok és a tengernek minden kor
mányosi a parton állnak, és keseregnek rajtad nagy szóval, és kiáltnak: 
Ime, mint veszett el Tyrus; melly kereskedése terjedelmével annyi 
népeket ölelt át a tengerek által, melly az 8 gazdagságának és népeinek 
sokaságával meggazdagította a földnek királyit?" 1) 

1) Ezech. 27. 28. V. ö. l'tlichaelis és Robert commeutárjait. A régi kereske
rlés történetének felvil~gnsibísára szolgál lsaiás 60-ik fejezetc is. 



Gyarmatok. 

Gyarmataik által a phocniciek igen elömozditották a mivcltségeL. 
Valamint a jelenkorban Anglia békés uton ülteti át az europai mivelt
séget Amerika szivébe, Afrika beljébe, India- s Oceaniába i hol kétség
kivül akkor is f6nmaradand, midőn már Europában elenyészendett: 
szintugy cselekedtek az ó-világ békés hóditói is; uj életet készitvén 
előre haláluk után: hasonlón az atyához , ki számos családot hágy 
maga után. Annyi bizonyos, hogy a tengerparti népek igen szaporák: 
miért is a phoeniciek, csekély területre szoritva, kénytelenek voltak gon
doskodni a számban növekedő szegény lakosságról; s azt idegen partokra 
gzállitották. Néha megtörtént az is, hogy a gyakori belviszályok (egy olly 
nép közt, melly a tengeri életmód következtében türelmetlen a polgári fék 
irányában), valameily pártot ki vándorlásra kényszeritének, mellymásutt 
keresett magának hont. Ekképen támadt Carthago , melly késöbb Ty
rust és Sidont elhomályositva, a világ végzetszerű királynéjával küzd
ve szállott a sikra. 

Ha az ujabb népek, hosszu tengeri utra kelve, szükségesnek 
látják, telepeket hagyni hátra az elfoglalt pontl)kon; mellyek az oda 
szállitott áruk fölött őrködjenek, a tartomány beltermékeit összegyüjt· 
sék, és a csere-kereskedést előmozditsák: mennyivel szükségesebb és 
fontosabb teendő volt ez akkor, midőn az utazás nagy bajjal járt, és a 
közlekedés meg volt nehezitve! Ha tehát nem akartak mindannyiszor 

, uj ellenséggel küzdeni, valahányszor idegen parton kötöttek ki, sem 
időt veszteni az üzlet megindi tásával, midőn rendesen a vevő szokott 
hátrányban maradni : kénytelenek voltak a phoeniciek gyarmatokat 
alapitni j még pedig annál inkább, mivel a bányamivelés, mellyre e nép 
fő figyeimét irányozta, nélküle alig sikerülendett. 

Ez oknál fogva foglalták el az Archipelagus minden szigeteit, 
nevezetesen Cyprust, Kretát, a Sporadokat, Cycladokat, a Hellespont 
szigeteit i és még Thasusban is, szemközt Thraciával , ástak aranyat. 
Kis-Ásiában Pronectus és Bithynia alapitása nekik tulajdonittatik i 
ámbátor innen, valamint többi gyarmataikból is, lassankint a görögök 
által szorittatának ki. Olaszországból a hetru<>kok üzék ki öket; de 
már Siciliában fentarták hatalmukat; hova az ott Erycina Venusnak 
nevezett Astarte tiszteletét vitték be, s hol Panormus, és Lilybaeum 
különösen virágzottak. Ugy látszik azonban, hogy Sic.iliát és Sardiniát 
ők ink~bb csak távolabbi utazásaik központjául tekintették, mint az 
europaiak jelenleg a Jó-remény fokát választották illyeniil. Afrika éj
szaki partjai gyarmataikkal voltak megrakva; ezek közt nevezetesbek 
valának nyugotra a kis Syrtistől Utica, Cartlwgo, Aclrumetnm. :Mcm-

,11 ,,, 
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phisben külön városnegyedet birtak karavánjaik számára; s hihetőleg 
keleten is voltak telepeik a persa tengeröböl mcllett, Tylus és Arad 
(Bahrein) súgeteken; s midön Salomonnal szövetségre léptek, meg· 
oszták vele a Vörös-tengereni kereskedést, mellyet előbb az idumacusok 
vitáztak el tőlöle Spanyolországban különösen szapor i ták gyarma'taikat, 
főleg Andalusiában a Guadiana és Quadalquivir torkolataitól kezdve 
Murcia s Granada tartományokig. A legvirágzóbbak valának itt: Tar
tessus, Cadix, Carteja, Malaca, Hispalis (Sevilla), és Hercules oszlopai. 

Hercules volt azon egyéniség, melly által a tyrusiak gyarmataik 
történetét jelképezték. Azt mondák, hogy e hős harczot akarván kez
deni a dús Chrysaor fiai ellen Ibcriában, egy hajóhadat gyüjtött ösz
sze Kretában; melly sziget összekötő pontul szolgált a phoeniciai 
gyarr:patok közt: átvonult Afrikán, hol a földmívelést Jwnositá meg, és 
Hecatompylos várost alapi tá; azután a szaroshoz érvén, CadixnáÍ ki
szállott; meghódi tá Spanyolországot: Geryou bikái t erőszakkal el vevé ; 
azután pedig Gallián, Olaszországon, és a Közép-tenger szigetein ke
resztül visszatért. 

Ugyanezen utat követték ök a gyarmatosítás ban. De a phoenicick 
nem tudák azokat, mint késöbb a carthagoiak tevék, fuggésben tartani; 
s ezek csakhamar elszakadtak az anyaországtót Ök valóban nem sokat 
gondoltak a fegyverforgatással j és valamint a velenczeiek dalmaták-, 
és slavonitákra bizták védelmöket: ugy a phoeniciek az ásiai népek kö
zül fogadtak zsoldosokat. Ez oknál fogva igen gyakran igázták le őket 
a hódítók j ~e legalább mentek voltak azon dicsvágytól, melly néha a 
kereskedő népeket is hadviselésre ösztönzi : holott épen nekik állana 
legnagyobb érdekökben, azt kerülni. Nem is emlékszik a történetírás, 
hogy Cypruson kivül hóditás t tettek volna: hol Citiumot (Ki t i o n) ala
pí ták, s magukat mindenkorra fentartották. 

Gyarmataik tehát igen sokban különböztek az europaiak ujabb 
gyarma1aitól, mellyek inkább történetesen, mint sem előre kigondolt 
terv szerint jőnek létre j s mellyek igen gyakran a zsarnok és igazság
talan kapzsiság szomoru látványát nyujtják. A phoeniciek a legkedve
zöbb pontokon telepiték le gyarmataikat: nem vivének oda hóditás i vá
gyat, miként ez Amerikával történt j hanem városokat építettek, ipart 
teremtettek, az uj népeket a kölcsönös szükség kötelékével kapcsolták 
magukhoz; ravaszságuk által fölébreszték e vadakban az önérzetet, és 
tehetségeik bccslését. Ha igaz, hogy az ujabb gyarmatositások elömoz
diták a tudományt, mivcltséget, vagyonosságat: annál inkább föltehet
jük ezt a régickről. A főváros és gyarmatok közti folytonos közlekedés, 
tágítja az i~meretck köd·t, fejleszti a politikai eszmé·kct, tökéletesíti a 



polgári intézményeket. gnnek következtében látandjuk, hogy a görög 
gyarmatok Kis-Ásiában és Olaszországban rendkivii.l gyarapodnak }Ja
talom- és tudományban, s a miveltséget és szépmüvé~zeteket az anya
ország kebelébe ültetik vissza. 

BUSZONNYOLCZADIK FEJBZET. 
Görögország. 

Első lakói. 

,Ti még csak gyermekek vagytok, kik csupán a 
tegnapi s mai dolgokat tudjátok', mondákazegyptomi pa
pok Solonnak, czélzással a görög történetírás nem igen régi voltára. 
Ez valóban mit sem gondolva a keletiek millio-, meg millio évei vel, az 
isteni korszakokkal sem törődik j hanem a félistenek- és hősökre szarit
kozik: a nélkül azonban, hogy a me::;éktől ti~zta volna. Sőt inkább az 
élénk képzelődés, kapcsolatban a nemzeti hiusággal, temérdek mesét 
gondoltatott ki a görögökkel, mellyeket az ezen népnél kiválólag mal
kodó széptani érzet, ékes köntö!'lbe öltöztetett. S mint!.ogy ezen kivül 
bámulandó ügyességgel birtak az idegen hagyományoknak nem csak 
elsajátításában, hanem beolvasztásában is, az által, hogy saját hazá
jokba, szokásaik- és eszméikrc vitték át azokat: ebből olly keverék tá
madt, mellynek alkotó-részcit igen bajos eikülönőzni: s ez oknál fogva 
minden törekvés a történeti való értelmének kip~hatolására, eddig 
csupán képzelődésnek hizelgő elmefuttatásokat eredményezett j de az 
ész szigoru követeléseinek egyetlen-egy értelmezési rendszer sem fc
lelt meg 1). 

1) A görög történetirók a legnagyobb tudósok közé számittatnaki miért is 
rólok a. III. könyvben fogunksz<ílni. Elég legyen itt annyit megjegyeznünk, hogy 
Herodot, Plutarch, Strabo igen sok hagyományokat őriztek meg az ös időkből: 
Diodor könyvei, mellyek azokat tartalmazák, elvesztek i Thucydides bevezetése, 
s Görögország leírása. Pausaniastól, becses adatokat tartn.lmaznak a kisebb álla
mokat illetőleg. Halicarnassusi Dénes megörzé a pelasgoknttk nyugot felé ván
dorlására vonatkozó hagyományok egész sorozatát. Előadásait könnyedén mc
séknek tartá a tudós világ: Petit-Rftdel öt védelme alá Yette (Sur la vémcité de 
De nis d' Halicarnasse )i ki késöbb más müvében ( Ej·arnen annlytiq11e ettnbleau compa
rniif des synchronismes de l' h.istoil·c des l~>mps hé1·oiques de la G réce. Paris, 1828.) ren
dezé a hőskor eseményeit, az által, hogy összehasonlítá a fö dynastiákat, és 30-33 
évre szál,P.itott uemzedékeket, a tények- és emlékekkel i melly alkalommal az is 
megeshetett, hogy tftlán valameily korábbi nép emlékeit is görög emlékmüvekül 
tekin tette. 

Hasznos felvilágosításokat tartalmaznftk: Thesaurus antiquitatttm gmecarum, 
Gronoviustóli XII. köt. ivr. i a. különféle a.cademiák, különösen a feliratok és szép
müvészetek franczia academiájának 1709-töl, ugy szinte a göttingai tudományos 
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.Jnphetldáli. 

A szent-irás azt mondja, miként Jon (Javan), .Japhet fia, népesité 
be a Kis-Ásia nyugoti partjaival szomszéd szigeteket; honnan Europa föl
dére lépett át. E Japhet-törzs, a mint már láttuk, éjszakon terjedt el, 
és a kaukazusi tartományokban települt meg, a mai Georgia és Cir
cassia, Mingrelia s Abchasia vidékein, a hegyek közt; mellyek talán 
szigetek gyanánt emelkedtek ki a nagy tengerből, mellyet a Balti- s 
Fejér-tengernek a Fekete-tenger- és Aral tóvali egyesülése képezett. 
Igen bajos feladat lenne, meghatározni mindazon különféle népségeket, 
mellyeket a görögök a s c y t h á k nevezete alá foglaltak; s mellyek a 
Duna, Borysthenes és Tanais partjain, és az lmaus hegységen innen 
és tul lakván, magukat scolotáknak nevezték 1). Nevezetesbek valának 

academiának emlékiratai. A feliratokra nézve l. Co•·pus insc•·iptionum graecanma, 
Berlin, 1S26. i mellyet a porosz academia adott ki i a pénzekre nézve: Eckhel, Doc
fl·ina nummo1·um vetet·um. 1792. S. köt. Sr. V. ö. továbbá: 

Potter, Archc~eologia gmeca, o1· the Antiquites of Grcece. 2. köt. Sr. London, 1722. 
Ollnton, Fasti Hellenici. 
John Gillies, 'i'he history of a.ncient Greece, its colonies and conquesis (t·om the 

em·liest accottnts, lill the diDision of the 111acedonian empire in the East, itteiuding the 
history oflittemture, philosophy and the fme arts. London, 17S6. 2. köt. 4r. 

W. Mitford, The histo•·y of G1·eece. London, t 784. 3. köt. 4 t·. Ez már tudósabb, 
mélyebb és bővebb mü; az előbbi azonban helyesebb itéletett:trtll.lrnaz, és jobban 
ért a régiségekhez. 

Olavier, Hütoi!·e cles p•·emiei'S temps do la Gréce. P11.ris, 1822. 2-ik kiad. 
Frérct, Observations mr les premiet·s habitanis de lB Gréce. 
L. D. Hüllmann, Erste Zeiten der griechischen Geschichte. 1814. Tele énlc

kes szemléletck- és hypothesisekkeL 
Egészen más eredményekre jöttek : 
O.Ottfrled lllüller, Geschichte hellenischer Stiimme und Stildte (Boroszló, 1820.); 

ki Welcker- és W olekerrel tagadja ll.z egyptorni s phoeniciai eredetet: mindent a 
pelasgoknak tulajdonítván. Ellenkezőleg Raoul-Rocbette, Ilisioire de l' établisse
•nent des colonies gncqtMs, I., azon véleményben van, hogy a görög miveltség tu
lajdonképen a Sesostris ált:tl Egyptomból kiüzött phoeniciai pásztoroktól veszi 
erede tét. 

Edgar Qulnet, De la Gl'éce datls ses rapport. avec l' rmriq1nlé (Paris, 1830.:·, 
az ujabb fölfedezéseket közhasznuakká tenni igyekszik. 

Az l.'nive1·s Pittoresqt~e-ben Pouqueville megírta Görögország történetét azon 
szenvedélyes 111odorban, melly igen helyén lehetett és voh az ö Voyage és liisio
ire de la t·egeneralivn de la Gréce czimü rnunkáiban: de a régi történetek előadá
sához nem illik, s az igazJág fürkészésére akadályozólag hat. 

Az avatatlan olvasókat kielégíti Goldsmith; a felületes hypothesisek ked
velőit Paw, Recherches st•r les G•·ecs (Paris, 17Sl. 2. köt.). La .<toria di C,·ecia gt·óf 
Dragotói (Mila.no, 1S25-36. 6. köt.), régi, szolgai eszméket, összefüggés nélkül, 
hosszadalmasan ád elő, s a peloponnesusi IJáboru befejezésével végzi. 

1
) Celták? Finn ny~ l ven Schyltn, mai napig is ijászt jelent. 
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ezek közt a cimmeriek 1) a Kuban mellett, a Fekete-tenger partjain ; 
kik 18 századdal Kr. e. a maeotok 2) által nyomatva, a Kaukazon át 
Armeniába jöttek. Ide helyezék a görögök, a hihetőleg nem egészen 
mesék országába tartozó amazon népséget 3); és azon emlékek, mely
Iyeket ők a hyperboreusok, vagyis éjszaki népek boldogsága- és böl
cseségéről hagytak hátra, hasonlit ama bájakhoz, mellyekkel szülöföl
dét az ember rendesen ékesiteni szokta. Herodot szerint az éjszak leg
népesebb világrész volt India után. Olen, kit Pausanias l1yperboreus-

1) Cimrek? Applan lllyri<íjáhan, §.2. mondja, miként Polyphemus-ésGalate
ának három fia volt: Celtus, Illyrius és Gala, kik Siciliából kiindul ván, a cel ták-, 
illyrek-, és gallokon uralkodtak; me \ly népek nevöket is tőlök nyerték. 

2) Ga.lattophagok, massage ták, sar ma ták, magogok. 
3 ) Az arnazonak köztársaságában a Thermadon mellett, némelly tudósok 

történeti tények nyomait keresték; mi hajlandóbbak vagyunk jelképes és vallásos 
szertartások emlékét szemlélni benne: bizonyos természeti vallás emlékeit, melly 
Felső-Áaiában terjeszté ki ural mát; hol örökös, vagy ideiglenes szüzességrevoltak 
kötelezve a papnők, s hol férfiak és nők gyakran elcserélték egymás közt öltöze
te iket. Némellyek e nevet az,.., és ,uu~ó,;-ból akarnák szánnaztatni, mi annyit 
tesz : emlőnélküli ; s valószinüleg e szószármaztatás szolgáltatott alkalmat a me
sére, hogy jobb emlőjöket kiégették. A mai eserkeszek nyelvében Ma~a holdat 
jelent, s az arnazonak talán a holdnak papnői voltak. Az ephesusi, smyrnil.i, s m<is 
joniai templomok épittetése nekik tulajdoníttatván , ez vallási '•ándorlásokra 
látszik mutatni. 

Texier, egy Görögországba indult tudományos küldöttség vezére, 1834-
ben Galatia hegységeiben, Halys mellett egy kerítésre talált, tennészetessziklák
ból, mellyek falak módjára, rnesterségesen vannak simára faragva; s ennek 
oldalain több, rnint hatvan óriási alakok történeti jelenetet ábrázolnak: két király 
összetalálkozását, kik közül egyik oroszlánon ül, a másiknak kezében pedig bu
zogány, és fején jozdaiaüveg van. A csoportozatban szárazföldis tengeri állatok test
részeikülönös módon össze-vissza vannak keverve, mit szavakkal alig magyarázha
tunk meg. Texier azon véleményben van, hogy az ott közel fölfedezett város, a 
pela.sg Therniscyra, a leucosyrusok fővárosa; s hogy egyik a két király közül 
kisérőivel együtt, hosszu öltönyben és hajzattal, az amazonokat ábrázolja: s a 
domborrnü azok összejövetelét tárgyazza a szomszéd népekkel. Azonban tudni 
kell, hogy e gyülekezetek nem Themiscyrában, hanem a Kaukazus tövében tar
btttak tStrabo, XI. 503. \.). S Strabo maga is azt mondja ezen rejtélyes népről, 

hogy a hagyomány harczokat, emlékmüveket és számos városokat tulajdonit ne
ki; de már az ö korában senki sem tudta kimutatni az általa lakott tartományt: 
Örrou M J' ÜV ElrJt, oUyo• i5lxcn, avarroi5Elx rwr;xat, arricHW> Uyovu,, arrocpatvovw<. 
Ugyanő több ízben ernlitvén Therniscyrát, nem városnak, hanem térségnek ne
vezi azt: lrJH i5t (iE~LWXU(!ct mi5wJ', r~ p.iv urró roií rrEÁayou xJ.u,o,UEJ'OV x. r. }., 
Igaz ugyan, hogy más irók városnak nevezik, de a Thermadon rnellé helyezik a 
tenger közelében. Mindez kétséget támaszt bennünk Texier okoskodását illetőleg. 

Pallas a cserkeszek sz.Jkásainak leírásában, a Kaukazus éjszaki lejtőjén, 

megjegyzi, hogy az előkelök elkülönözve élnek a nőktöl, és gyermekeik nevelését 
idegenekre bízzák. Klaproth 1807-ik évi kaukazusi utjában eleget fürkészett az 
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nak nevez, egy papi gyarmatot vezetett onnan, mclly Delosban Apollo 
s Diana tiszteletét alapitá meg j innen jött Orpheus, a városok alapi
tó ja, s a mysteriumok tanitója; innen Prometheus 1), eszményképe az 
első polgárositóknak, kik a gyalázatos vagyon- és nöközösséget-·meg
szüntették. Miért is Aeschylosnál igy kiált föl: "Az istenek nagy igaz
ságtalanságot követnek el rajtam. Halljátok, mit tettem én a halandók 
javára. Az állatokat emberekké változtattam ... Mint vakok, siketek, 
hasonlóan a kisértetekhez bolyongtak ök rend és törvény nélkül j a 
házak épitésének mesterségéhez nem értettek: barlangokban kerestek 
menedéket, bizonytalanul kalandozván j és sem az idö-, sem az évszak
ról fogalmuk nem volt. Én tanitottam öket a csillagok járására, a 
számok- és irásjegyekre j én ajándékoztam meg öket emlékezettel, a mu-
sák anyjával j én tanitám öket, mint kell igába fogni az állatokat" 3). 

Az, a mi közUnségesen görögök történetének neveztetik, csupán 
némelly, a hellenek által elfoglalt nagyobb városokra vonatkozik j mi
dön már ezek a dicsöség tetőpontján álltak, a nélkül hogy eredetök, 
vagy elenyésztök iránt fölvilágositást nyerhetnénk Igy tehát hiányoz
nak az ismeretek Görögország öslakóiról, jóllehet az elemek tulélték 
az uralom által elerőtlenedett hóditókat. Ujabb tanubizonysága a régi 
társadalmak erőszakos alakultának, mellyek létfóltétele, a leigázott né
pek elnyomása volt. 

A setétben tapogatódzván, ugy találjuk, hogy valameily nagy
szerü rázkodtatás riasztá ki fészkeikből akaspi és Fekete-tenger mellett 
lakó népeket: mellyek köz ül némellyek a Karpátok felé tartának; innen 
Olaszországba, s Epirusba jöttek j mások a Duna mentében fölfelé, 
egészen a Rajnáig értek, s átkelvén e folyamon, és a Pyreneken, az 
Oceán partjain állapodtak meg. Mások ismét a Duna torkolatától dél
nek kanyarulva, Kis-Ásia völgyeibe szálltak alá: s ezektől eredtek a 

arnazonak után: s azon fólfedezésre jutott, hogy a sauromata törzs, mellynek nő
tagjai, corianderi Scylax szerint, a harczmesterségben épen nem álltak a férfiak 
után, Cabardát és a curnai kopár pusztákat !akta. Herodot mondja, mikép az ama
zonok tulajdonképeni neve Ajorpata, vagyis férfigyilkos volt. Klaproth aszó ere
detét az örmény air férfi, és sban, sbanog, gyilkos, szavakban keresi. Fréret a kal
muk emé, vagy aemé, nő, és toait1e, dicső szavakból vél i összetettnek; és innen 
aematzaine, hőslelkü nő, tJi!·ago. Azonban a görögök által emlitett .')() amazon kö
zül mindegyiknek görög neve van, ugymint : Penthesilea, Thalestris, Antiopc, 
Dejanira, Hippolyte, Menalippe, Orizia, Tomyris, stb. 

1
) A celtanyelven Frome theut, jótevő istent jelent. Levesque, Thucydides 

forditásának IV. köt. (Sut· l" origine septentrionnle des Gr·ecs.), és Ouwaroft', (0 6 er 
das tJorhomerische Zeitalter.) azt vitatják, hogy a görögök éjszakról jöttek. 

1) Prometh. I. felv. l. jel. 
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thynek, bithynek, phrygiaiak, mysek. Vagy pedig a Duna és Dnieper közt 
maradtak j mint a cimmeriek és taurusok. Némellyek, különösen a 
pelasgok, Thessalia s Boeotia hegységeiben, innen a késöbb Hellasnak 
nevezett tartományban telepedtek le j s hajókra ülvén, elfoglalák az 
aegaei tenger számos szigeteit: Lemnost, Im bros t, Samothraciát j ké
slSbb kiterjeszkedtek azon tartományra, melly Caria-, Aeolis- és Joni
ának nevezteték, egészen a Hellespontig 1). 

Pelas«ok. 

A pelasgokat már a legrégibb görögök igen régiekül tartották ; 
miért is olly mesés fajt képeztek, mint a titanok és cyclopsok. Törté
netöket csupán a hóditók tartották fön számunkra j kik maguk is in
kább barbarok voltak, hogy sem azt pontosan följeg yezhették volna : 
innen van a classikai hagyományok homályos és ködös háttére. A se
mi nyelvekben Phaleg annyi, mint bolygó, szétszórt: s ez oknál fogva 
némellyek a pelasgokat semiféle népnek tartották, valamint az álta
luk behozott irásjegyeket is semifélékül: vagy pedig azt hiszik, hogy 
e nevezet az egyptomiak és phoeniciek vándorlásaira illik. Azonban 
ugy látszik, hogy inkább a nagy ka uk azi család egyik ágát teszik, va
lamint az indo-persák, chaldaeo-syrusok, celták és germanok : s elter
jedve valának Kis-Ásia nagy részében (Larissa, Curnae körül, stb.), az 
Archipelagus szigetein, Lemnos-, Imbros-, Samos-, Kreta-, s Euboeában, 
egész Görögországban, és Olaszország egy részében. Ama tartományok, 

1) Az ujabb korban igen sok fáradság forditta tott a pelasg nép eredete- és 
vándorlásának ftirkészésére. Különben még csak a név eredetére nézve sincsenek 
a tudósok tisztában: a könnyenhivők arcE!.aqyo :, daru szÚól származtatják: mint. 
ha vándorlásuk ezen állatokéhoz hason !i tana. Müller Ottfried az 'aeyo~, sikság, 
elavultszótól szánnazta.tja; melly a thessaliai s macedoniai szóejtésekben maradt 
fón, kapcsolatban a ndio•, vagy nfÁo;, lakom szóval (Gesck. hellmiscke·r Sliimme 

und Stiidte. Breslau, 1820.). Származhatnék még tovább e nevezet a niUa~ y~, ré
gi iöld, szótól is, me ll y a Yl!"'"o:-Iwz hasonló kifejezés. Negyven év folytán vá
runk már fel világositásokat e népet illetől "g Petit-Radeltől, ki azt núnden tarto
mányokban, hol csak nyomokat hagyott maga után, fürkészte ; és összeszedve az 
emlékeket, történeti iratokat, vagy hagyományokat, és szám os városok tervraj
zai~, e>:ek segedelmével több rendbeli v<irosok épittetésének korszakát meghatá
rozta. E Tégre 450 városnál többet viotsgált meg 1810 óta, főleg pedig a moreai 
tudományos kiküldetés alkalmával1829-ben; s Parisban a Mazarin-könyvtárban 
hatvan darab, szines gypaből készült domuormü·emlék tétetett le: mellyek a tör
téneti korszakba eső pelasgok, és a mesés eyelopsok különféle építési modorát 
ábrázo1ják. Valamint a iöldnek létkora az egymás fölött álló rétegek szerint ha
tároztatott meg: ugy a különböző modorban épült városok korszaka is, a falak felhor
dásában tapasztallmtóépitési modorszerintállapittatott meg. Abel Blouet, e tudo
mányos küldöttséghez adott főépítész, Mycenae falait vizsgálván, melly már 
2313 (Kr. e. 475.) év óta lakatlan, különböző ép i tési modort vett azokon észre: 
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mellyek különös lakhelyeikül emlittetnek, már nem elszigetelt gyarma
tok, hanem a hagyományok állandóbb és mara,dandóbb támaszpontjai. 
S valamint a german népfaj Anglia-, Hollandia-, és Scandinaviában 
termet- és nyelvre nézve egymásközt rokon, és mégis különbözö_, szint
ugy volt ez a pelasgokkal is. 

Nem hogy üresen találták volna Görögországot, hanem amint a 
történet mondja, nekik küzdeniök kellett az őslakókkal j kik, ugy lát
szik, két ágra oszlottak: ugyminta görögök, és lelegek, vagy kuretek ága
ira. Az előbbiek neve késöbb a hellen einevezésbe olvadt föl, ugy hogy 
saját hazájokban az nem is említtetett többé j hanem föntartá magát e 
nevezet Olaszországban: hova a tyrrhenelmek is nevezett pelasgok által 
lwzathatott, mielött ujjal cseréltetett volna föl 1). Késöbb a romaiak nem 
csak föléleszték azt, hanem minden hellenekre is kiterjeszték; valamint a 
németek is átalában germanok-, vagy alemannok-, az europaiak keleten 
mindnyájan frankok-, és az összes mohamedánok általunk ollykor sarace
neknek neveztetnek. A lelegek, vagy kuretek sok törzsekre valánakoszol
va j illyenek voltak az aeonok, a hyantok, talán ugyanazokaliburnokkal: s 
Acarnaniát és Aetoliát lakván, a kereskedéssei foglalkoztak. Legyőzetve a 
pelasgoktól, részin t Kretában, részint Laconiában telepedtek le; s már is 

egy része hasonló Argos ös falaihoz, a Vitruv által határozatlannak nevezett, 
hálóforma modorban; egy másik rész, az előbbinek J"omjain, rendesebben épült: 
azután pedig majdnem tökéletesen egyenvonalu kövek hordattak egymásra. In
nen azt következteti, hogy az első építmény Mycenae alapitásának idejére esik 
(1790. évre Kr. e.): a második ujabb, de határozatlan idöböl ered; a harmadik pe
dig Danaus liának, Perseusnak korából való. 

1 ) Niebuhr a Romai türténetekben a pelasgokról szólván, olly éles elmét ta
nusit, melly a régi iróknál kitalálja a helyes értelmet olly tárgyak körül is, mel
lyeketazok megsem értve, egyszerüen elöadnak; és e következtetést vonja belölök: 

"A pelasgok nem voltak valamelly csőcselék czigány nép, mint némellyek 
öket rajzolják , hanem polgári szerkezettel biró népek, virágzók és dicsők, egy a 

· hellenek ismert történetét megelőző korszakban. Nem is hypothesis ez; hanem 
a történetirónak legbensöbb meggyiízödésével mondom, miszerint volt idő, melly
ben a pelasgok, Europán ak talán legkiterjedtebb népességét tevén, az Arno és Po 
vizétől, egészen a Baspomsig laktak, csupán Thracia által szakíttatván meg: (·s 

az aegaeumi tenger éjszaki szigetei ismét egybeforraszták ama lánczola tot, me ll y 
az ásiai tyrrheneket az argosi pelasgokkal csatolta egybe." 

Ami különösebben Olaszországot illeti, ugyanazon Niebuhr mondja: "A 
pelasgok, nemzeti elnevezés; melly alatt, ugy látszik, Olaszországban az oenotri
usok, morgetek, siculok, tyrrhenusok, peucestek, lilmrnok, venetek értendők; ök a~ 
adriai s aegaeumi tengert környezék. Azon törzseik, mellyektöl az alsó tenger 
vette nevezetét (a. tyrrhenek), Sardiniában is birtak telepekkeL Siciliában az eli
mek, hasonlóan a siculokhoz, e törzshez tartoztak. Europa belebbi vidékein a 
pelasgok a tyrali havasok éjszaki oldalát foglalt<ik el; s paeonok, vagy pannonok 
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több államok alakultak, ugymint: Attica Ogyges alatt, kissékorábban 
M ycenae és Sparta, Phegea Arcadiában, Tarsus Ciliciában. Ar go lis egy 
más görög családnak engedelmeskedett, midőn Inachus a pelasgokat 
azon szigetbe vezette (1870.); mellyet ő egyik unokájáról Apiá-nak 
nevezett el , és melly később Peloponnesus nevezetet nyert. 

Ki valamelly idegen tartományban utazott, körül-belül le fogja 
irni annak határait, a hegyek és városok helyezetét, és folyamok irá
nyát: de az eltérés ez adatoktól annál nagyobb fog lenni, minél inkább 
szándékozik az arányt nevelni, s pontosan kivánja meghatározni a dél
kört. Ekképen tehát mi is be fogjuk érni a fontosabb tények kijelölésé
vel, a nélkül hogy azok idökorát, vagy részletességeit meghatározhat
nák 1): s azon kezdjük, miszerint az 1800-ik év tá ján a pelasgok el
foglalák az egész tartományt az Arno és Bosporus közt; később pe· 
dig, hasonlóan a Közép-tenger szigeteihez, mellyek a vizárból egye'l 
csúcsok gyanánt emelkedtek ki, a pelasgok is, ujabb népek betörései 
után, csupán csak elszigetelt gyarmatokként jelennek meg. 

A pelasgok neve alatt sok és különféle népek értendők; miért is 
ők kiilönféle alakbanjelennek meg elöttiink: Olaszországban mint a roti
vészetek és miveltségterjesztői, Görögországban pedig barlangokban élő, 
durva népül rajzoltatnak, minden niüipar és társas élet nélkül; s hogy 
legelőször is Phoroneus, Inachus fia tanitotta öket lakok épitésére, a tüz
nek használatára, és társadalmi törvényekre. Azonban a tények, egészen 
ellenkezőleg, azt tanusitják, hogy a pelasgok hozták Görögországba nem 
csak a mesterségek egy részét, hanem a vallásnak egész rendszerét, a 
müvészeteket és tudományokat, és hogy ök szintolly jótékony, mint sze
rencsétlen nemzedék voltak. Nyelvök kemény, és közelebb áll a latinhoz, 
mint a görög hez; az aeoli s epirota szóejtésekben tartá fön magát, s a 

hellenek által barhárul tekintetett. Irásjegyeket is hoztak be magukkal, 
mellyek használata a phoeniciai Cadmus előtt igen elterjedt volt. Thes-
saJiában telepedvén meg, azt polgárositák ; jártasak levén a bányászat
ban, Samothracia-, Lemnos- és Macedoniában hányákat nyitottak, mint 
a eyelopsok Peloponnesusban, Thraciában, Kis-Ásiában, és Siciliában ; 

neve alatt a Dunáig terjedve látjuk öket: ha csakugyan a teucrok és dardanok 
nem voltak egymástól különbözö nép." 

"Minden ősi hagyományokban a pelasgok a hatalom tetőpontján állnak i 
a tört~neti korban már hanyatlásnak indultak. Jupiter mérlegbe vetvén az ö sor
sukat és a hellenekét, a pelasgok serpenyője alászállott. Troja eleste jelképezi 
történetöket." 

') Raoul-Roehette megmondja nekünk, hogy Pelasgus az v gyarmat.'it 
Thessaliába vitte 1883-ban i Triptolemus a magáét ciliciai Tarsusba 1931-ben; 
Phegea 1922-ben, Mycenae és Sparta 1884-ben alapittattak. 



kik a feld gyomrába egy lámpával hou1lokukon szálltak: mi azon mesérc 
adott alkalmat, hogy ők egyszemüek. A pelasgok sok erősségeket épi
tettek, mellyeket saját nyelvökön L a r is sa néven neveztek; melly 
azután tulajdon névvé változott. N cm mcrjük ugyan állitani,' hogy 
épitményeik ugyanazok a cyclopsféle épitményekkel; de legalább rémi tő 
nagyságu, s kevéssé, vagy épen nem faragott, és vakolat nélkül egy
másra rakott kövekből állnak: elterjedve Arcadia-, Argolis-, Attica-, 
Hetruria- és Latiumban. A népeknél, mellyek igen durva szokásokkal 
birtak, mythologiai hagyományok, sőt még az istenségnek is határozott 
megnevezése nélkül, némi vallásgyakorlatot hoztak be. A dodonai szcnt 
berekben egy oszlop tetejéről jósolt a galamb ; vttgy pedig a tölgyfák 
hirdették a jós igéket: sa szertartások központja Samothracia volt, 
hol a Cabirok, borzasztó földalatti hatalmak, tiszteltettek 1). 

Még a regék leple alól is kitiinnek a jótétemények, mellyeket e 
nép terjesztett maga körül. Az Olymp, Helicon és Pindus bérczein, Ar
cadiáhan (hol a pelasgok törzse, daczára a hóditásoknak , ősi tiszta
ságában őrizte meg magát) vette eredetét a görögök szerint a vallás, a 
bölcsészet, a zene, a költészet; Peneus partjain legelteti nyájait Apollo, 
és szelidíti a vad-állatokat Orpheus; Am ph ion Boeotiában épitett váro
rosokat, a lant pengése mellett: vagyis a szépmüvészetek által terjeszti 
a miveltséget; melly sajátságos jellemét Görögország soha sem tagad
hatá meg. 

Innen származva Olen, Tamyris, Linus, énekeik által élesztik a 
vallásos érzelmet, magasztalják a hellenek legelső harczi tetteit, el
szoktatják az embereket az emberáldozatok- és vérbosszutól, behozzák 
az isten-tiszteletet; és az anyagi érdekeknél magasztosabb dolgokat ta
nitván, jobban elősegítik a polgárisodást, mint a délről jött gyarmatok. 

Argost, és Sicyont, Görögországban a legrégibb királyságokat, a 
pelasgok alapiták j belölök eredtek a thebai, thessaliai, arcadiai, tirynsi, 
mycenaei s lycosurai dynastiák : melly utóbbi legrégibb városa volt 
Görögország- és súgeteinek j s Dardanus, Troja alapitója, Samothraci
ából, a tyrrhen pelasgok szent szigetéböl eredett. 

De valamint egyes embereket ollykor szüntelen üldöz a balsors, 
ugy történt ez a pelasgokkal is. Orpheust darabokra tépték a thraciai 
nők ; Agylia lakói megkövezék a phoc:teai foglyokat j a lemnosi nők meg
gyillwlák férjeiket : azután az utánuk jövő hellenek, miután m.ir le
győzték őket, még rágalmat is szórnak fejökre j s mint harczias nép, 
megvetéssei viseltetnek a földmivclő, s iparüzö faj irányában: véres 

1
) Ezek tiszteletéről!. Q,uinet, Schelling, Welckcr, Ottfr. Müller, AdolfPictet 
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:'lzertartásokról, a lángok közé vetett ember-áldozatokról beszélnek, s 
hogy ök a tüzet, mint a müvészet titokteljes lelkét imádták. Thessalia, 
Lycia, Boeotia a hüvésznők honául tartattak; kiknek gyülekezetében 
rut és borzalomteljes mysteriumok mentek végbe. Kiüzetvén a pelas
gok Thessaliából, mellyet harmadfél század óta miveltek, Arcadiában 
vonták meg magukat: melly P elasgiának is nevezteték j és a dodonai kis 
területen. Innen azután némell yek Olaszországba tértek vissza j mig a 
a másik rész Kretának tartott, hol uj viszontagságok várakoztak rá
jok : a visszamaradtak pedig összekeveredvén a győzökkel, nevöket is 
elvesztették. 

Egyébiránt az achaei s doriai betörések, mellyekről még szólan
dunk, valamint más bevándorlások is Görögországba, nem népesítő, 

hanem hódító természettel birtak Ez olmál fogva nem kergették ki a 
pelasgokat, hanem inkább leigázták öket. Sokkal jobb dolguk volt ott, 
hol a joniaiak telepedtek meg, mint például Atticában: hol benszülöt
tekül tekintetvén, egyszersmind a doriai hóditás által Spartából szám
üzött földmívelés iránti hajlam, Demeter tisztelete, a mysteriumok, és 
más pelasg intézmények is fönmaradtak. 

Azon tényből, hogy a pelasgok sok helyen összekeveredtek a gö
rögökkel, méltán következtetjük, hogy nem igen különböztek a hellen 
fajtól j mit Halicarnassusi Dénes 1) is igazolni látszik, ki őket helle
nekül tartja. Még a joniai bevándorlás után is, egy századdal később, 
hogy Troja elesett, Heradot 2) Görögországban pelasg népességet em
lit, melly vándorlás közben is megörzé természetét és nevét: ezek ta· 
lán azon tyrrheno-pelasgok voltak, kik Atticából Hetruriába költöz
tek által. 

Hasonlóképen nyom nélkül enyészett el egy másik szorgalmas 
nép, talán a pelasgokkal rokon, me ll y az Irtisb és J enisei partjait, és 
Altai oldalait lak ta. A siberiai oroszok s h o d a ck i, vagy ts u d i 
néven emlékeznek rólok 3) j e nép rézmüvekkel foglalkozott: és igen 
sok, tőlök eredő sírokban, mellyek, hasonlóan a pelasgok bámulandó 
épitményeihez, mai napig is némák maradtak, arany és ezüst ékszerek 
találtatnak. 

llellenek. 
Deucalion Prometheus fiának, és a pelasg Atlas unokájának tar

tatik; mi részint arra látszik mutatni, hogy az ő gyarmata éjszakról 
jött, részint, hogy a pelasgokkal rokonságban van j s ki tudja, valljon 
az ö nemzetsége nem volt-e a pelasgoknak egy különös szóejtés-, és in-

1) I. K. 17.- Z) II. K. 51. 
·1) Pallas azt hiszi, hogy a németeket bányász>ttra tanitották. 
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tézményekkel biró törzse; vagy talán épen maguk, előbb a pela.sgok 
által legyőzött, és ismét fölülkerekedő görögök, kuretek, és lelegek 1)? 

Némellyek azt állitják, hogy a pelasgok görög nyelven beszéltek; mi
vel ez volt Arcadia s Attica nyelve, hol ők lakoztak: s azt lehetpe hin
ni, miként a pelasgoktól vették át a latinok a nyelvökben találtató te
mérdek gürög szókat. V agy talán ellenkezőleg, a görög épen a pelas
gok saját nyelve volt; s inkább a hellenek fogadák azt el: mint az al
baniaiak tettek az uj Görögországban, a gothok és longobardok Olasz
országban? Mi nem akarván vitába ereszkedni olly kérdés fölött, mely
lyet hiábarr igyekeztek a legtürelmesebb kutatók i~ felvilágositani, 
igyekezni fogunk a történetet lehetőleg okszerüen állitani össze, azon 
elszórt és egymással ellenkező töredékekböl, mellyek az emberi termé
szetnek ama sajátságos vonásánál fogva, hogy mindent csak magára 
visz vissza, a nemzetek körében történt változásokat is egyéni nevek 
alatt vezetik szemünk elé. 

.teolok. 
Deucalion tehát a Parnassus tövében telepedett le ; mig végre 

egy áradás öt Thessaliába üzvén, elhajtá onnan a pelasgokat: Görög
országban már megalakult országokat és bekeritett városokat foglalt 
el; s az Amphictyonok szövetségét alapi tá. Az ö fia volt H e ll e n, 
honnan a hellenek neve; kinek három fia volt: Dorus, Aeolus és X u tus. 
Aeolus Phthiotist népesi té be; l10nnan az ö maradékai Görögország 
nyugoti részében terjedtek el, Acarnania-, Aetolia-, Phocis-, Locris-, 
Elis- és Pcloponnesusban, és a nyugoti szigeteken: s csakhamar olly 
virágzásnak indultak, hogy Horner Orehomenos gazdagságát az egyp
tomi Thebeéhez hasonlitja, Corinthust pedig vagyonosnak nevezi. 

Dorus legelőször Hesthiaeotisban szállott meg; azután a perrhe
bek által elüzetve , Macedoniát és Kretát népesité be; de egyik részök 
visszatért, s átkelvén Oeta hegyén, a doriai tetrapolisbn.n telepedett 
meg: mell y tartomány ez idő óta Dorisnak neveztetett; itt laktak ök, 
mig a Beraelidák e népet J>eloponnesusba vezették. 

JonJalak és achaeu,.ok. 
Xutus, testvérei által elüzetvén, Athenbe menekült ; hol Creu

sát, Erecl1theus leányát nőül vevén, ettől J ont és Achaeust nemzé. Az 
előbbi Atticából futni kényszerülvén, Aegialosban, a Peloponnesusban 

1) Egyszer göt·ögöknrk, majd ismét helletll'knek ('l'n'F ,1d•• r:;rwwi .... vu vM 

"EíJ.fvFq) nevezi Aristoteles (Meteorologia. l. 14.) azokat, kik Dodona körül lak
tak. Hüllma.nn, ki nem régiben a. delphii oracuiomról irt ( Wüt·digung eleJ Delpiti

scken (h·akels. Bonn, 1837.), azon véleményben van, hogy e nevezet hellen, nem a 
népre, hanem a szövetaégre illik; és helleneknek mindazok neveztettek, kik az 
Amphictyonok a7.i)vets(,géhc7. tnrtoztak: az ebböl kizártlak pedig pela.agoknnk. 
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telepedett le j melly tőle Jonia, s késöbb Acl1aja nevet nyert. Achaeus 
maradékai Argolis- és Laconiában maradtak, egészen a dórok be
ütéseig. 

A négy, valószinüleg pclasg nemzedék története ekképen van 
személyesitvej ök Görögországnak nem egyedüli, hanem fő törzseit 
teszik, és nem csak nyelv-, hanem szokások és politikai alkotmányra 
is mindenkor különböztek egymástól. 

Idegen gyarmntok. 

Ezen belmozgalmakra módositó befolyással voltak a dél felől jött 
gyarmatok: mellyek nem lehettek ugyan olly számosak , hogy a ben
szülöttek eredeti jellegét megváltoztassák, azonban uj mesterségeket 
és intézményeket hoztak közéjek. Midőn a hyksosok Egyptomot meg
szállták, s onnan ismét kiüzettek , több rendbeli benszülött, vagy ide
gen törzsek jöttek onnan ki egyenesen Görögországba, vagy pedig 
bekalandozták előbb Libyát, és más tartományokat. Némelly ujabb tu" 
dósok tagadják ugyan ez idegen gyarmatok bevándorlását 1) j de ma
guk a görögök, daczára nemzeti hiuságuknak, igen sok intézmények 
tárgyában hálával érezték magukat Egyptom iránt lekötelezve; s mi 
is annyi hasonlatosságot ro utattunk már ki közöttük, hogy azokat épen 
nem lehet esetlegesekül tartani. 

Azt mondják tehát a l1agyományok, hogy Gelanor uralkodása 
alatt (1572.), ki a pelasg eredetü Inachusnak kilenczedik utódja vala, 
kötött ki Danaus Görögországban j ki is Egyptom Chemi városából 
számüzetvén, Argos királyságot alapitá, s ennek lakóit egyptomi mcs
terségekkel ismertetvén meg, öket danausoknak nevezte. Az ő leánya 
hozta be a Thesmophoriákat, vagyis a Nil partján lsis tiszteletére tar
tott földmivelési ünnepélyeket; mellyek itt Ceres tiszteletére változ
ván át, a pelasgok ezt, mint thesmophorát, vagyis törvénybozót tisz
telték. A királyok hosszu sora eredett tőle, egészen Acrisiusig; kinek 
uralkodása alatt llos, T ros fia, és Tantal us, Pelops atyja, M ysiában 
összevereked vén, ez utóbbi Kis-Ásiából Görögországba menekült 
(1400.); hol Pelops részint pénzen, részint erőszakkal megszerezte 

1) Az emlitetteken kivül Raoul-Rechette sem ád hitelt az Egyptomból jött 
gyarmatoknak. Petit-Raclel Inachust nem tartja egyptominak, mint némellyek 
hiszik; és nézete szerint Dauaus volt az elsö idegen, ki Görögországban kikötött. 
Egyébiránt az lnachus nevezet közel áll az Enak-hoz, melly phoeniciai nyelven 
fejedelmet tesz; és utódja Phoroneus a pharaokra emlékeztet. Annyi igaz, hogy 
sem a költök: Pinclar, Theognis, Aeschy l os , Sophocles, Euripides, sem a törté
neti rák; Herodot, Xenophon, Thucyclides, Theopompus, a gyarmatokról nem tesz
nek emlitést. Csupán a 3-dik században Kr. e. lett gyakoribb a közlekedés Egyp
tom-és Phocniciával. Egyccliil Pclops yándorláaát tartják valónak. 
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Apiát: melly ezután nevéről Peloponnesosnak neveztetett, és kiüzé on
nan a pelasgok ktlzt tanyázó helleneket. 

Megara lakói az egyptomi Lelegnek köszönék polgárisodá.sukat. 
Saisból Cecrops már Atticába érkezett (1470.) j hol Ogyges kir,ály ma
radékait találta megtelepedve: kinek uralkodása alatt (1759.) részletes 
vizár boritá a tartományt. Cecrops a benszülötteket vadaknak találta, 
a házasság és lstenség ismerete nélkül: ö nekik törvényeket 1 és pol
gári szerkezetet adott j megszünteté a nöközösséget és véráldozatokat 1) j 

halotti szertartásokat hozott be , s a tor alkalmával a megholtnak di
csérete mondatott el j s a rnint a holt tetem a földbe tétetett, az őt ta
karó földet be kelle vetni. Hogy szomszédaik ellen megvédhessék ma
gukat, rávette az atheneieket, erősitenék meg városukat, és egy 
ernber uralma alá l1ajoljanak. Ö vele kezdődik egy, tizenhét királyok
ból álló sorozat, me ll y Codruss al végződik. 

Cadmus, Phoeniciából indulván el, gyarmatot alapitott Boeotiá
ban j hol a benszülötteknek egy borzasztó dögvész által lett kiírtatása 
után, az oda jött hyantokat és aeonokat találta ott j oraculumokat ala. 
pitott. Thebában Cadmus várát épité 3) j s az irásjegyeket hozta Gö
rögországba: mellyek a pelasgok által eddig használtakat kiszorí
tották 

BUSZONKlLINCZIDIK FIJIZIT. 
A görögök elsö vállalatai, s polgári szerkezete. 

Illy nagy vegyületnek köszönheték a görögországi benszülöttek 
az ismereteket, müvészeteket, és polgári intézményeket; azonban nem 
olly könnyü dolog, kimutatni annak nyomait, a mi hozzájok bevitetett: 
minthogy a görögök bámulandó sajátságuknál fogva, minden idegen 

1) Igy értik ezt átalában; különben bizonyosnak látszik, miszerint ez csu
pán csak a Jupiter Hypatus oltáráról értendő; s hogy egyedül csak ökröt nem 
volt szabad levágni: mint ez Latiumban is divatozott. E könyörület Egyptomból 
veszi eredetét; valamint Indiából Triptolemus azon tilalma, hogy a foldet mivelö 
baromnak nem kell nyakába terhet akasztani. 

2) Cadmus Phoeniciából jövén, mindamellett egyptomi lehetett; és e vé
leményben megerősit bennünket a nagy hasonlatosság a görög és egyptomi 
The be között. Mindkét helyen megvoltak a Boldogok szigetei; mind.kettő azt hitte, 
hogy Jupiter-Ammon, és Osiris-Bacchus benne született: ésez istennek sírja is ott 
található fel. ~lüller különösnek találjR., lwgy phoeniciek egy a. hajózásra olly 
kevéssé alkalmas helyen telepedtek volna le. 
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elemet magukhoz hasonitottak, s az eredetiség jellegét nyomták rá. 
S valóban ugy látszik , hogy azon tartomány a müvészetek, tudomá
nyok, és társadalmi intézmények előhaladására volt alkotva. Olly nép
nól, melly áthághatlan bérczek közt él, minden érintkezés , kötelék, 
vagy rokonszenv nélkül idegen népek irányában, fentartják ugyan 
magukat a törvények és szokások, de minden előhaladás reménye nél
kül. Tekintsünk szét, és azt fogjuk látni, hogy ellenkezőleg a folya
moktól öntözött, tengerrel környezett és kikötökben dus tartományok
han, az ipar és müvészet jókor kifejlett és tökéletesül t, s a zsarnokság 
és kegyetlen törvények tartósságra nem számolhattak. 

A tulajdonképeni Görögország a szélesség 36 1/2 , és 40-dik foka 
közt fekszik, három oldalról tenger által környezve; mig éjszakon a 
Haemus hegység, a karni havasok folytatása, három ágra oszlik: mely
lyek egyike lllyriától választja el azt, a másik Thraciát köríti, a har
madik pedig Macedoniának felrónáját képezi. E tartomány, nagyszerü 
természeti felforgatások szinhelye, változatos és festői tekintettel kí
nálkozik. 

Portugalia területének alig egy harmadát képezvén 1) , Görögor
szág a legmiveltebb tartományok közepette állott: szemben Olaszor
or3zággal; könnyü közlekedP.sben Egyptom-, Kis-Ásia- és Syriával. A 
Peloponnesus, nyugotról a joniai szigetek által fedve, keletről pedig 
Kretával összekötve, ez ismét Rhodussal, és az aegaeumi szigetekkcl 
egészen a Hellespont-ig szakadatlan lánczolatot képezvén, keskeny 
földszoros által függ össze a szárazfölddel, s Oeta hegység által majd
nem két egyenlő részre o1:1ztatik. Termékeny rónák váltják föl a zöldelő 
halmokat; s a nagy folyamok hiányát a temérdek tengeröblök és ki.
kötlSk eléggé pótolják. A Peloponnesus pásztornép számára látszik 
rendeHetve: olly zöldek és kövérek legelői: olly buja átalában a te
nyészet, főleg a nyugoti oldalon: hova a régiek Pant helyezék, és 
melly mai napig is Arcadia neve alatt, a béke és megelégedés eszméjét 
kelti föl bennünk. A hegyekből fakadó folyamok a körülfekvő hét tar
tományt öntözik: délről a rideg Laconia van; nyugotról Messenia róná i; 
Argolis és Elis a nyugoti parton, hol a játékokra egész Görögország 

1) Déltől az Olymp hegyig és a cambuni hegységekig, mellyek azt Mace
doniától elválasztják, 100 mérföld (leg.) hosszu; s 62 mf. széles, a suniumi hegy
foktól Atticában keietre Leucadia sziget hegyfokáig. Arrowsmith szerint Thessali a 
területe 567 4, Hellasé 6288, Euboeáé 1410, Peloponnesusé 7779, a kisebb szige
teké 1080, összesen 22,231 D angol mérföld. De a tengerpartok 720 földrajzi 
rnérföld hosszában terjednek, tehát Francziaország partvonalát háromszor, Svéd
országét kétszer , és az olasz partokat felényivel haladják meg. 

45 
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összegyült; A cha ja, Sicyon, Cor in th két tenger köz t j az Isthmus Hellas ba 
vezet, s Megarán át Atticába, egy az aegaeumi tengerbe nyuló földszo
ros ra, melly tizenkét mérföldnyi (leg.) szélességben a Sunium hegyfokig 
nyulik ki: terméketlen ugyan , de égalja a legkellemesebb, és területe 
a kereskedésre legalkalmasabb. Következik Boeotia Ptoon, Heli con, 
Cytheron, Parnassus hegyek közt, melly utóbbi Phocistól választja 
el; ezután jön a két Locris, hol a· Thermopylae-szorosban az idegen 
hadak nagy veszteséggel fentartóztattak. Elistől nyugotra fekszik az 
erdős Aetolia, s az Achelous által elválasztott Acarnania. Oeta hegye 
választja el HeUast éjszaki Görögországtól, mellytől keletre a dus 
Thessalia fekszik, Ossa és Olympus hegyekkel, és a gyönyörü Tempe
völgy; nyugotra Epirus, mellynek lakói már vegyes törzsekből ered
tek. A kis tartományt szigetcsoport környezi. 

E természetes felosztása a tartományoknak, mellyek minde
nike külön, és könnyen megvédhető államot képezett , nem engedte, 
hogy egy nagy monarchia keletkezhessék abból, vagy hogy egyik tar
tomány a másikat elnyomhassa. Egyaránt alkalmasok levén a földmi
velésre, baromtenyésztés- és kereskedésre, az élet eme változatossá
gában nyilvánult a nép tevékenysége. A közlekedést könnyité a sok 
tengerpart j innen az ipar, mozgalom, és nyughatatlan változatosság a 
müvészetek-, szoká~ok-, hagyományok- és intézményekben, ellentétben 
az ásiai mozdulatlan és egyforma miveltséggel , tulságról tulságra, s 
rem remélt előhaladásra vezette Görögországot. Számos köriilmények 
bizonyitják, miszerint Görögország lakossága és miveltsége keletről 
származott, minek a dórok és joniaiak világosabb nyomait őrizték meg ; 
de csakhamar ellenszenvvel kezdének viseltetni az iránt: ugy hogy 
sorompót képeztek ellene. Először is, keleti intézményeket találunk ná
luk : patriarcha-királyokat 1), ásiai öröklési rendet, vendégszeretetet 
vallási kötelesség gyanánt, menedékjogot, örökös papságot, törzsekre 
felosztást, egyesületeket és hősöket. De ezen formákat csakhamar el
törlé az egyéni haladás j és mig Ásiában mindenütt megmarad a titok
szerü, a castrendszer, a valláson alapuló monarchia, a végtelen egy
ségnek tömérdek jelképei : itt az idegen szokások a tartomány tcrmé
~zctének hódolnak j a királyokat nemzeti kormányformák váltják föl, 
mellyekben az ügyesség és ékesenszólás ülik a diadalt j a papnak jós-

1) A királyok papi jellemének nyoma A theneben i! fenmaradt, hol a má
sodik archon, a vallás főnöke, királynak nevezteték: mivel, e. mi hajdan e. kirá· 
lyok joga. volt, az áldozatokat ő mute.tta be; tanácsosai is voltak: és titkos áldo
zatokkal foglalkozó nejétől megkivántatott, hogy erényes életet élt légyen. L· 
Demosthenes in Nea1·ch. Szintugy volt Romában is Rer& sacrificulus. 
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h<)tja széttörik ; a tudomány a templomok szük köréből kibontakozva, 
mindenki tulajdonává lesz: megrontatandó a világnak, hogy benne il'~ 

ngy, valamint az emberben, minden haladás; ugyanezt tanitja Mytho
logiájok is az elemek ismételt dulásaiban, a régi és uj, felsöbb és al
sóbb istenek személyében, kik az óriások- és hősökkel küzdenek. Egy
séget hiában keresnénk köztök: minden nép , minden fejedelem füg
getlen. A pásztorok megbuktaták a papi eastot; és ekkép egy uj val
lás támad, melly az istentiszteletet a nemzeti egységre irányozza. 

Lépjünk be tehát az eurapai miveltségbe: keressük föl a mi pol
gárisodásunk elemeit azon népnél , melly csakhamar ügyesebb lett a 
kereskedésben a phoenicieknél; vitézebb a persáknál; az épitmények
h~n kevésbbé merész és óriási, de változatosabb és kedve3ebb a hinduk-, 
és egyptomiaknál i talán kevésbbé eredeti, de sokkal gyakorlatiabb a 
tudományban a hindulmál. Az emberiség előhaladása Közép-Ásia és 
Afrika népeinél némileg ugrásokban mutatkozott: hasonlónazon álomrai 
emlékezéshez, melly a tévedező lélek előtt lebeg a szórakozás perczei
ben; hasonJón egy ó-korbeli ember elöadásához, ki kétezer év mulva 
emelkedik ki sirjából régi eszméivel és nyelvével. De itt most megválva 
a '·égtelentől , a való történetet fogjuk keresni a kecses fátyol alatt, 
mcllybe azt egy, a szépnek érzetével kitünöen megáldott nép burkolta. 

A Thcssalia s l<Jpirus hegyei közé szoritott őstörzsck időröl-időre 
leszálltak még a köriilöttük fekvő rónaságokra: melly harczok Hercu
les , Thesens , Meleager és BelleropliOn küzdelmeiben vannak jelké
pezve ; - s részben legyőzvén öket , a kígyók, sphinxek, chimacrák 
által jelképezett papi eastot egészen eltörlötték, vagy pedig közbeve
gyülésök által azt átalakiták. 

EgyesRI és. 

Az államférfiak legelső gondja is az lehetett Görögországban, 
hogy egyesítsék a szétszórt törzseket ; és e czélra a vallást , szövetsé
geket, kereskedést, háboru t és kormányzást használták föl. A vallás 
nem lehetett náluk valamell y castnak kiváltsága i s jóllehet a papok, 
kik azt oda behozták, mindent elkövettek, hogy uralmukat a myste
riumok által biztosítsák: mindazáltal a nép annyi nemzeti fogalmat és 
intézményeket kevert abba, hogy mindenkinek közös tulajdonává lett. 
Egyedül arra szoritotta tehát müködését, hogy az igazság és becsüle
te~ség fogalmait terjeszsze, az ég jóváhagyásával szentesitse a bölcs 
rendeléteket és vállalatokat, s köz ünnepélyekre hiv ja össze a külön
bözö népességeket; hatalmas ösztönt adván ezzel a kereskedésnek és 
egyesülésnek. 

Az összesereglettek az istentisztelet- és játékokra; egyl~siilvcn, 

45* 
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igen természetesen a közérdekekről kezdtek tanácskozni, s ekképen a 
közjog érzete sarjadzott kebleikben, vitás ügyeket intéztek el, -és szö
vetséget kötöttek. A szentélyben többé el nem rejtett vallás, a költők 
ajkairól szólalt meg i kik nem tartoztak a papok osztályához, _,de kik 
istenek fiainak hivattak, és kikről az mondatott, hogy az égbe szálltak 
föl , vagy a pokolba lementek : mivel a durva nép keblében a kegyelet 
és jámborság érzetét kelték föl, megszelídíték a tigriseket, meginditák 
a tölgyfákat, megparancsolák a köveknek , hogy falak- és városokká 
emelkedjenek i megszüntctték a vérbosszut, a házasságokat behozták, 
és az általuk alapitott mysteriumokban az erkölcsi élet legfontosabb 
dogmái t tanították. A vallás menedékhelyeket is rendelt, ártatlan vé
delmet a hatalmasok durva erőszakoskodásai ellen. Az ítéletek isteni 
jelleggel birtak j mivel a birák bocsánatért esdettek (su p p l i c á l t ak) 
az isteneknek, ha a törvényt megszegték volna: miért is a büntetést is 
su p p l i c ium-nak nevezék •), s a bünös és elitélt szentnek (sacer) tar
tatott általuk. Ezen eszme a népek világára is kiterjesztetvén, azt ered
ményezte, hogy a háboru szentnek, a párviadalok istenitéletnek , s a 
legyőzöttek az istenektől elhagyott embereknek tartatának. Annyi bi
zonyos, hogy az első lépés a miveltségre mindig az isteni okfőtől szár
mazik , midőn minden az istenek által és érettök történik. 

Néposztályok. 

Valamint a legrégibb népeknél, ugy itt is először a hóditás jogá
val találkozunk i melly egy hatalmas, többé, vagy kevesbbé fölvilágo
sult népet állit el8, miként uralkodik az egy , szolgaság- és engedel
mességre kárhoztatott más nép fölött. Az előbbi számára jogok, törvé
nyek, törvényszékek, vallás, fegyverek, kisebb-nagyobb szabo.dság 
és kiváltságok biztositvák j a másik, köznép, szolga, rabszolga neve
zet alatt, földmívelést, ipart üz, és alacsony szalgálatokat teljesi t. 
C<mkhogy Görögországban nincs áthághatlan sorompó huzva a néposz
tályok közt i mivel a földmi velő- , és rabszolgából is válhatott nagy tu
dós, vagy nagy müvész, kinek dicsősége születése szennyét egészen 
lemoshatta. 

Később, ellentétben a nagyok- és vagyonosokkal , fölkel a nép, 
a d em os, a község i melly végre emberi kormányban, birtok jogban, 
és a törvények oltalmában részesül, a polgári egyenlőség alapján. A 
miveltség e fokára nem jutott el Görögország j hosszu küzdelem után 

*) Mindez illik a ro maiakra, de nem, a kikről épen sz6 van, a hellenekre; 
kik a fcinebbi eszmék kifejezésére épen nem azonos értelmü, vagy ltangzatu sza
vakat használtak. Szerzö tehát fölteszi, miUp a romai nép és nyelv egy a hel-
lenekével : mi azonban csak is merö ióltevés. 8. 
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Romának jutott a dicsöség , megalapitani a jogegyenlőséget a szabad 
emberek közt: mig a kereszténység eltörölvén a rabszolgaságot, az 
átalitnos egyenlőséget hirdeté ki, melly mai napig is minden polgári 
törvénykönyvnek alapczikkét képezi j s bizton reméljük, hogy ez eszme 
rövid időn a társas élet vi9zonyaiban is megtestesülend *). 

Sz ük ség volt ezt c lőrebocsátnunk , hogy midön a görögországi 
kormányok- és szabadságról fogun!< szólni, ezt olvas_óink csak az ural
kodó népfajra értsék. A hősi fajok, vagyis a hóditók, egy senatus ál
tal gondoskodnak saját fentartásukról; az igazság zsinórmértékeül az 
állambölcseséget tartván, mellynek törvényei szintugy titokteljesek, 
mint változhatlanok az ő formáiban, Illynemüek valának az Amphi
ctyonok, több törzsek, vagy városok gyülekezetei, egy közös templom 
körül, hogy ott ennek érdelwiröl, vagy a közjóról tanácskozzanak. Le
het, hogy kezdetben, mid8n az egyes er8k gyengékül érzék magukat, 
több törzsek, vagy egész kerület lakói egyesültek valameily szentély 
épitésére; melly közös kapcsui szolgált köztük, és hová valamennyien 
képviselöket tartoztak küldeni a fontosabb kérdések megoldására, s az 
azok fölött hozandó határazatra 1). 

~mphlctyonok. 

Ezen aristocraticus tanácsok közt, mellyek szentül és titokban 
örzék meg a törvényt, és az istenek nevében hoztak a néppel nem köz
lött itéleteket, legnevezetesebb volt a thessaliai hübéres fejedelmek 
tanácsa, kik Amphictyon-, Deucalion fiáról nevezett szövetségbe áll
tak a barbarok ellen: melly Amphictyonnak a Thermopylák melletti 
tengerpart jutott osztályrészül, elkezdve onnan, hol Thessalia végző
dik, egészen Boeotiáig. A pelasgok itteni maradványai a hellenekkel 
egyesültek j a dóri Apollo tiszteletét a pelasg Cercsével egyesitvén. 
Őszszel a gyiilekezetek anthelai Ceres templomában tartattak, a Thcr
mopylák mellett, tavaszszal pedig Del ph iben, Apollo templomában 2); 

"') Amennyiben szerzö ez fitalános egyenlőség eszméjét a. kereszténységből 
meríti, sa hit elvein, és az általa megszentelt korlátokon tul nem viszi, sem vi
tetni nem hagyja : reménye- s vágyaiban mindenkinek szabad osztozni ; bárha 
talán reménye nem volna is másnak olly igen vérmes. S. 

1
) Sainte-Croix, kinek munkája azonban Z!I.Varos, igen sok Amphictyono

kat sorol ló!: egyet Onchestusban Neptun temploma mellett, továbbá Corinth-, 
Calauria- s Eliaben; egyet Argolisban, Juno templománál ; Euboea szigetén 
Dian~ Ama.rysia templomamellett; Delosban, Apollo temploma. körül, és Kis
Ásia, l\lycale városában. 

2
) Tittman mondja, mikép tavaszszal Delphiben, őszszel pedig a Thermo

pylá.khá.l gyültt:k össze ; Böckh azonban ugy vélt!kedik, hogy az őszi gyülések is 
Delpltiben tartatt!l.k. Heeren szerint igen valószinünek látszik, hogy a küldöttek 
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a két szcntély oszlopait·a irattak föl a delphii főpap nevével alájegyzett 
határozatok. Mindegyik szö\·etséges város két szavazattal birt; képvi
selőket azonban tetszésök szerint küldhettek, mint a németalföldi tar
tományok general-statusainál volt szokásban. Kezdetben csak arra 
terjedt köztük a szövetség, hogy egymásnak kárt nem okoz~ndnak; 
miért is következőleg esküdtek: "Egyiket sem fogjuk megtámadni a 
szövetséges városok közül; sem béke idején, scm hadban nem fogjuk 
más irányba vezetni az iható vizet; ha más valaki illycsmit megkisér
tene, az ellen a kiirtásig harczolunk; ha istentelen emberek az Apol
lonak hozott ajándékokat elrabolnák, kézzel-lábbal, beszéddel, erőszak-
kal fogunk ellenök és czinkos társaik ellen dolgozni" 1). · 

A delphii templom oltalmazóinak jelentvén ki magukat ai Am· 
phictyonok, itéletet hoztak azon pörös tárgyakban, mellyek az ünne
pélyre összesereglett idegenek közt fölmerülhettek: nekik tehát mind 
a köztörvényt, mind a kültlnféle népek szokásait tudniok kellett. Ter
mészetes dolog volt, hogy ezen tanácsnak fontosabb kérdések is ter
jesztettek e lejbe megoldás végett: a birák bölcsesége s. tudománya te
kintélyt szerzett az itéleteknek, a vallás pedig megszentesité azokat. 

Csak idő folytával nyert aszövetség rendes alakot; és nem ugyan 
valamennyi helleneket, de a hatalmasabb' államokat, és Kis-Ásia szá
mos városait, valamint éjszaki Görögország, ugymint a dórok,joniaiak, 
phocisiak, boeotiaiak és thcssaliaiak tizenkét városait magában fog
lalta. Ki a szövetségi közjogot megsérté, az abból kizárathatott, és 
más nép vétetett föl helyébe 2). 

E tanács soha sem vált az egész tartomány közérdekei fölött őr
ködő közgyüléssé; de minthogy egész Görögország képviselőiből állott, 

mindig a Thermopylákná.l gyültek össze, s bizonyos szertartások befejezése után 
átmentek Delphibe. Innen nyerték a gyülekezetek a nu!.,ií '''",a küldöttek pedig 
a nularí (!Ol l' nevet .. 

Mitscherlich, De mnpkictyoniis Gmeciae. Göttinga, 1816. 
T. W. Tittman, Über den Bund der Amphictycnen. Berlin, 1812. 
Petersen, Der amphictyonische Vo1·hund. Kopenhaga, 1828. 
G. L. Backboven, De concilio Amphict. Delphico. Amsterdam, 1825. 
1 ) Aescblnes, Fals. leg. III. p. 285. 
~) Pausanias, X. 8. 3. Macedonia , Thessali a, Boeotia, Phocaea, Locris, s 

Nicopolis és Delphi városok egyenkint két·két szavazattal birtak; az atheneiek, 
a dóri népek Dorisban, valarnint Euboea lakói egygyel. A többieket nem említi 
Pausanias. Aesehines, jobban értesitve e pontról (De falsa legatione), a szövetsé
gesek számát 12-re teszi; de csak 11-et említ, és ezek: Thessalia, Boeotia, Doris, 
Jonia, a perrhebek, magnesiaiak, phthioták, maliak, phocisiak, oetaiak, locrolr; 
ide járultak talán még a dolopok: és valamennyi hasonló szavazattal birt. 
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és szent jellemmel birt , a fontosabb tárgyak, és az államok közti vi
szálkodások, elintézés végett elejbe vitettek i ugy hogy a közjogi esz
mék tőle eredtek , ~s őrködött ezek szigoru megtartása fölött. Szóval, 
az Ampl1ictyonok feladata ugyanaz volt, melly a katholikus századok
ban a romai udvaré, a minden nemzetekből vábszt.ott bibornokokkal: 
árt.almatlan, de a fegyvNek erejét tulhaladó hatalommal intézkedve 
az örök igazság törvényei szcrint. V agyi g azt foganatositák, mit jelen
korunkban a congressusok szoktak végezni: diplomatiai tárgyalások 
utján egyenlit ve ki a vitákat, mellyek azelőtt a harcztéren szoktak 
volt megoldatni. 

Ha tekintetbe veszszük, hogy az Amphictyonok a delphii ora
euium közel~bt>n gyültek össze 1), ugy hogy az alkalmas választ ennek 
ajkaira adhaták, és l1atározataikat az ö tekintélye által szentesittethc
ték : könnyen belátjuk a hatalomnak milly magas fokára kellett jutnia 
e testületnek, melly főleg Görögország egységét eredményezte, s azt 
képessé tette rá, hogy Xerxessel megküzdhessen. 

Hanyatlásnak indult ez intézmény, mid&n szónokok támadtak 
föl benne , kik az igazság helyébe sophismákat állitottak i s midön azt 
az egymásra féltékeny köztársaságok, magán-czivódásaik szinhelyévé 
tevén, a figyelmet, mellynek egyedül a közjóra kellett volna irányoz
tatnia, magukra vonták i késöbb pedig a dóri s joniai törzsek, nagy 
hatalomra vergödvén, méltóságuk alatti dolognak tarták, egyenlő sza
vazattal birni Phthia, s Oeta-hegy szegény lakóival, a büszke Sparta 
pedig Cytinium polgáraival : annyira, hogy a szövetség minden hatá
sától , sőt létezésétől is megfosztatott (M). 

Kereskedés. 

A szükség és fényüzés csakhamar viszonyba hozta egymással és 
az idegenekkel a görögöket i s ugy látszik, hogy legelső tengeri kirán
dulásaik által kereskedelmi viszonyokat terveztek. Az allegoria fátyo
lába van takarva Helle tengeri utazása, kitől a Hellespont vette nevét., 
és Phrixusé, ki egy bárány ábrájával ékitett hajón Coldlisban kötött 
ki. Europa elragadtatása arra látszik mutatni , hogy a Közép-tenger 
kikötői már ismeretesek voltak. V éleményünk szerint Bellerophon 
szárnyas lovát, az általa legyőzött Chimaerát, Daedalus szárnyait, 
Arion delphinjét, a hajó elején kifaragott alakokról mindannyi vitorlás 
hajókul tarthatjuk. 

1) L. ez iránt O. F. Wilster, De religione et orac16lo Apollinis Delpkici. Kopen· 
haga1 1827. 

L. Zander, Erscb és Gruber Encyclopaed. I. Sect. 23. köt. 
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.4rgonautr:ik. 

Legnevezetesebb mindenek közt az Argcnauták elindulása Col
chisba. A régieknek ezen Hollandjn, kercskedési tekintetben két ten
ger partjainak jótevő kedvezményeiben részesült, mellyek egy~or ta
lán az éjszaki tengerrel voltak összeköttetésben. Éghajlata nedves, 
földje mocsáros : ugy hogy a ezölöpökön épült házak közt számos csa
tornák vonulnak keresztül. A szokásaik- és nyelvökre durva lakosok 
közt virágzott az ipar ; és Acetes királyuk temérdek ltincseket gyüjtött 
össze. Ezek megkeritése, s gyarmatok és kereskedé9i telepek alapitása 
végett, Jason a Pelion hegy tövében Argo hajót építi, s a phthiai és 
spartai hősöket társakul választja; valának pedig ezek: Tiphys, a ta
pasztalt kormányos, Aesculap orvos, Orpheus a költő, Zetes és Calais, 
Boreas fiai, Castor és Pollux Jupiter nemzetségéből, Autolycus, Mer
cur fia, Theseus, és Hercules, legnagyobb a halandók és félistenek 
közt. Elindulván TheRsaliából, meglátogatják Lemnost és Samothra
ciát, a Cabirok tiszteletének szentélyét i bemennek a Hellespontba. s 
Kis-Ásia partjainál hajóznak. Hercules, H y las, Telamon, Troas partjain 
időznek és Abderát alapitják; a többiek utjokat folytatva, Cyzicust, 
Bithyniát és a Symplegadokat érintik, fölfedezik és meghaladják a veszé
lyes átmenetet az euxini tengeren , végre Mariandynibe s Aeába ér
nek Colchisban. Valljon kézre keritheték-e Acetes kincseit, arról a ha
gyomány mit sem szól; de annyi bizonyos, hogy gyarmatokat alapitá
nak a Pontus partjain, mellynek neve ezután euxinus, vagyis vendég
szerető lett, a régi axinus, vagyis inhospitalis helyett: mellyet neki a 
régiek, a Kaukazus népei miatt tulajdonitottak, kik minden partjaikon 
megjelent hajót kifosztottak és kiraboltak. Visszatérve Görögországba 
az Argcnauták, e tettök emlékének örökitése végett az olympi játéko
kat alapiták , és Argo hajót az égre , a csillagzatok közé helyezték. 

Theba ostroma. 

A görögök második vállalata, Theba ostróma volt. Mondottuk 
már, hogy Cadmus alapitá e várost, hol az ő nemzetsége a legirtózta
tóbb viszontagságoknak esett áldozatul. Utána uralkodtak Polyd0r, 
Labdacus, végre La jus, ki Jocaste nejétől nemzé Oedipust. Az oraculum 
által megintetvén, hogy e fiu nagy szerencsétlenséget fog hozni fejére, 
kitétette őt: de a pásztorok által megmentetvén, a nélkül hogy szár
mazását tudná, felnövekedett, és különféle kalandokon esvén át, meg
ölte atyját, nő ül vette anyját; s midön gonoszságainak ismeretére ju
tott, bujában meghalt. 

E vérfertözésből származtak Eteocles és Polynices, már gyer
mekségök óta halálos ellemégek ; az előbbi Theba uralmát bitorolván, 
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Polynices ipának, Adrastus argosi királynak segélyével, a maga jogát 
visszakövetel te. Szövetségesei valának: Actolia királya Tydeus, Capa
neu~, Amphiaraus, Hippomcdon és Parthenopaeus , ugy szinte Me3-
senia, Argolis és Arcadia hős ifjai: melly áilamok máris megalakulva, 
s egymástól iúggetlenek voltak. A hét fejedelem a nemci erdőben lépve 
szövetségre (1225.), hol a nemei játékokat alapiták, haddal mentek 
Theba ellen; melly alatt a két te~tvér egymást megölte, s Acirastuson 
kivül valamennyi fejedelmek elestek. Egy ujabb hadjáratban mégis si
került a fönebbi fejedelmek szcrencsésebb fiainak Thebát bevenni, és 
földig lerontani. 

E testvérháboruk, a kiséretökben járó iszonyatosságak, s az ar
gosi és mycenaei palotákban tört~nt gyalázatos tettek, barbar időkről 

tesznek tanubizonyságot. Itt Tantalus ~aját fiát 1 Pelopsot gyilkolja 
meg, és készitteti el eledelül; Acrisius tengerre téteti ki leányát Da
naet, szerelme miatt büntetve; s ennek fia Perseus meggyilkolja nagy
atyját, és Mycenaet alapítja: hol késöbb Atreus és Th yestes testvérek 
uralkodnak. Ez utóbbi megfosztatván a hatalomtól, hosszujában Atreus 
nejét elcsábítja; ez pedig a házasságtörők gyermekeit adja föl nekik 
étk ül: Th yestes viszont tulajdon leányát ejti teherbe; ki megtudván 
később a valót, öngyilkossá lesz. Aegisthus, az ö gyermekök , megöli 
Atreust, és visszahelyezi a trónra Th yestest; ellene támadnak az Atri
dák, Menelaus és Agamemnon, amaz Sparta, ez pedig Argos királya. 
Agamemnon feláldozza saját leányát Iphigeniát; és öt neje, az Aegis
thus által elcsábított Clytaemnestra gyilkolja meg: ki ismét saját fiának 
Oreste<;;nek kezéből veszi el a halált. Durva, nyers hagyományai ezek 
a Hornerféle korszakot megelőző költőknek: komorak, mint ama kor
szak szokásai ; és arra szolgálók, hogy undort gerjeszszenek a vétek 
iránt az által , hogy azt teljes meztelcnségében állitják elő. 

Trojni h::\ boru (H9!i-ttS'l). 

Agamemnon és Menelaus egy más hadjárat cmlékét keltik föl 
bennünk 1 mellynek sokkal nagyobb befolyása volt Görögországra, s 
emléke örökké fönmarad a világon. Ott, hol Kis-Ásia Europávai áll 
szemköz t, épen a Hellespont mellett, feküdt T ro ja 1), az istenek által, 

1 J Valljon megtörtént-e valóban a t ro jai háboru? Létezett·e Troja? Az 
illy kérdések nem igen fognak föltünni, ha. meggondoljuk, menDyi költemények
és regényekre szolgálta.tott tárgyategy csatája Nagy-Károlynak az a.rabokkal, 
és Parianak ezek által törtent ostromoltatása: holott mindez csak a költők kép
zeletében történt meg. Azonban nem hihető, hogy a mesék országába tartozzék 
olly esemény, melly miként Europában a keresztes-hadak, nemzeti dicsőséggé 
vált, mellyre minden görög történet és nemzetségi származás visszavitetett. Más 
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vagyis igen régi időkben épitett pelasg város j melly három század le
folyta alatt e5ész nyugoti Mysiára kiterjeszté uralmát. A költői hagyo
mányok mint királyait említik: Teucert (1400 ?) , azután Dardanust, 
ki Hetruriából, Corinth- és Samothraciából származott, mi pelagg ere
detre mutat, Eriehthoniust, T rost, hunnan a Troja név, 1\ust, kitől a 
város 1\ionnak nevezteték, Laomedont, és Priamust. A pelasg és hel
len faj közti gyülölet kölcsönös erőszakoskodásokban nyilvánult. Tan
taJus, Agamemnon dédapja, elragadta a trojai Ganymedestj Hercules 
puszt i tá T ro ját, megölé Laomedont, és elragadta ennek leányát: vissza
torlásul Paris, Priamus fia, elragadá a szép Helcnát, Menelaus nejét. 
Agamemnon bosszura hívta fel a görög városok főnökeit, kik ez.:)rkét
száz hajót gyüjtvén össze Aulisban, Ásiába vitorláztak. Az argosi é;; 
spartai királyokon l{iviil, részt vettek e hadjáratban: ithacai Ulysses, 
pylosi Nestor, kretai ldumcneus, phthiai Achilles, salamini Ajax, argo
lisi Diomcdes, és más törzsfőnökök j kik egymástól függetlenek lévén, 
a közös vállalatra egyesültek. Pr iam us, ki a Propontistól egészen a 
lyciai tengerig uralkodott, a nélkül, hogy a küll:inféle népeket függet
lenségöktől megfosztotta volna, a hellen szövetségnek egy más, hegyi 
népekből álló szövetséget tett ellenébe, s vitézül védelmezte saját tüz
helyét 1). 

részről e tény tökéletesen egyezik a. hősi idők természetével. Cheva.lier és Choi
seul-GouJfier ugy vélik, hogy Troja. egy halmon állt, melly a Bunar-Bashi domb 
fölött emelkedik; Simois vize folyj a körül: ott vannak Scamn,nuer forrásai, és 
temérdek sirok és cyclops-féle építmények, mellyeket Firmin D idot fedezett föl 
1816-ban ama helyen, hol Pergarnuru fellegvár állott. A sigaeumi foknál volt 
Achilles sirja. Chevalier Description du plan de Troie czirnü munkájához, jó jegy
zeteket csatolt Heyne, az I 794-iki kiadásban. De véleményöket kétségbe vonta 
Clarke (Travels, vol. l. n. 4-6.); az idősb Rennel is hibáztatja őket, és Trojának 
fekvését máskép adja elő. lVIaclaren megczáfolta Rennel t, mig majd rá is kerülend 
a sor. N em áll, hogy Home r pontos és csalhatatlan, núnden kifogás nélkül. Ele
geniő tudnunk, hogy Troja közel feküdt a sigaeumi fokhoz és Hellesponthoz, 
a lVIendera síkságon, Ida hegye és a tenger köz t. 1\li a t ro jai háborunak valószinii 
korát illeti , arról Clwonologirínkban értekezendünk. 

1
) Görögország első korszakának Chronologiája fölöttébb bizonytalan: és 

hiában fáradoztak annak meghatározásában a tudósok; legalább nevezetes ered
ményre nem jutottak. Legjelesebb mü e tekintetben : Exmnen ana.lytique el tab
leau comparaiif des synchronismes de l' hisloire des temps hcroiques de la Gt·éce par 

L. C. F. Petit-Radel, Paris, 1827., a dynastiák nrmzetségi jegyzékeinek, és a hős
kori történetek synchronisrnusainak összehasonlító táblájávaL A helyett, hogy a 
költők előadását mesének tart~tná, ezeket ama kor egyedüli történetiróinak te
kinti, slefosztván rólok a költői takarót, megállapi~ja szerintök az argosi, spar
tai s arcadiai nemzetségek jegyzékét, összehasonlítja ezeket egymással, és más 
dynastiák ágaival, és igy nemzedékről-nemzedékre a trojai háboruig, sőt még 
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Szövetgégesei valának , mindenekelőtt a Propontis és Bosporus 
közt éjszakra fekvő Troas, az aegaeumi szigetek kelet- és délre, ~ 
phrygiai tartományok keletről: ide tartoztak, a sajátképeni trajaiakon 
kivül, a darclanok, éjszakra tőlök a Hellespont partjain, Da rdanus 
és Abydos yárosokkal j az adrastinok, éjszaklwletre az előbbiektől, 

Adrastea s Apaesus városokkal j a lyeiusok, vagy aphneusok (?),keletre 
ezektől, Ze lia várossal a Scamander mellett i a lelegek délre Troastól, 
Antandrus és Pedasa városokkal i a ciliciaiak Lyrnessusból, átellenben 
Lesbos szigette]; az arisbeiek, kiknek városuk Abydos, Sestussal átel
lenben volt a Hellespont me l lett, - hiresek Hero-, s LeanderrőL 

Délre Troastól jövé!lek a mysiaiak, maeonok, cariusok, lyciaiak, mind
annyian déli Kis-Asia egyik félszigetéből i a phrygiaiak, keletre az 
aegaeumi tengerpart minden népeitől i a paphlagonok, ezektől éjszaha. 
Eurapából a szövetséghez tartoztak Thraeia lakói : mint azon egész he
gyes tartományt nevezék, éjszakra Görögországtól, mellynek lakossága 
hihetőleg egy törzsből eredett azzal, melly Kis-Ásiát és Olaszor
szágot elfoglalta. 

Legelőször is a görögök a szövetséges tartományokat pusztiták, 
azután Troja előtt ütöttek Lábort. Hornerből alig képzelhetjük, mimó
don szándékoztak bevenni a várost: rendes ostrom által ez nem történ
hetett, mert semmi ollyashoz nem fogtak, a mi arra mutatna, hogy a 
falakat le akarták volna rontani; elzárás által sem, mert sem az élelmi
szerek bevitelét, sem a segédcsapatok bevonulását nem akadályozták. 
Távolabb a falaktól táboroztak, szekerek, és szárazra vonszolt hajók 
közt; a városban nyugalom és biztosság uralkodott: s az egész harcz 
naponkinti csatározásokból, és a falakra intézett támadásokból állott, 
hol azokat legkönnyebben meg lehetett mászni. Sisak, pánczél és paizs 
által fedezve, buzogány-, lándsa·, kard-, kasza-, kelevész-, néha meg
mérgezett nyihk- és iszonyu ködarabokkal fegyverkezve, ütköztek össze 
egymással: a jobb fegyelemhez szokott görögök mély csendben, a tro
jaiak pedig, a szövetséges hegyi népekkel együtt, iszonyu zajt ütve. 
Lovak helyett kocsikat használtak, me Ilyeket egy szinte vitéz karu ko
csis (auriga) igazgatott; vezérek és közkatonák vegyest rohantak a 
harczba, mig a sötétség szétválasztá a küzdöket: Ibidön a trojaiak 
visszatértek a városba, a görögök pedig me gerősitett táborukba. Más
nap reggel mindegyik fél megégeté halottjait, jajgatás- és játékokkal 

azo~ tul is fölmegy. E háboru t ö Saint-Martinnal együtt az 1199-ik évre helyezi, 
s az életkorra támaszkodva, mellyet Horner az ezen háboruban részt vett hősök
nek· tulajdonit, fölmegy egész Inaelmsig 1920-ban; kihez Görögország feje
delmi családjai közvetv~, vagy közvetlenül csatlakoznak. L. (A) jegyzetet. 
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áldozván tiszteletökre; a főbb emberekért lovak és foglyok is áldoztat
tak föl a máglyán. Gyakran a harczot párviadal szakítja félbe , midőn 
nem a legügyesebb v ivó tarthat számot a győzedelemre, hanem az, ki 
hatalmas kézzel forgatja a kardot, vagy rettentő erővel hajitja.. a 1\e
levészt. A harcztéren nem ismernek könyörületet: sőt a tetemek ellen 
is dühöngnek; küzdés után a rabnők barátsága-, vagy hízelgéseiben 
keresnek enyhülést; maguk készítik el a szültséges élelmet, s az öblös 
serlegek ürítése közt régi dolgokról regélnek, vagy a lant pengésc 
mellett a régi hősök tetteit éneklik. Agamemnon, a hősök közt legelső: 
vezértársaival a tenget·parton tanácskozik. 

Tiz évig• tartott a harcz, és mindkét részről elhullott a hősök vi
rága: különösen Hector és Achilles, emez a féktelen szilaj, amaz pe~ 
dig a mérsékelt és szelidebb, saját tüzhelyének, és az oltárok megvé
d.Ssére szentelt vitézségnek halhatatlan példányai. A lcgbámulandóbb 
költemény, s az egyedüli(?), mclly egy honáért magát feláldozó höst 
énekel meg; azonban itt is az érdemet és erényt üldöző sorsnak mindig 
régi, s mégis mindig uj látványa tárul föl előttünk. 

Miképen végződött legyen a harcz , azt sem Horner , sem más 
irók, kik ama korszakhoz közel éltek, nem említik 1). Ugy látszik, a 
görögök és trojaiak abban egyeztek meg, hogy azok nem fogják többé 
háborgatni Priamus népét, ezek pedig nem fognak becsapni Pelopon
nesus-, Boeotia-, Kreta-, Ithaca-, Phthia- s Euboeába; és ezen egyesség 
emlékére egy óriási lovat áldoztak föl 2). Stesichorus , kitől Virgil az 
Aeneis szövegét kölcsöm!:é, azt állítja, hogy Troja bevétetett és lerom
boltatott; de először is, semmiféle ünnepély sem tartá föl emlékét a gö
rögöknél e jeles győzedelemnek: holott náluk szokásban volt a honi 
eseményeket ekkép megörökitni; továbbá Hornernél Apollo azt jöven
dö:i Aeneasnak, hogy az ő maradékai fognak uralkodni Trojában, melly 
jóslat teljesültét a költőnek tudnia kellett. Ehhez járul még a görö
gök balsor&a; kik épen nem győzök módjára tértek vissza: utközben 
ide s tova hányatva az istenek által, hosszu bolygás után, vagy el-

1) Heradot nz e t;í.rgy iránt a mng:1. idejf.hen uralkodott kiilönféle nézetekr/íJ 
E11te1·pe könyvében' 118. )tesz említést. A trojai háborura nézve más két iróra,mint 

szemtrtnukra történik hivatkozás, és ezek: phrygiai Dares, és kretai Dictys; de 
müveik görög szövege sehol sem létezik, a Inti n pedig világosan elárulja, hogy 
Horner költeményeiLől férczeltetett egybe a középkorban. Daresnek első nyoma 
egy, valószinülcg a X. századiJól eredő florenczi kéziratban fordul elő; késöbb 
pedig Beauvais Vinezénél a XIII. számdban. Dictys ujabbnak (?)látszik. 

2) Dio llbrysostomu~, Oratio Il. de Trojaua expugnatione. 
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vesztek~ vagy haza térve, bitoriott nyoszolyát és trónt, engedetlen 
magzatokat, vagy végre erőszakos halált talál tak. 

Bármi volt is eredménye a harcznak, a tiz év alatt, mig szintazon 
ügyért, ugyanazon ellenséggel állottak szemközt, a törzsek megszakták 
m11gukat egy testnek tekinteni; sa hellen nevezet ez idő óta a P elopon
ne sus, aszigetek és tengerpartok lakóinak összeségétjelenti. E hadjárat 
táplálékot szaigál tatott a képzelő-tehetségnek; és innen meritették a tár
gya t a vándorló költők, kik városról városra jártak, eldalolni a harczo
l; at, hősöket, dicső tettek et, és minden egyes törzs, vagy az egész nemzet 
történeteit. E betanult, és minden nevezetesebb alkalommal ismételt da
Ink, a nemzeti költemények gyiijternényét képezék ; és alapját veték meg 
a hazafias szellemnek, me Ilynek következtében mindenkor egy népül tar
tották magukat, bármennyire zavarák i~ meg köztök belviszályok a békét. 

Horner. 

A költők közt legjelesebb volt Hom er. Milly tájban élt; minö 
városból eredett; görög, ásiai , vagy olasz volt-e? Igaz-e, hogy vak 
volt; hogy koldult j szigetről szigetre utazott, Olaszországban, vagy 
Egyptomban? Maga készité-e az Iliast, és az Odysseát? Vagy talán 
Hornernek nevezett költő nem is létezett? V agy valameily jelképben 
enyészik-e el, s költeményei különféle korban többek által készitett, és 
grammaticusok által rendezett nemzeti hagyományok ? 

Az emberiség történetirója nem sokat gondol e kérdésekkel 1): 

jöhet még idő, midön arról is vitatkozni fognak, valljon Raphael San
zianak voltak-e szemei, o. Vaticánnak épitésze, valljon létezett-e Aris
toteles. Egy költő sem gyakorolt annyi befolyást hazájára, mint Ho
rner: miért is alig tartozhatik valaki inkább a történetiróra. Nekünk 
azonban elegendő, nevének jelentőségében fogadni el őt, mint az általa 
leirt események tanubizonyságát. A sarkcsillag millio mérföldekre van 
tőlünk j nem létezik azon helyen, a hol azt látjuk; talán már évek óta 
kialudt: de azért a hajósnak mégis kalauz ul szaigáL, 

Ama korszak a hit és gondolat őszinte, bámulatos vegyületénél 
fogva , epikai , hatalmas és termékeny volt; a képzelő-, s emlékezö-te
hetség, a lelkesedés és gondolkozás tökéletes öszhangzásban voltak 
egy fölséges münek elöállitására , minden mesterkéltség nélkül, mely
lyet a jelenkori elemző ész alig képes megfogni. A mythus még semmit 
scm vesztett fényéből; s a trojai hadjárat alatt annyira kifejlett, hogy 
a nemzeti költészet legfényesebb tárgyait merité belőle. Mig a korábbi 
idők hős férfiai csupán az egyes törzseket érdeklék: az egész nemzet 
érdekelte magát azokért, kik a közös vállalatban részt vettek. 

1) E kérdésekre Horner életmjzában \'isszatérendünk. 
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Horner előtt bizonyára olly dalnokok éltek, mint ezt költemé
nyeik is bizonyitják, kik népszeri.i énekekben (epos) magasztalák 
a hősök tetteit. Igy menvén ez több századokon át, s a dal ok a nép 
ajkain több rendbeli változásokat szenvedvén, szükségkép kellett egy 
költőnek, egy Hornernek táC"~adnia, ki egy költői egésznek legyen szer
zője, ki a részletes hagyományokat összevonja, miként Ariosto tett 
Bojarcloval, s a többi regényes epicusokkal. Csekély figyelem rucilett 
észrevehetjük, miként a két költem~nyben a társadalmi állapot két 
foka, különböző életmód-, szokások- és vallással rajzoltatik; maguk a 
költemények két egymásra következő emlékei az epopoeiának, az ő iör
ténetök-, és a müvészet előhaladásának tekintetében. Az llias, a har
czok és csaták költeménye, azon hősöktel nem igen távol eső l1elyeken 
és korban készittetbetett, kiknek tetteit valószinüséggel előadja, sőt 

még azoknak szinhelyét is ŐJzinte hitelcsséggel leírja; s Smyrna-, vagy 
Cumában énekeltethetett az achaco-aeoli törzsnek. A joniai városok
ban, a kereskedés- és hajózással foglalkozó Samos- és Chiosban, sok
kal jobb fogadtatásban részesülhetett az Odyssea, a háziasság, keres
kedők, és utazók költeménye. 

Az Ilias, mint már Aristatelea megjcgyzé, egyszerübb és pathe
ticusabb; az Odyssea bonyolultabb és erkölcsi bb. Vagyis, hogy ugy 
mondjuk, az elsőben a lelkesedés uralkodik, és az érdekességre elegen
dő maga a szenvedélyes előadás is j az Odysseában pedig a meggondolás 
fonja a mesterséges tervet, és szeliditi az érzelmet. Az lliasban igen 
sok nyomai vannak az ásiai hagyományoknak, mellyek szerint az is
tenség óriásként tünik föl a nagyszerü jelképekben, és közvetlenül 
érintkezik az emberrel; az Odysseában leginkább emberek közt forgo
lódunk: s a Circe büvésznő, vagy Pallas istennő által létrehozott el
változásokat az Ilias nem ismeri. Achilles a nagyság és gyarlóság ve
gyülete j a szenvcdély törvénye nála mindenható, mint az ősállapotban : 
scmminerni.i fék sem korlátozza annak erőszakos kitörését; semmi belső 
indulatot sem tud eltitkolni; saját egyéni méltóságát nem veszi tekin
tetbe j sir, dühöng, a tetemet, mellyen kegyetlenkedett, áruba bo
csú.tja j fenyeget egy aggastyánt, mivel ez siránkozik , és nem akar 
eledelhez nyulni. Az Odysseában okosság és ravaszság uralkodik; ez 
által Penelope ki játsza a kérőket, Ulysses pedig a büvésznő cseleit, és 
a vetélytársak hosszutervei t. 

Nem hozzánk tartozik, kimutatni azon kellemeket, mellyek Ho
mcrnek a legmiveltebb századok bámulatát megszcrezték : illyen pél
dául a H nom ízlés, mellynél fogva ő középutat tartott a keletiek této
vázó képzelgése, és a prosaiens időszakok komoly elmélkedése, a szép. 
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ség lelkesedése, és az arányok őszhangzása között. A zenészet és test
gyakorló játékok mellctt az ő énekei első l1elyct fogl:.ltak cl a görögök 
nevelésében ; s ezek szellemi müvelése nem az elvont száraz tanok, 
hanem a képzelő-tehetség fejlesztése által, az egész élctrci kiterjcszke
désscl czéloztatott elérctni. Horner nem is erkölcsi költeményekkel ne
nlte az ő nemzetét: hanem a nemzeti egység öntudatát oltotta belé; 
erre irányozva mindcn érzelmeket, és édesen hízelegve neki, mig 
azt az életnek minden viszonyaival kapcsolatba hozta. 

V al amint az ö költeményének szinhelye Ásia sEuropaközt vala : 
szintugy ö is, kelet és nyugot közé helyezve magát, örök sorompót 
állit föl az ásiai vallások határozatlan rejtelmei, s az ő Mythologiájá
nak élénk, mozgó, és változatos alakjai köz t. Ü•·pheus énekei, magasz
tes, de félig clburkolt hagyományok birtokában, c:-:entul csak Phrygia 
és Thracia hegyei közt, s a mystcriumokban fognak zengeni: azonban 
Hellas nem feledkezik meg azok tartalmáról; hanem a szörnyeteg ala
kok az Olymp isteneinek engedik a tért, kik legnagyobb tökélyökben 
az emberhez hasonlitnak 

Homer tel1át ekképen a hellen vallást az ő költeményének büvö'l 
körébe vonván be, a szépmüvészctek teremtőjévé lesz: a hősök szár
mazását feldicsőitvén, a nemzetségek felsőbbsége iránti tant állapítja 
meg; megénekelve a játékokat, a physikai s erkölcsi erőt magasra be
csüli ; megdicsőitvén a vitézséget , a marathoni s arbelai napokat ké
szíti elő. 

Olly tartományban, hol a különféle eredetü, s polgári szerkezet
tcl biró népek közt nem létezett nemzetiségi kötelék, és a beolvadást 
mindcgyik kerülte; hol nem volt )(özös vallás, scm á talánosan olvasott 
szent könyvek, scm mindenüvé kiterjedő papi cast: igen nagy fontos
ságu volt minden ollyas dolog, melly ezen kiilönvált elemek egybefor
rasztását czélozta. Illyenek valának az Amphictyonok; a mysteriumok, 
ünnepélyek; illyen volt Homcr is, ki polgárilag cgyesité egész Görög
országot, és a külör.féle törzseknek kijelölvén a helyet költeményében, 
nemzeti kapcsot létesitett köztük Általa az cpopoeia nlinden miveltség, 
mindennemü költészet és müvészct forrásává lett; általa váltak a gö
rögök kiválólag költői néppé. Mindcn ünnepélyeken olvastatván Ho
rner, egyéb tehetségeket is követésre ébresztett: Acschylus: Sophocles, 
Euripides abban fedezték föl a dramai miivészct elemeit; Herodot, 
Demosthenes, Plato innen meriték az előadás és ékesenszólás mester
ség~t; a müvészek az ö készítménycik tárgyait: az első korszakban a 
müvészct és költészet, az alexandriai időszal,ban pedig a tudomány és 
vizsgálat kutforrásaul szolgált. 
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Nagyszerü bizonysága ez annak, hogy a szellemnek minden
nemü (?)magasztos fejlödése, Hornerféle érzelmi költészeten ala.pul ; és 
hogy sem a kritika, sem a meggondolás nem hozhat létre ollyasmit, 
mi az egész világot átkarolja, s annak rejtelmeibe hasson, és mi 
önkényt fakadjon a természet- és öntudatból 1). 

Uirályok. 

Horner költeményeit a görögországi előkelő nemzetségek törté
neti levéltárainak tekintve, megismerjük azokból a tartomány állapo
tát, a troj11i háboru idejében, és a reá következő korszakban. Minde
nekelött azt látjuk, hogy apró királyságokra volt felosztva: valószi
nüleg az eredeti törzsek elosztása szcrint. Thessalia tiz államot szám
lált, ugyanannyi királylyal; Boeotia ötöt; a minyusok, locrisiak, athe
neiek, és phocisiak mindannyi királyok uralma alatt álltak. A Pelo, 
ponnesusban Argos, Mycenac, Sparta, Pylos, Elis királyságokkal, és 
Arcadia négy területével találkozunk. Majd mindcn szigetnek saját 
királya volt 2). Ezen, a törzsek eredeti felosztásán alapuló szétszakado-

1) Socrates azonban erről máskép gondolkozott, vagy legalább Plato, ki 
Re.<puhlicájának X. könyvében e szavakat adja ajkaira: "Tehát édes G laucon! 
midőn Horner bámulóitól azt halljátok mondatni, hogy ezen költő képezte Gö
rögországot; hogy az ember őt olvasván, megtanulja belőle szabályozni magavi
seletét az élet minden viszontagságai köz t; hogy nem is teltet jobbat, mint ha 
rendeleteihez tartja magát: egész tisztelet- és elismeréssel kell lennünk azok irá
nyában, kik ekképen gondolkoznak; azt kell hinnünk, hogy mindent el követnek, 
csak hogy becsületes, jólelkü emberekké váljanak; meg kell engednünk nekik, 
miszerint H01ner a legnagyobb költő és legelső tragicus: de egyuttal azt ·sem 
h ll feledned, hogy ami respublicánkban nincs egyéb költészet, mint énekek az 
i.;tenek dicsőítésére, s nagy férfiakat magasztaló dalok." 

Meglehet Socrates, vagy Plato, Horner kizárásával magasabb ezé! felé tö
rcl< ed tek; hogy tudnillik aláássák a görög polytheismust, me Ily azon költemé
nyek által az első neveléssel vert gyökeret a kedélyekben. 

7) L. az llias ILk. a hajók jegyzékét. 
L. Petersen, De statu cultume, qualis aetatihus komer-icis apud G•·aecos fuerit. 

LiJ•Cse, 1829. 
K. G. Helbig, Die sittlichen Zustiinde de.< gr·ieck. lleldenalte?·s. Lipcse, 1839. 
Virgil költeménye igen sok tévelyek forrása a Hornerféle korszakot ille

tőleg; ki az ő korának mintlen miveltségét átvitte abba. Ó lovas harczosokról, 
harczi trombitákról szól; feltaláljuk nála. a beszéd- és szokásokban a miveltséget, 
a t·omai fényüzést, az emberektől elválasztott és irodalmi hitczikké, vagy épen 
az értelem meggyőződésévé vált isteneket. Az óság érzete hiányzott Virgilnél ; 
de helyette a szépség és finom ízlés érzete nagy mértékben meg volt nála. Igy 
például, a ki csak Virgilt olvasta, nehezen fogja elhitetni magával, hogy magt:k 
a trojaiak, nem pedig a győztes görr.igök voltak legyen a pelasgok. 
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zottság fentartá a függetlenséget, és Görögország politikai fejlődésérc 
elhatározó befolyással volt. 

A fejedelmek atyailag uralkodtak, vagyis mint dcspoták *); és a 
köztársasági szerkezetnek nyoma sincs. Tekintélyöket arra alapiták, 
hogy a hősök- és istenektöl, vagyis a hódi tó fajból származnak; és ők va
lóban nem voltak annyira elkülönözve a néptől, mint valamell y alá
rendelt casttól j mint a patriciusok voltak Romának első korszakában 
a plebejusoktól elkülönözve. 

Az uralkodás istenijogból származtatott (Ex (ii dto~ (laaz).~Eq); és 
mint J up iter nemzetségéből származottak uralkodtak a királyok. Az 
atyát fia követte az uralkodásban, ha méltó volt arra (Odyss. I. 392.); 
s az uralkodó legelső volt a többi családfők közt. Az általuk összehi
vott gyülekezetekben részt vettek az előkelök és az öregek (u. o. VIII.) j 
sa fejedelmek tisztelettel viseltettek a nép véleménye iránt (xai..E;rij 
ift/,wv cpt/p.tJ j u. o. XV.). A fejedelmek szaigáitattak igazságot j szabad 
ég alatt hallgatván ki a panaszokat. Rendes adót nem szedtek; azonban 
kiterjedtebb hatalommal birtak, és a zsákmányból nagyobb részt nyer
tek: de ennek fejében egyszersmind határtalan vendégszeretetet kelle 
gyakorolniok. 

Hasonlók valának tehát azon éjszaki hódítókhoz , kik Olaszor
szágot elfoglalták j hol mindegyik főnök egy városban telepitette le 
hiveit , kiken azután a régi védelmi jognál fogva uralkodott : mig ezek 
ismét a legyőzött és szolgaságra kárhoztatott benszülöttek fölött gya
korolták hatalmukat. A király tanácsában ültek a bölcsek, vagy vitéz 
harczosok, kikkel a fontosabb ügyekben intézkedett; ö hivta össze az 
országos gyülekezeteket, döntötte el a peres ügyeket: mint főpap ál
dozatot mutatott be, s mint hadvezér a sereget vezette j megkülönböz
tető jelei: a sérthetlen hirnök, és a kormánybot, melly az öreg családfő 
botjától, a patriarchalis kormányzattól veszi eredetét. Agamemnon 
"könnyü, szép, uj tunicáját felöltvén, a széles palástot veti hegyébe; 
megköti a saruszijjat kényes lábain, és oldalára övezvén az ezüst csa
tokkal rakott kötőről lefúggő kardot , kezébe ragadja a szekerczévcl 
levágott, és levelei- s héjától megtisz titott faágból készült kormány
hatot." Telemach csupán ebeinek kiséretében indul a tanácsba. A király 
jövedelme saját vagyonában, az alattvalóktól beszedett adókban, és az 
ellenségtől elvett zsákmányban áll. A trón örökösödés utján száll az 
utódokra : ha csak az oraculum , vagy az erőszak máskép nem rendel-

*) E szót itt tulajdon értelmében véve, melly egyszerilleg urat, parancso• 
lót jelent. H. 

46 
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kezik. Erö és vitézség származási kiváltságnak tartatnak, és testi gya
korlatok által fejtetnek ki. 

HőaBk. 

A nemesség a származáshoz van kötve : de nem képez külön 
eastot j tengeri rablás által szerez magának vagyont, és csak addig 
tarthatja fön magát a föpolczon, mig arra méltónak mutatkozik. A 
nemesség gyülekezete szavazati joggal bir, s háboru és béke fölött 
határoz. 

A Msök nem csak hogy a vallás hű szolgái voltak, hanem az istenek
kel is rokonság- és viszonyban álltak j azonban nem harczoltak értök, 
sem szenvedélyeiket nem áldozták föl nekik. Ez lényeges különbség ama 
hőskor, és a kereszténység bajnakai közt j valamint a nők állapota is 
különböző náluk: de hasonlitanak egymáshoz a hadi vállalatokrai haj
lam, a rendkivüli kalandok, és távol tartományok felzaklatása által j 
melly szellemet igen nagyon élesztette bennök azon körülmény, hogy 
a szomszéd tartományokat is alig ismerték, s ekképen képzelö-tehetsé
göknek tágas tér állott nyitva. 

Papok. 

A papok kezében nem hogy núnden hatalom központosuJt volna, 
miként Ásiában: de még csak testületet sem képeznek, mint a romai
aknál j hanem elszigetel ve, s függésben tűnnek elő. Calchas fél az iga
;~;at megmondani Agamemnonnak; Chryses még meggyaláztatást is 
eltür tőle: a király, és a sereg vezérei az isteni-tisztelet legfontosabb 
részét maguk teljesítik, a jóslatokat maguk szerkesztik, és a nyilvános 
ünnepélyeken nincs szükség papokra 1). Horner nagy részben a hellen 
szabadság emez ellentétét festi a keleti pantheisticus végzetszerüség
gelj s gyakran gunyt üz, nem ugyan az Istenségböl, hanem a papok is
teneiből, a költők által szaporított, és semmi magasztost nem tartalma
zó mythusokból: az ő hősei az istenekkel küzdenek, és ezeket néha le 
is gyözik. Igy tehát ő az egyéni tetterőt veszi pártfogás alá j s azt ta
nítja, hogy a közgyűlésekben nem az oraculumra, vagy a papok ma
gyarázatára, hanem a józan ész- és me ggyőzödésre kell hallgatni. 

TBrvények. 

Irott törvényeknek nyoma sincs j s ha valóban Phoroneus és Ce
crops hoztak törvényeket, azokat az emlékezö-tehetségre bízták, és köny
nyebbség végett versekbe foglalták: miért is ugyanazon szó éneket, és 
törvényt jelentett; s egész Demosthencs koráig, a hírnök komoly ének
hangon, a lant pengése mellett adá azokat tudtára a népnek. 

1
) Nestor áldozatot mutl\t be. Odyaaca, lll. 430. 
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A hősök törvénye, bossz u és visszatorlás volt j miért is A trides 
kárpotlásul Chryses leányáért, Briseist ragadja el: a népre botütések 
özönlöttek, miként Ulysses cselekedett Thersitessel és a köznéppeL 
Emberibb időszak bekövetkeztével törvény!lzékek állittattak föl: mint 
például az Amphictyonok tanácsa, mellynek a bünügyek terjesztettek 
elébe j később a delphii tanács itélte el azokat, kik a gyilkosságot nem 
tagad ták, de azt jogosan tehetni vélték Azután ismét a Palladium ho 
zatott be a nem-szándékos gyilkosok számára, s a Prytanaeum azon ká
rok megitélésére, mellyeket lelketlen tárgyak, vagy oktalan állatok 
okoztak valakinek vagyonában. 

Gyilkosság, házasságtörés, ragadozás, voltak legszokottabb tár
gyai a birói itéletelmelc. A lopás nem hozott szégyent a tolvaj fejére i 
ki tetten kapatott, vagy kire a lopás kitudódott, a kárt megtériteni tar
tozott. A visszatorlás törvényénél fogva, a gyilkosnak büntetése halál 
volt; de könnyen megmenekülhetett attól a menedékhelyekre futás, 
önkénytes számkivetés, vagy a meggyilkolt rokonaivali egyezkedés ál
tal 1). A házasságtörőt és nőrablót a megkövezés büntetése érte 2) : 

hősi neme a büntetésnek, midőn tudnillik az összes nép által kimon
dott itéletet az egész nép hajtja végre. 

Ki akaratlanul gyilkolt meg valakit, valameily erényes, azaz: erős 
embernek házába sietett, éa megvallván tettét, vallásos szertartások 
közt, megszentelt vizzel mosta meg kezeit; azután pedig vad-állatok 
bőré betakarva, s buzogánynyal kezében, visszatért honába, annak jeiéül, 
hogy a bünbánat müvét teljesítette. 

A rendes törvényszéknek rajzát Horner adja nekünk , Achilles 
paizsán a): azonban e pont később is közbeszurathatott j mert nem is 
igen jellemzi a hőskor szokásait, midöJ} a jog nem vétetett teldotetbe, 
hanem minden az erőszaktól függött: ugy annyira, hogy Jupiter meg-

1) " ••• Kegyetlen! megölt nit·, vagy testvéreért mindenki elfogadja a dijt; 
s a gyilkos megfizetvén egyszer a büntetést, azonegy városban lakik a kibékült 
sértette!." 

Z) "Oh! ha a teucrok kevésbbé félénkek, ugy már régen sziklákb6lképezett 
öltöny fedezne." Ilias, Ill. Hector, Paris ellen. 

3) "Nagy csoport nép sereglett össze a piaczon, hol ketten egy megöltnek 
dija fölött perlekedtek. Az egyik álliüí. a népnek, hogy már megfizette, a másik 
tagadá, hogy kapott volna valamit: és miudkettö tanukra hivatkozván, véget szán
dékoztak vetni a pernek. A polgárok egyik, vagy másik részt pártolva kiabáltak, s 
a hírnökök csillapitották a népet. Az öregek pedigsima köveken ültek aszent kör
ben, a hírnökök botját tartva kezökben; kik lármájokkal betölték a levegőt: sa 
birák egymás után fölkelvén, kirnondák az itéletet. Középen két arany talentum 
feküdt, jutalmul annak, a ki legbölcsebben itélt közüttük. Ilias, XVIII. 49í. 

46* 
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mutatandó az isteneknek, miként ő parancsol nekik, azon indítványnyal 
áll elő: kapaszkoJ.nának valamennyien egy hosszu lánczba, s öt egy 
hajszálnyira sem mozdithatják tovább azzal; holott ő valamennyit föle
meli azon. A félistenek közé csupán a hősök, a rablók legyőzői, sö~ néha 
maguk a rablók vétettek föl 1). 

Hősi S'llokások. 

Horner fejedelmeinek hősiessége egészen más, mint a mivelt oOOl

zeteknéL Bölcs eljárást nem találunk náluk , hanem erőszakos szen
vedélyek kitörését, dicsöségszomjat, féltékeny vitézséget, melly pár
viadalokban, vagy durva erőszakban lel kielégitést. Achilles megta
gadja Hectortól az eltemetésnek kikötött kötelességét is mig ő sátorában 
dühöng, nem gondol vele, hogy a trojaiak öldöklést visznek végbe a 
görögök köz t: sőt Patroclussal együtt még örül enne!<, és azt ohajtja, 
bár a trojaiak és görögök mind elvesznének, csak ök ketten maradja
nak életben j széttépi ellenségének holt testét, s az atya könyörgésére, 
csak rémi tő díjért adja vissza j a gyülekezetben Agamemnon t ajándék-, 
és népfalónak nevezi: haragjában sir~ mint valameily elkényeztetett 
gyermek i a fiának elvesztén kesergő Priamust nem tudja egyébbel vi
gasztalni, mint vendégséggel: sőt sátoráháli kihajtással fenyeget.i, l1a 
nem akarna az eledelhez nyulni j Patroclus halotti ünnepére tizenkét 
fiatal gyermeket vág le: s Ulyssessei az alvilágban találkozván, meg
vallja neki, hogy örömestebb élne, mint legutolsó rabszolga is. Igen nagy 
tisztelettel viseltettek az öregek iránt, kik az cmlékezetet és tapaszta
latot őrzék meg. Valamint halálos g)·ülölség és hosszu égett keblökben, 
szintolly rendithetlen volt barátságuk; miként ezt Ürestes és Pylades, 
Theseus és Pirithons, Patroclns és Achilles példái bizonyítják. Idegen 
érkezvén hozzájok, először is a vizmedenczét nyujták neki j azután pe
dig megvendégelvén, csak akkor kérdezték tőle: ki, és minő járatban 
volna 2). 

1) Az Odyssea XXI. szerint Alcídes tizenkét kanczát rabol el Iphitustól, 
ki neki szállást adott, és őt meggyilkolja: s az Ilias XI. szerint Elis királya négy 
paripát rabol el, mcllyek a játékokon győztesek voltak. 

2) Az Odyssea lll. fej. Telemachus és Pallas emberi alakban közelednek n 
pylosiak gyülekezetéhez : 

Itt üle N es tor gyermekivel; körülötte La rá ti 
Hust süttek, vagy imént nyársoltanak a lakomához; 
A kik vendéget sejtvén, elejekbe siettek 
Sergestöl, és felcsapván velök ülni hi,•ák meg. 
Elsö N estor.icles Písistratos ért oda; mindkét 
Y entléget megfogta kezén, s lakomához ül ette 
L~gy idtára, fölén a tengerparti homoknak, 
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Eledelek. 

Az eledelekben nem kényesek és válogatók; halat, vagy vadhust 
nem esznek, hanem ökröt, üriit, kecskét, malaczot vágnak le, s még vé
resen h uzzák a nyársra, vagy pedig öblös üstökben főzik és sütile 
Ugyanezen hősök szelik föl azt, mit barátjaik a nyárson forgattak; vil
la, vagy tányér nélkül, sietve, éR soltat esznek, különváltan mindig a 
nőktől 1). 

'tlulatságok. 

Bohóczak helyett dalnokok viditák föl a vendégségcket; és e szo
kás mai napig fenmaradt Görögországhan: hol gyakran láthatni vala
melly morcotát mandolinjával, hallgatói előtt dalokat, és valódi, vagy 
képzelt kalandokat énekelni; mellyek előadása mindvégig érdekes, és 
ragyogó képzelmekkel bővelkedik. Horner mindig azt igyekszik meg-

Atyja s derék Thrasymedcs jó testvére közébe ; 
Aztán bélaringot szolgált nekik, és zamatos bort 
Töltött bé az arany serlegbe, s ki nál va imígy en 
Szólitá legelöbb istennő kékszem Athenét: 
Jersze imádd, vendég! kékfürtü Poseidou ur istent, 
A kinek érkeztek vendégségére hazánkba i 
És ha imádkoztál, s végezted az <~.sztali áldást, 
Ennek is add által majd áld'másozni az édes 
Serlege t i ugy vélem tudnill ik, imádkozik ö is 
l\Ieuny örök istenihez: me rt •·ászorul esve az ember. 
Ö fiatalu nálad, s nekem esztenelőre korácsom ; 
Igy az arany kelyhhel téged kínállak eli\sziir. 
S már a felhúsak megsülvén és levonatván, 
Feldaraboltattak, s ök vig lakomákat ütöttek. 
Hogy pedig éhök csillapodott és szomjuk elalvék, 
Tiszteletes Nestor szavait folemelve beszélett: 
i\lost immár helye van, miután töltöztenek ami 
Venclégink, kik s kik legyenek, megkérdeni tőlök. 
Oh jövevények! kik s kik vagytok? honnan eveztek? 
Érdekből-e, avagy csak arnugy vaktában alá s fel 
Bolygotok a vizeken, mint tengerháti. kalózok, 
Kik maguk éltével játszván, egyebekre rohannak? 
1) Agamemnon ökör-czombot tesz Ajnx elej bo i Eumaeus két maiaezezal 

veuelégli meg Ulyssest: azután vizzel elegyitett bort tölt neki. Napjában két
szer étkeztek, ülö helyzetben. 

Monda; fehér gyapjas juhot ölni felugl'ik Achilles. 
Végezi: megnyuzzák, tisztán vele bánva, baráti; 
Fcldarabolgatják, s nyársokra vonák vala gyorsan : 
És jól megsütven, mimlent levonának azokról. 
Autamedon kenyeret vesz elő szép tiszta kosárból, 
És asztalra teszi, s a. hust maga osztja ki Peleid. 

llias, XX l V. 622. 
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mutatni, milly befolyással birtak a költők a szilaj természetii emberek
re. Phemius megszelidíti Pcnelope kéröit; Demodocu;; Alcinoml ven
dégeit viditja föl; Clytaemnestra mindaddig hű marad férjéhez, mig az 
ez által az isteni bölcseség tolmácsa gyanánt hátrahagyott költő, oldala 
mellett van j kit azonban a csábitó Aegisthns, egy elhagyott szigetre 
vitet el, a keselyüknek hagyván öt ott martalékul. 

Eme békés időtölt~s után igen gyakran tcstgyalwrlatokra men
nek át a hősök, és versenyfutás-, kiizdés-, vagy Pyrrhichus-féle tánczban 
vetélkednek egymással; ezen táncz ama korszakot jelképezé, melly
ben a földmivelő minden barázdában egy ell enséggel találkozott, s a?. 
ekét és kardot felváltva kellett használnia. 

Öltözet. 

Eleinte a hősök állatbőrökkel takarták testöket; kifelé hordván 
azok bundáját: s derékban az állatok inaival kötötték azokat össze, 
vagy tövisekkel kapcsolták egybe. De már a trojai háboru idejében 
értettek a bőrcserzéshez, 11 a vászon- és gyapju-kelmék szövéséhez. A 
férfiak sarkig érő lJOsszu öltönyt viseltek, c fölött pedig a vállukon 
vagy mellökön összekapcsolt köpenyt, és derékban sziik tunicát, mellyet 
lábaikkal a vizben gyakran tisztára gyurtak. Szakállt eresztet tek, és ha
jukat mesterségesen fodoritot.ták. Magasabb állásu egyének botot hoi·
doztak 1 ). Széle8 kétél ü kard függött le vállaikról: az ember-nagyságu 
paizs nyakukon vala összekapcsolva, s elfcdé mellöket j küzdés közben 
bal kezökkel irányozták azt egy, vagy más részre; járás közben pedig 
vállukra vetettél{. Ezen alkalmatlan védeszközt késöbb a karon hor
datui szokott cariai paizs váltotta föl 2). 

A vezéreknek kellett gondoskodniok a jó fegyverekröl, ~s a har-
czosok illő élelmczéséről. Ezek nem voltak bizonyos ismertetö-jelek 

által zászlóaljak-, vagy századoki-a osztva; jóllelJet Thcba ostromának 
idejében a hadvezérek használták már a középkorban ujra fölmerülő 
jelmondatokat és czímereket 11). Zárt sorokban indultak a csatába: dc a 

1) Ulysses finom bibor-köpenyt viselt, mcllyet vállain kettős arany-kapocs 
tartott össze; a kapcsokon pedig szarvast üzöbe vett ebnek ábrá.ja vala kiverve; a 
köpeny alatt napként ragyogó tunicát viselt. 

2) Ulysses sisakja kemény bőrből készü It; c fölött belül vastag zsinórhá
lózat volt, kivülről pedig vadkan-agyarak egész sora. ál tal ékittetett. Hector si
sakján lófark lengedezett. 

3 ) Aeschylus a Thebni hét-ben ésEuripidesaPhoeniciai nőkben, azepigonok 
paizsain levő jelképek-, ésjelmomlatokról tesznek emlitést. Az előbbinél Capaneus 
paizsán Prometheus áll aszikrával, és e mondat: J! árosokat fogok felgyujtani; Eteo
clesén, egy ostromra menő zsoldos, e felirattal: Mt~rs magn sem fog r>isszatm·tani 

engem. Hippomedonén egy Typhoeus tüzet okád; Hyperbiusén Jupiter villámot 
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csatarendet nem tarták meg j sőt inkább a párviadalokat keresték. 
Zászlókat, trombitákat, vagy más hadi eszközöket nem használtak: mi
ért is nagy érdem volt az erős hang, minlível Stentor és Menelaus 
birtak ; s nagy dicslíség a lábak gyorsasága, akár a futásban, akár pc
dig az ellenség üzésében. 

A sereghez minden család egy gyalog vjtézt küldött j de maguk 
a hlísök is gyakran kivonták magukat e kötelesség alól 1). A felhalmo
zott zsákmányt egyenlő részben osztván el a vezérek, ezek ismét har
czosaikat részesiték benne j kiknek ebből állott egyedüli zsoldjok. A 
meghóditott városok kiraboltatván, földig romboltattak; a királyok 
meggyilkoltatván, a többi lakosok eladattak. 

Horner cmlitést tesz az arany-, ezüst·, czin-, réz- és bronzról; 
csupán a vasról nem. Az általa használt c h a l c o s szó rezet jelent ; 
minthogy ezen érczből készültek a háromláb, sisakok, paizsok és pán
czélok. Si d e r os szinte nem jelent vasat, hanem csak kevéssé nyujt
ható s törékeny érczet, melly valószinűleg a bronz lehetett. Azonban 
dactylok és curet~k vitték be Phrygiába a vasbányászatot j és az Odys
seában kereskedők emlittetnek, kik Olaszországban rézzel cserélték be 
a vasat: melly c y p r os-nak neveztetett; minthogy leginkább Cyprus 
szigetéről szállíttatott nagy mennyiségben. 

Hadllgy. 

Azon tiz év alatt, mellyet a görögök együtt töltöttek a l1arczban, 
szükségkép előhaladást kellett tenniök a hadtudományban; s a nagy 
szám-, és egyéni vitézségben álló durva erlíszak helyébe, lassan-

szór; Pa.rthenopa.eusén egy sphinx tapossa a thebai lakost. Polynicea az öt ve
zérlő igazságot választá, e moudattal: Helyre foglak állitani téged; Tydeus jelvé
nye az éj, vagyis egy csillagokkal és középett holddal kirakott fekete térség. 
Euripides szerint azonban Capaneus paizsán, egy óriás híLtán tartja a földet; Acl
rastusén egy ILydrának fejei gyermekeket emelnek Theba falaira; Hippomedonén 
százszem ü Argus; Partheno pa eu sén Atalanta van, az ö anyja., midön azaetoliai vad
kant megöli ; Polynieesén a Glaucust széttépö kanczák. Tydeuséu oroszlánbi\r. 
Amphiarausnak sem egyik·, sem másiknál nincs jelképe; mert o~ ~nxEiv éif/'·'Ho. 
á' U'' ;;vr" -&O.n (Aesch. 598.) Azt moudja talán valaki, hogy ez a költők talál
mánya? De tudnunk kell, hogy Euripides szigorun követte a történet irást, és 
Aeschylusnak' szemére vetette az attóli eltérést; igy például Electuiban (524. v.) 
megrója a coephorokrn vonatkozó pontot Aeschylusnál (166. v.); midön Electra 
testvére ürestes haját Agamemnon sirján megismeri. Aeschylus mindenesetre 
egykoru a marathoni ütközettel (495. Kr. e.); s mellözve Homert, eléggé hiteles 
ta1~u egy a középkorban fölélesztett szokás régisége mellett. 

1
) Igy Achilles nöruhába. öltözött, Ulysses bolondnak tetteté magát, Eche

polas pompás lovat ajánlott Agamemnonnak, hogy öt a sicyoni kincsek békés él
vezetében ne háborgassa. 
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kint a taktika lépett. A fegyverzetben semmi egyformaság scm vala 
tapasztalható: egyiknek czin, másiknak bronz, réz, vagy arany pán
czélja volt j egyik lándsával, a másik karddal, szekeren, vagy gyalog 
harczolt: és mindenki csak a maga ernhereivel gondolt. Horner· hősei
nek sisakja közönségesen rézből l<észült, at·cz- és ajakvPrtezet nélkül. 
A sisak csúcsán legtöbbnyire toll lengett; Achilles nagy arany tollat 
viselt j Hector pedig lófarkat. A rézpánczél a mcllett, a nyaktól egé
szen a hasig fedé el, s a vállak mögött kapcsoltatott össze. Achilles 
hátulról szurta át Polydort, midőn ez lehajolván, a nagyon tág arany
kapcsok nyílást hagytak a pánczélon. Ez alatt térdig ért a pánczéling. 
( -lxcawv xctl.xoxt n~vtnv. Ili as, I. 371.) Keztyükről nem tétetik emlité~. 
A csizmák durva bőrből készültek, és térden fölül értek. 

Némelly hősök lovagok gyanánt is emlittetnek: de lóháton igen 
kevesen, vagy épen nem harczoltak; hanem igen is két kereki.i szekeren; 
mellybe külön-ki.ilön elnevezett, két, három, vagy négy ló vala fogva. 

Andromache férje lovait kefélte, árpát tett nekik a jászolba, s 
horral erősité őket a csata napjára. A harczi szekerek elején ülés volt a 
kocsis számára, ki néha a lovakra ült fel. A lovakat zablyánál (·.~ 

hosszu szij-gycplőnél fogva vezették j sziigy- és oldal-ellenzőjök voh; 
sarkantyuk- és patkóknak sehol sincs nyomuk: s noha Aristophane~ 
rézkörm Ü lovakról tesz emlÍtést (u} xai.Y.OY.(!Ó T t<! V ~:C71WI1) j mindazáJta] 
Xenophon tanácsot ád, mint kelljen a csikók körmeit megedzeni, s ke
rckké tenni: a nélkül, hogy a patkókról említést tenne j mellyck még a 
romai lovasságnál sem voltak ismeretesek. 

Xenophon mondja, mikép Cyrus a régi trojai szekereken javítá
sokat tétetett: minthogy azok, jóllehet a legelső hősök á Ital igazgat
tatva, csupán apró csatározásokra valának használhatok j ugy hogy 
300 szekér vezetésére, 300 vitéz harczoson kivül, 1200 ló, sa leg
h{íbh vitézek közül választott 300 kocsis kivántatott (Cyrop. VI. 1.). Az 
uj szekerek kerekei erősebben készitvék, és a tengelyek hosszabbak 
valának; a kocsis-ülés torony-formára, vastag fából készült, hol a töké
letesen fölfegyverzett kocsis, egyedül a szemnyilásoknállévén üresség, 
egész könyökig el vala fedve j a tengelyek végéhez kaszák alkalmaz
tattak: hogy ne csak a harczos, hanem maga a szekér is szelgálatot te
gyen az ellenség ellen. 

1\ök. 

Nőt a görögök élvezet, vagy gyermek-nemzés végett tartottak; 
Horner költeményeiben nyoma sincs a szerelern tiszta érzetének. Mind
azon kérők közt, kik Penciope kezérc vágynak, egyetlen-egy sincs, ki 
annak hajlamát megnyerni kivánná; maga Telemacbus is nyers hangon 
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beszél anyjával 1) : Achilles scm szercti rabszolgálóját i s Menelaus 
nyugodtan viszi haza Helenát, ki t iz éven át Parissal élt T ro jában. Mene
laus háborgattatván az ő birtokában, tulajdonát visszanyeri: s ezzel a 
dolognak vége. A fogolynő a győztesnek birtokába jut j ki talán, mi
után őt anyává tette, valamclly rabszolga-társának engedi által 2). 8{\t 

a legszivrehatóbb családi jelenet, mellyct a régi költészet felmutathat, 
I leetor bucsuzása Andromachetöl, c hősnek gyengédségét csupán csak 
fia irányában tanusitja. S ezen Andromaebe 1 kinek büszkének kelleit 
\·ala lennie Hector özvegyének czimére, midőn Mcssis és Hyperia for
rásaiból vizet meritvén, mondatni hallá köriilte: E z a l e g v i t é z e b b 
l ókormán y z ó n ak ö z v e g y e, ugyanezen Andromachc, férje gyil
kosának fiával , Pyrrhussal ölelkezik össze j azután pedig a trajai He
lcnussal uj házasságra lép. Andromaebe nagy ajándékokon vétetett 
meg férje által; Lacrtcs husz ökröt adott ama b ö l cs E u r y c l e á é r t 
k i t ö m i n d i g s z e m é r m e s n ö g y a n á n t t i s z t e l t 3) : miért 
is a házassági hüség megszegése, a tulajdonjog megsértéseül tekinte
tett. Vulcan (minthogy az égben is emberi intézmények szerint megy 
minden) V ennst és Marsot láthatlan hálóban fogja meg i és nincs is 
kedve, visszaadni szabadságukat mindaddig, valamig J u pi ter vissza nem 
adja az ajándékokat, mellyeken tőle leányát megvásáralta j Marsot pe
dig csak ugy bocsátja el, hogy Neptunus kezeskedik a bündij (w, 

,liO/. XctY!_Het) mcgÜzctéseért ~). 
Nem tapasztaljuk azonban, hogy a nők, keleti szokás szerint, ha

remekbe volnának zárva, vagy épen a férfiak szemeitől elvonva. And
romache, dajkája kiséretében, drága fátyollal leplezve megy a temp
lomba, sógornőihez, és llion toronyba. Helena elhagyván termeit, meg-

1) Sőt menj föl teremedbe azokott munkáidat üzni, 
A vásznat s guzsalyat, s dolgukhoz látni parancsolJ. 
Nőidet ; a azólás itt nliuden férfiu gonrlja, 
Ámde kivált az enyim, mivcl a lakügy engemet illet. 

~) O felix una ante alias .... 
. . . . rtuae sortitus non pertulit ullos, 

Nec victoris heri tetigit captiva cubile! 

Odyss. I. 356. 

Nos, patria ineenaa, diversa per aequora vectae, 
Stirpia Acl1illeae fastus, juvenemque auperbum, 
Servitia enixae, tulimus; qui deinde, aecutua 
Lerlaeam Hermionern laceclaemonioarpiC hymenaeoa, 
Me famutam famutoque Heleno transmiait habcnrl.am. 

Vlrgil. A cn. III. 321--327. 
3) Odyss. l. 430. 
') Odyss. VIII. 317. 
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jelenik a trajai vének közt; kik 8t megpillantván, felkiáltanak, hogy ő 
hozta rájok eme szenvedéseket. Ugyanezen Helena, Clytaemnestra, Me
dea, Phaedra: s Eriphyle, korán sem példányai a szeméremnek; szol
gaságra jutván, egyéniségöket is elvesztik, s merö áruczikké válnak. 

Hosszu, és mesterségesen rendezett öltönyt viseltek a nők, 

arany-csatokkal feltüzvc, arany és gyöngy karpereczeket, nyaklánczo
kat, s három soros fülbevalókat; arczukat festették: zsebek-, gombok-, 
vagy vászonnemüekről sehol sem tétetik emlités. Fonás- és szövésen 
kivül, a ház dolgait látták el 1) j ők mostak , vizet meritettek, tüzet 
raktak, gabonát őröltek; a férfiakat levetkőztették, fúrd8be vitték. 
megkenték 2), ágyba helyezték: minthogy a számos rabszolgák a mczci 
munkákkal voltak elfoglalva. 

Család. 

A családi élet sokkal rendesebb, mint a későbbi időkben: sok
nejüség, házasságtörés nem fordul elő. A nő kormányoz a házban j dc 
semmi több: a nemesebb szerelern nem ismeretes ; emberek és iste
nek csak az élvezet után törekesznek. A nő- és erényének tisztelete 
egészen más forrásból volt eredendő. A jegyes szo lgálat: vagy ajándé
kok által nyerte el a nőt: kinek jegyajándékot adott tehetsége szerint; 
házasságtörés esetében az ajándék visszaadatott a jegyesnek. Az örök
ség egyenlő részben osztatott fel a törvényes házasságból született 
fiak közt. 

Földmlvelés. 

A földbirtok állandó volt: annak határai mértanilag álla pittattak 
meg, és határkövek állittattak föl 3) j s Achilles paizsa után ismerjük 
a földmívelés módját. Először az árpa termesztetett, azután a zab is. 
Évenkint kétszer szántatott fel a föld, bizonyos durva faekével, mcly
lyet ökrök, vagy öszvérek vontak; a boronát nem ismerték. Aratáskor 
két szakasz munkás, a mezőnck két végén fogván a dologhoz, addig 
folytaták azt, mig összetalálkoztak ; a kalászc~omók kosarakba, vagy 

1) Legszebb allegoria Hornernél az, midőn azt mondja, hogy Helena italt 
tudott készíteni, melly feledékenységet idézett elő:- aszépség ez, melly minden 
bajok feledését okozza. 

~) Telemachot ezalatt megmosta csinos Polycaste, 
Nestor lányainak seregében legfiatalb hölgy: 
És amint megmosta, meg is kenetezte olajjal. 

Hogy megmosdatták s kenetezték őtet olajjal 
A nők, és bojtos köntöst adtak vala, s öltönyt ... 

Odyss. III. 464. 

Ugyanott, IV. 49. 
3) llias, XII. 421. ; XXI. 405. 
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edényekbe rakattak. Cséplés helyett ökrökkel nyomtatták a gabonát; 
és mozsarak-, vagy kézi malmokban lisztté őrölvén azt, kovász nélkül 
hussal gyurták össze: igen tápláló tésztát készitvén belőle. 

Hogy Cadrnus nemzé Semelét, Bacchusnak anyját, ez talán any
nyit jelent, miszerint ő ültetett először szőllöt Boeotiában. Szüretkor a 
szöllöfürtök tiz napon és éjen át, a nap- és harmatnak kitéve maradtak : 
ismét öt napig szabad légen árnyékban hagyattak; a tizenhatodik na
pon kisajtoltatván, a bor tömlökben tétetett el. Forrásba ment árpából 
is tudtak serféle italt készitni. 

Cecrops hozta be Atticába az olajfákat, mellyek itt olly szépen 
diszlettek. Olajat azonban nem égettek, sem faggyut, vagy viaszt, ha
nem illatos és gyántás fából hasogatott fáklyákat. Lacrtes kertjében 
alma-, körte- és fügefák virágzottak. Horner azonban egy szóval sem 
említi az oltást, sem a méhtenyésztést, mellyet Aristaens arcadiai király 
kezdett meg: ki valószinüleg pelasg eredetü volt: valamint a sajtké
szitésre is ő tanitotta az embereket. 

Epltmén)·r)<. 

A Horner által emlitett számos városok bizonyitják, mennyire né
pes és mivelt volt Görögország. A városoknak fal aik, kapuik, és rendcs 
utczáik voltak (wvv!'lyvta); a város közepén volt a köztér, a gyüleke
zetek, ünnepélyek, és törvénykezés számára: hol az clőkelöknel( kö
rös-körül kőpadok valának elhelyezve l). 

A régi templom Delphiben egy babérágakkal fedett gunyhó volt; 
az Areopagus pedig mészköböl emelt kis lak: minök lehettek tehát a 
magánlakok ? Ezek nagyon is kisszeritek voltak: eiül udvarral, hátul 
pedig kerttel. A hősök Jakai tágasak és ékesitve lévén, bronz- és drága 
érczektol ragyogtak; szinte ebből készültek a székek, edények, fegy
verek és ágyak. Horner a legpnmpásabb paloták leirásánál, sehol sem 
említi a mán·ányt; ezek oszlopokon nyugszanak, mellyek üregében 
tartatnak a fegyverek, vagy pedig a fogasokra akasztatnak 2). Habár 

1) Odyss. VII. 
2) Az Oclyssen. IV. fej. olvaslmtó Alcinous pn.lot:\jának leir:isa, és ami\ 

fogadtatás, me! ly ben Telem~tch részesült . 
. . . . . . . Mert kegyes Alcínous palotái hn.sonlón 
Tündöklöttenek a nap, s hohl fényével az égen • 

. Mert réz fal húzódott volt el emerre s amarra, 
A küszöbön kezdvén befelé, bészegve zománczczal. 
Roppn.nt diszpalotát arany ajtó szárny~ti zárták; 
És az ezüst a.jtóragaszok réztalpakon álltn.k : 
Ajtóféllel ezüstből, és varjúval aranyból. 
Két oldalra ebek fénylettek ezüstbül, aranyból, 
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nincs is tiszta fogalmunk az építési módról, ugy látszik mégis, hogy 
falakkal valának környezve; lcgclül volt a terem és csarnok a vendé
gek fogadására, hol egyszersmind az idegenek aludtak : azután az elő
terem, és végre az alvószoba. A háztető lapos volt, a bejárat pedig a 
gyakori támadások ellen megerősittetett. 

Szépmü•·észetek. 

Horner szobrokról beszél, mellyek Alcínous palotájában fáklyá
kat tartanak, alakokról Ulysses köpenyének csatjain, és mindenek fö
lött Achilles hires paizsáróL S ha bár nem akarjuk is későbbi becsem
pészésnek tartani az illető lJClyet, a költő azokat Vulcan müveinek ne
vezi; mi által azt akarja talán értetni, l10gy azok kivülről jöttek, Ly
diából, vagy Kretából. Ezeken kivül semmi nyomát sem találjuk a fes
tészet-, vagy szobrá!'lzat-, vagy bármelly más szépmüvészetnck. 

Kezdetben maguk az istenek is csak durva kődltrabok, vagy felöl
t<>ztetett fatörzsek által ábrázoltattak; s a Cecrops által Egyptomból 
hozott Minerva szobra volt az első, mellyet a görögök szemlélhettek. 
De csakhamar változott izlésök : és a görög szobrászok a természetet 
és élctet bámulandóan tudták utánozni. 

Achilles szobrának leírása azon kétséget támasztja bennünk, 
valljon Horner látott-c valaha saját szemeivel illynem ü munkát érczből: 
vagy talán képzeletében teremtett ollyat, melly későbben mások által 
utánoztatott? E kétség csak akkor támadhatott, midőn a görög mi.ivé
szet még legrégibbnek tartaték. Görögországban az elefántcsontot i-; 
fel tudták dolgozni az ágyak, kardok és székek ékesítésére. A hősök 
arany és ezüst serlegeket, vizmcdcnczékct, háromlábakat és csészékel 
használtak; Nestornak paizsa aranynyal volt kirakva, s ugyanilly 
érczből csinos faragványu, két-fülü kelyhet mutatott l!ázában vendé
geinek. Értettek tovább az arany és ezüst vegyitéséhez, a zománczo-

Bölcs Hephaestosnak remekeltei . . . 
Jobbról és balról trónok dőlének a falhoz, 
A küszöbön megkezdve körül ; mellyekre tudósan 
Hímzett szönyegek omlottak, kecses asszonyi munkák ... 
Csínos polczaikon gyerkőczék álltfl.k arnnyból 
Itt, meg amott, égő fáklyákkal két kezeikben, 
Éjjeli vendégségeknél szolgálni világgal. 
Alcínous pompás kertjei, a nagyszerü vendégségek, szolgáinak teméntelen 

száma, az fl-rab tömjén-illat az istennő barlangj<clmn, a bársony, mclly finomabb 
a vöröshagyma hajánál, a rugókkal készült öltöny, mellyet a kérők Penelopenek 
ajánlanak, olly kevéssé egyezik azzal, hogy Achilles maga forgassa nyársan a 
hust, és a fejedelmi nők a pahtknál mossák a ruhát, miként hajlandók vagyunk 
ezen egész helyet későbbi toldásulnézni. 
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záshoz, a horgany-ércz és réz összekeverése által a sárga-réz készité
séhez; s habár a pecsétekről, és vésett gyiirűkről nem tétetik is emlí
tés, bizton föltehctjük, hogy ezek l<észitési módját is eltanulták az 
egyptomiaktól. Pőrölyön vert lemezekkel vonták be az áldozatra szánt 
barmok szarvait; miből az tetszik ki, hogy az aranyverés és arany
nyujtás mesterségét nem értették. A hősi müvészetek egyike abban 
állott, hogy a szekrényeket, vagy kosarakat olly mesterségesen egybe
font csomóval kössék le, mellyeket senki föloldani ne tudjon. 

Földrajz. 

Az eddig mondottak után, s Bacchus, Hercules, Tl1eseus1 Perseus 
utazásai után, mellyek egész Indiáig terjedtek, nem győzünk bámulni 
a görögök tudatlanságán a földrajzban. Horner a világot egy az Oceán1 

sebes roham u folyam, által övedzett kerek lapnak tartja; melly eszme a 
régieknél gyakran előfordul E fölött áll az ég erősségének szilárd bol
tozata; mellynek lejtőjén kiilönféle szekerek vonják a csillagokat: reg
gel a nap a keleti Oceánból emelkedik ki: este a nyugoti Oceánba 
merül; hol egy Vulcan által készitett arany hajó visszaviszi azt ke
letre az éjszaki uton. Keletről Sidon, és az euxini tenger j nyugotról 
Hercules oszlopai, s az Oceán; délről Actbiopia j éjszakra Thracia ké
peúk Homernél a világ határait; alant, szintolly mélységre a földtől, 

mint ez az égtől fekszik, a Tartarus van a titanokkal 1). Ezen eszmék 
gyakran belevegyültek a tudományos ismeretekbe, s mai napig főnma
radtak a köznép gondolkozásában. Az egyedüli világrészek Europa s 
Á~ia valának, a Phasis folyam által elválasztva j mellyröl azt hitték, 
hogy az euxini tengert az Oceánnal, és a beltengerrel kapcsolta egybe. 
A világ középpontja Görögország volt; ezé ismét Olympus, azután 
Delphi. Ha a határkérdésekben nyilvános hivatkozás történt is Horner 
könyveire, csupán Görögországot illetőleg tartatott hitelesnek : azon
ban a távolabb tartományokra nézve mindenféle oktalanságoknak hi
telt adott, s minden mesét igaznak tartott. Rendkivül vakmerő és ve
szélyes dolgoknak tartotta a Spartából Afrikába utazást 2) j Alcínous 

1) Hesiod kiMzámitja a távolságot, mellyet egy ülövas 9 napi esés közben 
meghaladua. Yuleannak fél nap kell, mig az égből a földre aláhulL 

L. A. G. Scblegel, De geogutphia llomcri conunenttttio (Hannovera., 1788.) ; 
é1·tekezés a hős Görögország politikai fóldra.jzáról. Maltebrun a foldrajz történe· 
tének II. könyvében előadja Hornernek e részbeni ismereteit. 

2) ..• KEivo; r<i(;l Plov &UoOrv EtAfi.ouOtv 
Bx rwv dvO(;IOJTCOIJI oOEJr oux HnoHÓ rr {flif.I-W 
EAOlf.tEV, ó'vnvct 1f(;JW1:0JI ct1fO(]cr~Awllw aüAct~ 
B; nlAaru; plra roiov. 

Odyss. III. 318. 
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a phaeakok királya, embereinek ügyességét a hajózásban magasztalva, 
biztosítja Ulyssest, hogy ök elszállítják őt Euboea szigetig is 1) ; melly 
pedig igen csekély távolságra van Corfutól. 

A hajózást eleinte tengeri rablók tették bizonytalanná, mig Mi
nos, kretai király, megtisztitá tőlök a tengert. Az aegin aiaknak tulaj
doníttatott a hajózás feltalálása (1400 ?) ; mi csupán azt jelenti, hogy 
ök tapasztalt hajósok voltak. Erichthonius, Cecrops utódja alatt hóditák 
meg az atheneiek Delost: és mégis 300 év mulva Kretába akarván 
küldeni Theseust, a salamini lakóktól kértek hajósokat és kormánya
sokat. Csupán négy rendbeli szelet különböztettck meg; és csak az egy
szerü vitorlával tudtak bánni; s Daedalus csodát mivelni látszott, mi
dőn szél ellen Minos hajóhadán l{eresztül vitorlázott. Az Argonauták 
elindulása kétségkivül vakmerő lépés volt akkoriban; Troja ellen ezer 
hajónál több állittatott ki: de mind könnyü jármüvek voltak, hor
gony nélkül (mi egyébiránt a hetruskok találmánya); s kötelekkel erő
sittetének meg, vagy szárazra vonatának ki. Egy volt rajtok a kor
mányrúd, egy az árboczfa, mellyet a lm jó fedezetére lehetett fektetni; 
a hajófenék és kötelek nem voltak szurokkal bevonva, s a legnagyob
bakon husz ember fért el. Hornernél pusztán csak csere-kereskedésről 

van szó 2). 

Tudományok. 

Hajlandó vagyok elhinni, hogy a csillagászat a papok titkai kö
zé tartozott; mivel annyi ismeretek után, mellyekkel a babyloniak é;; 
egyptomiak bírtak, Horner és Hesiod nem igen ismernek egyebet, mint a 
Hyadokat,a fiastyuk (Plejadok), Sirius,bika, két gönczöl-szekér, és kaszás 
csillagzatoka t. Home r a csillagok seregeit harczosok seregéhez hasonlítja; 
minden pontosság nélkül határozza meg azok fölkelését és lenyugvá
sát, az év nagyobb szakaszainak nagyjábani megjelölésére; s azt mond
ják, Pythagoras magyarázta meg először a görögöknek, mikép az esti 
és hajnali csillag azonegy. 

A baneztanban nagyobb jártasságat tanusit Horner: minden sebet 
pontosan leírván; de már a gyógyászathoz nem sokat érteti Achilles, 
midőn az átszurt Telephust lándsája hegyével orvosolja meg: sem 

1) Bár Euboeánál sokkal messzebbre fekünnék : 
Mert legmesszebbnek monuják azt, kik feleinkből 
Szemlélték. 

Odyss. VII. 
~) Eumaeus, Lemnus fejeuelme, az Atridáknak borral tölt hordókat küld: 

egy része ezeknek a zsoltiosok közt osztatik ki, s cserébe bronzot, vasat, bőrö
ket, ökröket, vagy rabszolgákat kapnak. 
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Machaon, ki hogy öt sebeiből kigyógyitsa, vállain érinti meg, és bor-, 
liszt-, árpa- és reszelt sajtból álló keveréket ad szájába. S mégis any
nyira dicsértetnek ezen hősök a gyógyfüvek ismeretéről: mellyben 
Chiron centaur által oktattatának 1); kinek tan itványai, Machaon, Po
dalirius, Aesculap, tovább fejlesztheték tudományát: főleg miután a 
sebészet az orvosi tudományoktól elválasztatott. S mellözve Aesculap 
gyógymódját, melly külszerekben, mütétekbcn, rejtelmes énekek- és 
mondatokban állott 2), leginkább használtatott ez időkorban a silphi
um, farkasgége virág, ezerjófú; tovább az ás_vány os vizek, mellyek for
rásainál Aesculapnak templomok emeltettek 

Horner véleménye szerint a lélek Ci!ak árnyék, melly a testet kö
veti, s mellytöl a végperczben megvál: hogy a neki kijelölt tartózko
dási helyre vonuljon a földön, vagy a fóld körül. Még az álmokat is 
személyesíti, s a földalatti tájakon gyüjti össze. Az Odyssea XI. éneké
ben Herculesnek az alvilágban tartózkodó árnyáról (iíoo).ov) szólván, 
hozzá teszi : ,Ő m :t g a a z o n b a n a h a l h a t a t l a n is t e n ek t á r
s as á g á b a n m u l a t o z i k, a v e n d é g s é g e k m e ll e t t.' Ekké
pen tehát a lélek két részre lenne felosztva, egy alsóbb rendü, s egy 
felsöbb lélekre. Ellenkezőleg, az llias kezdetén, a lelkek "az alvilágba 
taszitvák, a tetemek pedig ebeknek dobvák martalékul" Egyike ez a 
két költeményben előforduló számtalan ellenmondásolmak. 

Ama pártfogás, mellyben Horner folyton részesíti az egyéniséget, 
a papi castnak pantheisticus végzetszerüsége ellen, megfejti nekünk a 
későbbi bölcsészek részéről nyilvánitott helyeslés, vagy kárhoztatás 
indokait. Azok, kik a hagyományok felé hajlanak, és a multnak esz
méit fentartani igyekeznek, kárhoztatást mondanak rá. Pythagoras azt 
mondá, hogy Hesiodot és Homert a pokolban látta ; amazt egy bronz 
oszlophoz lánczolva, ezt pedig egy fára akasztva, és kígyóktól kör
nyezve: mivel gonoszul szólott az istenekrőL Xenophanes, a Pytha
goraséból származott eleati iskola feje, kárhoztatá Homert, mivel az 
istenekre emberek által elkövetni szokott gonoszságokat kent. Hera
clitus, e mysticus bölcsész, ki jelvényszerü iratait az ephesusi Diana 
templomában tette le, azt követelte, hogy Horner "a küzdtérröl ütlegek 
által kergettessék ki" 3). 

1 ) Hesiod énekelte meg őt. V. ö. Pausanias. Lib. lX. c. 31. 
l) Pindar, Pyth. Ill. 84.; s a mi lll. könyvünk 22. fej. 
8) L. az ő életrajzaikat Diogenes Laertius sovány gyüjteményében; s egy 

czikket L. A. Binauttól, Horner bölc.sészete fölött, a Revue des dcur mondes folyó
iratban (1841.). 
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Ellenkezőleg Thales , ki a joniai bölcsészetnek azon feladatot 
tűzte ki , hogy a hagyományos tanok az emberi értelem egyszerű ele
meire vitessenek vissza, igen nagy tiszteletet tanusit Horner müvei, 
mint erkölcsi törvénykönyvek iránt: szintugy Socrates j Ari~toteles 
pedig kiadá, és Nagy-Sándornak mint bámulatára méltókat ajánlotta. 

Socrates halála a rationalismus veszélyességéről tesz tanubizony
ságot: valamint arról is 1 mint ragaszkodott az athenei nép a régi jel
vényhez, legalább, mig az ujjal nem cseréltetik föl. Plato föl akará 
éleszteni a multat j de más részről izlése, Horner szenvedélyes tiszteletére 
határozta öt. Minthogy ez a görög értelmiség elöfáklyája volt, titok
szerű értelmezést igyekezett adni költeményeinekj és A l c i biades é
ben megvallj a, mikép ,,a költészet tele van talányos jelvényekkel, mely
lyekct nem mindenki képes felfogni." De később meggyőzödvén róla, 
mikép lehetetlen dolog, rejtelmeket keresni az emberi szenvedélyek, 
gyarlóságok , és állhatatlanságok világos és való festésében : számüzé 
azt respublicájából. A kárhoztatás nem használt; és Horner tekintélye 
naponkint növekedék : annyira, lwgy a pogányság harczában a keresz
ténység ellen, e költemények azon tekintélyre szándékoltattak emel
tetui 1 rnellyel a szent-irás birt a keresztényekre nézve. >ll) 

Horner tehát egy kritikus korszak kifejczéscül tekintethetik, 
mellyben a papi társadalom az egyéni felelősségnek áldoztatott fel; s 
a dogmákbani vak hitet a szabad vizsgálat rendszere váltotta fel. Innen 
az olly annyira való emberek, az olly természetes cselekYények, a tü
neményeknek olly határozott és részletes leirása 1 a családi, vagy nyil
vános életnek annyira különbözö szokásai, azon nem csak jó, vagy 
gonosz 1 hanem fokozatos jellemek festése 1 melly a figyelmes vizsgáló
nak lehetövé teszi , megkülönböztetni az embert embertől. Aciliiles egy 
jó és nagylelkű jellem: de ki származása gőgjével, és saját kedé
lyének erőszakos kitöréseivel áll folytonos küzde]emben j Ulysses a 
hőskor nlinden erényeivel bir: dc sajátságos jelleme a ravaszság j Aga
memnon komoly, rnogorva gondolkozó, határozatlan j Nestor fecsegő, 
s a régi idők magasztalójaj Diomedes szerény és vitéz, rnint a lovag
kor paladinjai j Ajax vadon heves j egyszóval innen azon változatosság 
az egységben, rnellyet a rnüvészi öntudat mindenkor büszkén állithat a 
kritika bonczkése elejbc. 

•) A hindu 1.\Iythologia szintilly utat követ, és hasonló tekintélyt igyekszik 
szerezni költeményeinek: csakhogy majdnem kétezer évvel későbben jár .... És 
mégis talál hivökre! Korunk tartatik-e butábbnak, mellyct ma inkább el lehet 
ámitnni; vagy a csalók finomabbak? S. 
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E vegyülete a magasztos, és gyermekis nevetséges nézetelmel.:, 
azon Jupiter, ki fejének egy mozdulatával megrázkodtatja Olympot, 
és mégis arra inti Theti~t, hogy rejtse el magát, nehogy őt J uno 
meglátva, féltékenységével gyötörje az istenek atyját: azon vélemény
re készt némellyeket, hogy e költemények nem is egy szerzőtöl ered
nek; mások szerint pedig azon elferditésre mutat, mellyet a magával 
meghasonlott öntudat az őshagycmányokban előidézett. M ivel egy uj 
görög polytheism us kezdődik Homerrel, alkalmat veszünk itt magunk
nak, egyikéröl a miveltség legfontosb elemeinek hosszabban ét·tekezni. 

HARMINCZADIK FEJHZBT. 

A v a ll ás ok r ó l á t a l á L a n. 

A regt vallások iránt eddigelő kifejtett nézeteinkből most már 
átaJános szempontra emelkedhetünk föl; és mindenekelőtt azon meg
győz8désünket fejezve ki, hogy az emberi-nem korán sem hajlandó 
annyira a metaphysikai szőrszálhasogatásokra, mint ezt a bölcsészek 
képzelik: mellözzük az elvont okoskodásokat, és ezek helyett a tények 
folyamát, és a történet tanuságtételeit fogjuk szem előtt tartani 1j. 

1) A régiek dolgozatai a vallásokról alig érdemelnek figyelmet. A mult 
század anyagi uton kivánta azokat megmagyarázni; s különös hir t szerzett ma
gának Dupuis, a Vallások e1·edete czimü munkájával: mellyben azt igyekszilc 
megmutatni, l10gy minden vallás a csillagimádásra vihető vissza, s minden nép
nek .11-Iythologiája kivételnélkülnaptári legendákból áll. Például Krisztus a nap; 
az apostolok a napkör tizenkét jegyei, s ezek élén Janus a kulcsokkal; l\lária a 
szüznek állatköri jegye; Krisztus születése a téli napfordula t, halála a napéj
egyenlet, és igy tovább. Munkája igen nagy za j t ütött; mivel a tudományosság 
ama szinébeu tünt föl, rnelly a köznépet elragadja, s mellyet nem olly könnyü 
megczáfolni, s ürességét kimutatni. Részletes dolgozatokat mutattak föl e rész
ben: Heine , Gattere r, Plessing, Voss, Böttiger, Mythol. Furtsetr.llli[J, 1\leiners, 
Allgemeine kritische Geschichte de1· Religionen czimü munkájában ( Hannovera, 
180G -7. 2 k.), és mások; kiket összeszedett Fr. l\leyer, All[Jemeillfl mythol. Le
a·icon, aus Oriyimzl-Qucllen bearbeitet (Weimar, 1803 -14.); melly munka egyéb
kint a görög és romai Mythologiát magyarázza. 

A keleti tanulmányok előhaladása uj korszakot nyitott e kutatásoknak is. 
Igy támadtak G. Jacob Wagner, ldeen zu1· einen all[Jemeinen Mythologie de1· a/ten 
Welt (Frankfurt, 1808.); G. Arn. Kanne, (Erste u,·km•den der Geschichte, ode1· allge
mei~te. Mythologie (1808.) : ki arneséknek csillagászati jelentést és ásiai származást 
tulajdonit; hasonlóul Bultmann, lii!JII•ologus; Schlegel Friclrik, i 1hr·•· r'ic Sprac!u 

.fi 
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Az ember 1 ki az ég dörgésének első moraJara fölemeli a földről 
elbutult arczát, és egy felső bb lényt ismer meg , vagy istent képez 
abLól, mi öt örömre gerjeszti, vagy elrémíti, s a legdurvább anyago
kat imádja (fetishismus), vagy a csillagoknak hódol (sa bneis
m us); majd magához hasonlitja a természeti erőket (a n t h r o p o-

und Weisheil der lndier (Heidelberg, 1808.); Görres, Mythengeschichte der asit~tischen 
H' eit (Heidelberg, 1810.); G. L. Hug, UnteJ·.wrlmngen über den Mythos der berühm
t"sten Völker der alten Welt (1812.) : ki mindent Egyptomból származtat; és főleg 
Fr. Greu'l.er, Symbolik und 11/ythologie de1· nlteu Völker, besonde1·~ de1· Griechen (Lip
cse, 1810-12., és Augsburg, 1819-22.). J. D. Guiguiaut franczia nyelven ujra dol
gozta át e könyvet, s a szerzőnek roppant tudományát még az ujabb fölfedezé
sekkel is gazdagitá, ugy hogy eredeti münelr tekintethetik. Parisban nyomatik 
lassankint, e czim alatt: lleligions de l' antiqui/é consitler.:e p.-incipalement dam 
leu1·s formes symboliques et mythologiques. 

Creuzer remlszere igen sok ellemnondásm t11lált : mindenekelőtt Voss 
küzdött egész éltében Heyne és Creuzer ellen; megmutatván, hogy az istenek 
nem ábrá1olatai a természeti s erkölcsi erőknek, hanem független, szeszél y szülte 
lények; tovább a. történeti iskola támadt f'öl ellene, nevezetesen Lobeck, ki a 
mysteriumokról irt; Hermann, Dc lllythologia Graecarum antiquissima (Lipcse, 
1827.) ; Ouwarofl', Üher das tJorhomerische z.,italte•· (Pétervár, 1819.) ; G. G. Rhode, 
lleitl'i.ige w•· Alterthumsk mulo (Berlin, 1819.), és G. Ottfried Mllller, Ge~rhichte helle
l!isclte•· Stiimme und Stiidt e (Breslau, 1820.), s r•,·ole,qoment• z.u einer •cissenscha{tli
~hen Mytholo!Jie (Göttinga, 1825.). Szerinte a regék a törtimetirás elötti hősök 

tetteit foglalják magukban, s a hősök neveinek jelentősége azok tetteinek felel 
meg; mások ismét pusztán a képzelet szüleményei. Az előbbiek nem külről ho· 
zattak be, hanem a néphagyományokból merittettek; Ugy hogy minden mythus
nak saját története, a helybeli körülményekben foglaltatik. Legnehezebb dolog, 
kiilönválasztani a legenda való tartalmától a költői virágokat, a történetíró 
nemzeties érzelmét, és a bölcsésznek magyarázatát. Ugy látszik mindazáltal, hogy 
a hellenisták, kik mindent a görög földnek szeretnének tulajdonitani, végre 
rdhagynak e buzgalmukkal; miután a kelet mindinkább bontakozni kezd a 
homályból, s ott a görög mythusoknak nem csak lényege, hanem formája is föl-
lelhető. ' 

Számos tudósok különféle szempontból fogh-..lkoztak ujabbana gör·ög val
lással. Ezek közül emlitendők: 

Baur, Symbolik und 1llythologie, ode1· Naturreligion der Alt en (1825. ). 
Robert Mushet, 7Yte Trini/y of t/u~ ancient.<, 0/,.erMtions on the myt!.ology of' 

the first times, the scitool of Pytltago..as etc. (London, 1837.) 
MilUns, ii'I!Jlhologischc Gallet·ie (2-ik kiad. 1836.), Parthey becses jegyze

teivel. 
Schweigger, Einleitung in die griechiscltc lllythologie, uehst einem Versuche, sie 

rennittelst der Physik zu erklii1·en (Halle, 1836.). 
Emeric David, Jupite•· (Paris, 1833.); Jiulenin (1837 .); s lutroductio•t a l' étude 

dr ln 11/ytltologie. 
Egyes vallásokkal foglalkoztak: Möller Miklós a hindu, Rhode a persa, 

Mllnter a earthagai vall!\ssal. 
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m o r p h ism us), vagy kedves és •·cttegett egyéneket tisztel haláluk 
után; ekkép lassankint kiképzett Mythologiát állit,Tán elő, s a valláso
kat. mintegy darabonkint illesztvén össze az elszigetelt és holt elemek
hő l, mindcn lét<>zcrve~ és átaJános okfő nélklil: -ez egy, az emberi lélek 
•·endes menetével ellenkező eljárást tétet föl, mellyet a történelem 
meghazudtol. A vallás mindig valamell y eszmét föltételez, melly az 
P-mberen uralkodjék; a forma pedig nem létezhetik az eszme, a fogn
lom előtt. A fetishismus 1) még nem is a legalsóbb foka a vallásnak; 
mcrt az itt nem dl>ntő dolog, hogy minő tárgyai vannak az imádásnak : 
ha már egyszer az ember valamell y fensőbb okfönek eszméjét kötötil~ 
hozzájok, s azokat talán a bii\·észet eszközeiül tekinti. 

Miképcn képzelheti tehát valaki, hogy a vallást a papok találták 
föl? midön majdnem mindcgyikben nélkülözés, böjt, nzcklés, sőt 

gyakran borzasztó csonkítások is szahatnak ki reájok. lia nem létezik 
bármilly vad nép is vallás nélkül, azt kérdhctjük, mi keltette föl benne 
ez eszmét; holott minden gondját a minrlennapi sziikségek kiclégitése 
,·ette igénybe? Az öt környező tárgyak közül mellyi!, tanitotta őt az 
imádásra: J .a a legnagyobb tökélyre vitt rendszerek sem voltak képc
;;ck az é n, és az ész szabályai által, az Istenség ismeretérc vezetni? 

Sziikségb~p előre k~llctt tehát bocsáttatni az Isten isme1·ctének, 
hogy cm1ek nyomai a természet- és értelmiségben feltaláltassanak; ~ 
ha mi a valláf'lokat a költemc'·nyek és tén~lyek vegyiiletétől, és minrl
attól megtisztítjuk, mi a természet szcmléletéböl, és tárgyainak jelké
pezéséből et·cd : az alapvonások megegyeznek az igazsággal; azok a leg
magasztosb eszmék közö~ eretletét tanu~itják, s azon meggyiízlídésrc 
\·ezetnek, hogy az ember soha ~cm birt \'ohw fognlommal a természet-, 
ennek titkos miikörlésci-, c~~ ~aját belélct<'·röl. lw mindjárt kezdetben 
nem engedtetett \'olna meg neki, annak titkaiba köz\·Ptlcnül bclut-tni . 

. \z Isi rns.:~:· CIQ s~!/;1'. 

Az Isten egysége azon fonás, mellyhlíl f'akaduak, ez azon tenge•·, 
hova visszasietnek miiHlcn vallá~nk. A IH~Ikiil, hogy a kcv<:~i:>bhé isme
retes vallások viz~gálatitba tllcrüln<'·nk. s mellőue Ch inát. melly eg(··
szen patriarchalis .~zcrkczeh· me ll ett, t i~zta fogalommal imádta az Is· 
teméget nlindnddig, ,·alamig Lao-i.;;eu a rntio11alismust oda behozta: 
a hindu trimurti nem egyi-b Brahma demzÓs<~nt'~l; Egyptombau Hom 
mí~g az istenek előtt létezik; l'ersiú bau Ürrimzd<.lt (·~ Ah rímant Zcrvane, 
az örökkévaló, a dicső nemzi; Görögországbau a bölcsck és avatottak 
az istenségeket az isteni Cl"Ő személycsitéscinck tartjálc 

1 ) Fetiz:.o portugnlnyelYcn megigézett olnlgut. jelent. Feti<eira büvésznö. 
I liliCll a fetishismus lle,•ezet. 

47 * 
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Az ösigazságok félreértése által, egy gonosz szellem•) eszméje is 
kapcsolódik a valláshoz: me ll y a sötétség és világosság, az eszményi s 
a való, a tevékenység és szenvedés, a lélek és anyag közti küzdelmet 
jelképezi; s melly szellemct büvészet által lehet előidézni, vagy rnegen
gesztelni. Ez elem nagy szerepet játszik a régi vallásokban. 

Az egyetlen Istennek gyakran többféle nevei vannak. Ekképen a 
zsidóknál A d o n a i, vagyis Uraim; E I o h im, vagyis tisztelendők, 
imádandók; vagy, mindenhatóságánál fogva S h a d d a i, fönségét ille
tőleg E I i o m , a magasságbeli , hatalmánál fogva Sa b a o t h. Az Is
tennek Mózses által kijelentett neve, J e h o v a, yagyis az, a ki léte
zik 1): de ez soha sem mondatott ki; s midön a szent könyvekben e 
~zó előjött, a nép E I o h i m A d o n a i-t olvasott l1elyette. Igy lehe
tett ez más vallásokkal is; ugy hogy az istenek sokfélesége nem volt 
egyéb(?), mint egy Isten nevének sokfélesége. Valameily idegen mind
annyi különféle istenségekül tarthatná azon ez imeket, mellyeket a 
Bold. szüznek adunk a litaniákban u); s ha Colebrooke állitásának hi
telt adunk 2), a vedák egy hymnusában előforduló temérdek istenségek, 
mimlannyi elnevezései a három főbb, és végelemzésben egyetlen Isten
nek. Igen könnyü volt tehát a különféle nevek alatt ismeretes Isten
nek imádásáról, átmenni a kiilönféle istenek tiszteletére. 

Megalakulván a népek , mindegyiknek volt külön temploma s 
oraculuma: mcllyek igen könnyen tartathattak mindannyi külön isten
ségekül; annál is inkább, mivel az emberi természetben fekszik, hogy 
minden nép magasztalja a magáét, szomszédja rovására. Ha toyábbá 
valameily nép legyőzte a másikat, vagy azzal összeolvadt, saját iste
neit tolta reá, mellyek a régieket szaporiták. Ugyanazért a polytheis
mus különbözik a bálványozástól, és szintugy szellemi, mint anyagi 
lehet. 

Terméuet Imádás. 

Az imáddágnai,, érzékek alá eső kiilső szokások által kell gyámo
líttatnia: a képzelö-tehetség az Isten természetét kérdezve az észtöl, 
csakhamar a természet szépsége- serejében ismeri föl azt, a mennyiben 
akár akadályozólag, akár gyámolítólag, az ő saját erejét meghaladja. 

•) Mint a jón uk, szinte végetlen hatalmu, ellentéte; mert csak ebLen van az 
elferdítés. S. 

1
) Vagy Ya, melly él még e szóLan llallelujah, hála az Istennek. 

U) l\limlenesetre ez idegennek olly rövidlátó- s elfogultnak kellene lennie, 
mint minőül valóLan töLL utazó s iró mutatkozik, bizonyos népek és tények irá-
nyában. S. 

2) Asiatic Researches, VIII. k. 395. l. 
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Ekképen tehát az Istent a világban imádja, melly által nyilvánul j 
azután pedig a lényeget fölcserélve a jelképpel, a fogalmat azon jegy
gye!, melly azt meghatározza, a pogányság fő hibájába, a természet 
istenitésébe esik. A régiek, nem ismervén a késöbb uralomra vergődött, 
pusztán anpgi, mechanikai s physikai fogalmakat, képzeletök erejében a 
természetről egészen szellemi fogalmat képeztek maguknak j a világ
egyetemben nem egy , a vonz- és lökerő által fentartott hatalmas gépet, 
hanem inkább szellemek által igazgatott élő egészet láttale Azon bá
mulandó csillagzatok, mellyeknek változhatlan forgása után mérjük az 
emberi gondolkozás törvényeit, az időt és tért, érdemlettek mindenek 
fölött tiszteletet az ő szemeikben j s ama gondosság, mellyet a papok 
azok vizsgálatára szenteltek, imádásnak tekintetett. Valóban a sabaeis
mus leginkább elterjedt vallás, és legközelebb áll a monotheismushoz : 
azon alapulnak a babyloniak és Zoroaster, mint szinte a phoeniciek és 
egyptomiak vallásai. Ammon és Osiris a napot jelképezik j Isis a hol-

. dat: melly, mint a harmat előidézője, külöuös tiszteletben áll; Anubi:< 
Sirius csillagot, melly ama tájon tünvén föl, hol a Nilus fakad, annak 
áradását előre jelenti j a Cabirok heten vannak, mint a bolygók j tizen
ketten a főbb istenségek, hasonlóan az állatkör tizenkét jegyeihez j és 
valamint ez harminczhat részre van felosztva, szintngy harminczhat 
másodrendü istenségek számláltatnak; az állatkör 360 fokai ugyan
annyi szellemek uralma alatt állnak. A nap maga is az évszak szerint 
változtatja nevét: a nyári napfordulat után a szakállas és erőtelje.~ 

Horus, a téli napfordulat után a sánta Harpocrates alakjában rajzol
tatik j Isis és Osiris ünnepei a nap járásának növekedő, vagy hanyatló 
szakaira vonatkoznak. Szintugy Bubastis a növekedő hold, Buto pedig 
It telihold. Ekkép választattak el az egy fő Istenségtől tulajdonai, nyilvá
nulásai, és sajátságai. 

A görög istenségek is viszonyban állnak a csillagzatok forgásai
val, és a plaueták az istenek neveit veszik föl. Tavaszkor a haechans
nők Dionysius napisten ünnepcit ülik meg j az cicusini szertartások 
tárgya a nap és hold , az előbbinek jelképe a fő hicrophant, a másik
nak pedig az epibom j az olasz istenek is planetariusok voltak, valamint 
Arabia, Tibet és China istenei. 

A régi népek ünnepei legnagyobb részt a csillagáSzaton alapul
nak, különösen az cgyptomiak-, assyriusok-, persák-, görögök- és ro
maiaknál. Azok hold- és napünnepekre osztatnak .: s ama törekvésből, 
hogy az állandó s változó ünnepek köz ti viszony megállapittassék, igen 
nagy bonyodalom és zavar támadt a naptárakban. A görögök és ro
maiak hat hónapot Jupiter, Neptun, Apollo, Mars, Vulcan, Mercu-
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ri us , más ll at hónapot pedig J un o, Ceres, l\lincrva, V en us, Diana és 
Vesta istenségeknek szenteltek. Ez utóbbinak nevétől származtatják 
némellyek a fes t a nevt>zetet. Az ünnepek nagyobb részének naptári 
eredete van; azonban később történeti, vagy mythologiai hagyomá
nyok is kevertettek azokba. 

A planet.ai istenségekkel kapc~olathan van a természeti tünemé
nyek és elemek, mint éltető s termékenyi tő hatalmak tisztelete. Kez
detben ezek núnden jelképek nélkül, utóbb pedig teke, koczka, fénylő 
kerek lap, oszlop, égből hullott kövek 1), föleg pedig Phallusnak igen 
jelentékeny alal<jában ti."ztcltettck. Ez utóbbival igen gyakran talál
kozunk a régi szertartá~okban ; és aunak apt·ó alakjait a görög és ro
mai hajadonok nyakttkhan honlazták, úr·iási ~zobrai pedig az indiai 
templomok t~s pl!rygiai anyaistennő temploma előtt emelkedtek. Ké
sőbb, az emberi természet, azon kiirthatlan hajlamánál fogva, hogy 
mindent magához hasonit":on, az i,.;tenck cmbet·i alakokban képzeltct
nek: ne\·cik és sajátságaik , se 7. által történetök és származásuk ezer· 
féle változatosságban tiinnek !'öl; személyc.~itésök által a csillagászati 
i-;mcrctck és Cosmogoniák népszeriickk1: válnak; a köznép tulcsigázza. 
:t«: idő elferdíti .. ~ a szenve(h'•ly elmtitja azokat: innen crednek azután 
a szélsöségig vitt mythusok ~a tuláuy<::zPrii szcrtartások, a dmva (:.~ 

f(~k telen k icsapongri.,olc 
.Jrl•·én.,·eJ. 

A Yallásos ll!;zdek leginkább a jclvónyek cs regék segélyével 
jutnak cl a népnek i~meretére. l\limlen dolog a természetben jelvénytil 
vétethetik 1\s fogadtathatik <"i. E jelvény kezdetben igen durva: mig a 
rni.ivészet a dolgok t;s eszmék kiizti viszonyokat tanulmányozva, a tö
kély fokára emeli azokat. A iermékenyiUí ,; ucmzö bak, a nyáj jólléteért 
úldoztatoit f(i] a pásztor által, kicugesztelésiil: a tehén termékenysége 
miatta földet jelképezte; az ük üt· és ló, az embemek segitő társai, valának 
az áldozatra szánt barmok: még az !~g is jelvényekkel népesíttetett be : 
minők valának az állatkör jegyei, Bria.-cus száz karja, Gancsa kettős ar
P.za, Saturnus, ki saját gyermekcit emészti föl, a hordó t töltögető danai
(lák, az élet fonalát cr·esztő párkák. S valamint a szavaknak eredetileg 

1) /Jut rt·!·"', fJ,, 1 vi.uí a phoeniciai Hethel szótúl. L. Milnter, i!bc,· die vom 
lliuunel.'}e(allencn Stdnen rler Alte ll. A szent-irásban, amint tudjuk, a betheli ol
tárt Jákob emeile iszinte ott van Betind in. vá.ros. A chinaiakis már jókorán fog
lalkoztn.k a légkövek vizsgáln.tnval, mellyeket ök sing-yu11 t.<h.ing-chü néven ne
yeznek i ami ennyit tesz: kövé vált h nl ló csillagok. A pogányok még késő idők
Gen is imádtn.k illyuemii köveket, mellyekhez a mohamedánolr kabai köve is 
,zámitamló. Betilius hat~rist.en volt a Capitoliumban. 
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egészen más jclentésök volt, mellyet most már elve.'lztettek, szintugy 
a jelvények jelentősége is megváltozott; s Plato és Zenosokkal elmé
sebben, mint helyesen értelmezik a Horner müveiben előforduló jelvé
nyeket, ki csak néhány századdal virágzott előttök. 

Hltregék. 

A hitregék temérdek forrásokból származnak. Az idegen, ki 
messze tartományokból hozza magával a müvészeteket és mivcltséget., 
ki testi erő, vagy nagyszerü vállalatok által felsőbbségre vergődik, a 
köznép tiszteletérc tarthat számot, me ll y soha sem lesz ment a tul
ságtól: halála után annál forróbban ohajtják vissza, az idő s távolság 
növelik tekintélyét, a bizeigés vagy háladatosság szüntelen emlegeti; 
az istenek vagy félistenek közé számíttatik, és története merő csudák
ból áll. Valameily rendkivüli állat, vagy természeti tünemény, megra· 
gadják a képzelö-tehetséget; s a mythus azt fejtegeti , s örökíti. A leg
távolabb őskor cmlékei, a századok homályán át tekintve, határozat
lan és csodás alakot öltenek, naptári .mondákkal vegyülnek össze, s 
végre egy egyénben központosulnak; ki meghaladva az emberi mérté
ket, a halhatatlan istenek közt foglal lJClyct Maga a régi népek rend
kivül virágos, képzeletckben dus, és egészen érzéki nyelve is, a szemé
lyesitések és tények szaporitása által, uj mythusokat teremt; főleg 

midön más nemzetekhez is eljutván, idegen alakot ölt: ugy hogy a 
hasonlatosság többé föl nem ismerhető. Azon jelentéssei biró nevek, 
mellyekre Ásia a megszcntesitendő fogalmakat bizta, elveszték jelen
tőségöket, midőn a görögökhez, emez előitéletekkel teljes és tudatlan 
szónyomozókhoz mcntck át. Tiszteletből neveztetett talán Pelops ele
fántcsont-váilunak: s a nép c kifejezés értelmezése végett, a Tantalus 
gonoszságáról szóló mesét gondolja ki. l\1 y ke s golyót jelent: s My
cenae nevét onnan származtatják a görögök, mcrt Perseus állitólag c 
várost azon helyen építette, hol kardja markolatát (golyóját) elveszté. 
Aegisthusnak kecske (ut~) volt dajkája; s Boeotia azon ökörtől nyerte 
nevét, mcllyel Cadmns ott találkozott; Horner Yak volt, a eyelopsok 
pedig egyszemüek 1). Ez pedig annyival is inkább ugy történt, mivel 
a vallás, mint melly rcnllesen hagyományokra támaszkodik, féltékc
nyen őrzi a multat, s a régi kifejezéseket, még akkor is , midőn ezek 
a szokásból kijöttele Miért is majdnem mindenütt a nép nyelvétől el-

') A hindu 1\lythologiában /kswaku, a sumatok nemzetségi neve, azon me· 
sere adott okot, hogy ök tökböJ eredtek: mert rokonértelm ü a Iumba-val (cucur· 
hit a layencrris ). Hermann, de JJ1ytkoloyia graecor"'" antiquissúna, és De historiae 
fJI'aecae pl'imordiis, a Mythologia egyedüli elemeinek az allegoriát és személyesi· . 
tést veszi, 
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különözött szent nyelvre akadunk j melly nem más, mint a szokás ál
tal nem módositott eredeti nyelv: valamint a latin nyelv is, mellyet 
Olaszország régi lakói beszéltek, az egyházi szertartásokban maradt fön. 

A köznép nem értve e nyelvet, rejtelmességet képzelt alatta, s 
tudatlanságában vagy önmagát csalta meg, vagy a csalárdságot elő
mozditotta. 

A mint valamclly lény személyesitve van, szükségkép emberi ér
zelmeket, fogalmakat, szcnvcdélyeket és érzéki élvezeteket kell neki 
tulajdonítani. Egy kis folyó, melly a görög· J o szóban, sajátságait ki
fejező nev~zetet kapott: tekervényes kanyarulatai miatt szarvhordónak 
nevezteték j később tehénnek, mivel ez állatnak szarvai vannak : és igy 
c folyam egy tökéletes mesére nyujtott anyagot. A görög képzelődés, 
melly csak a szépért lángol, nem elégedvén meg az égből hullott dur
va kődarabokkal, ezeket Vulcan-, vagy PJ1aethonnak nevezi j kiknek 
egyike a haragos Jupiter által taszíttatott le az égből, másika pedig 
oktalansága következtében hullott alá. Antaeus, az Egyptommal hatá
ros afrikai homoksivatagok személyesitése, Neptun és a föld fiának, és 
óriásnak tekintetik: hasonlóan a homokhoz, midön a forgó-szél azt 
magasra felkavarja. Hi ában van minden erököd~s c kárhozatos homok
tm-latok meggátolására j mivel a felfordított hegyek uj erőre kapnak, 
midőn anyjokhoz, a földre visszatérnek: valamig csak azon gondolatra 
nem jő valaki, hogy a libyai hrgylánczolat tövében széles csatornákat 
kell ásni, mellyek a homokot feltartóztassák: ezek Herculesnek azon 
hatalmas karjai, mcllyek a légben lebegő óriást megfojtják. 

Mr.guk a jelképek adának eredetet a mythusoknak: minthogy 
az érthetetlen előadással nem elégedve meg a képzelődés , mindenfélét 
kigondol azok megfejtésérc: valamint jelenleg is nálunk ezerféle mese 
kering bizonyos épületek- és alakokról a mi városainkban. Az egypto
miak Nil-edénye egy emberfővel, mellynek fülcit kigyók övedzik, egy 
mcsére adott alkalmat a görögöknél, mellyct a trojai háboru egyik hö
sére all{almaztattak. Az ökör-alaku szekrények, mellyekbe különös kc
gyeletnél fogva némelly cgyptomi mumiák lwlyeztettek , a Pasiphaet 
illető fajtalan mcsérc adtak okot. 

A régiek a világegyetem minden részei közti kapcsolatra figyel
vén, egy lánczot képzeltek maguknak, melly az éggel a földet össze
kösse j miért is a Bagavad-Ghitában, Krishna azt mondja Ariunának: 
"Ismerd meg én bennem a második természetet. a dicső és fönséges 
természetet, mellynek lényegc élet j s melly föntartja a világegyetemet. 
Jbn vagyok az átaJános teremtés és rombolás ; nálamnál nincs nagyobb 
oh Ariuna! E látható világ én rajtam akképen függ, mint a n y ak-
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l á n c z g y ö n g y e i a fo n a l o n, me ll y r e f ü z v ék." Lehet, 
hogy a jelképeken a világegyetem egy lánczon fúggve ábrázoltaték j 
s azok magyarázói azt mondák, hogy Jupiter arany-lánczon tartja az 
Olyrophoz kötve az összes hatalmakat és testeket: Horner látta (?) e 
jelképet, hallotta magyarázatát j és epicus elbeszélést képezve belőle, 

a nagyszerüllias-meseeseményeibe szötte be 1
). Ittajelkép nem veszté 

még el jelentöségét j de sokkal homályosabb szinben tünnek föl előt

tünk ugyanazon költeménynek egyéb jelképei. J un o a lábaira akasztott 
ülővassal fi.iggve a légben, Briareus, Vulcan, és más szörnyetegek, a 
Hornerféle epopoeia világos és egyszerü tisztaságától annyira elütvén, 
keleti eredetöket gyaníttatják; és arról tesznek tanubizonyságot, hogy 
a görög költészet is, midön nem annyira a formák szépségét, mint in
kább a bölcsészi s vallásos értelmet kereste, maga is rémképeket szült 2) • 

.l polgárl•odá• é. égalJ befolyása. 

Az ekképen megmásított öshagyományokból mindenkor, minden 
nemzet azokat szemeli ki magának, mcllyekhez legtöbb vonzódást érez: 
a gyermek mulatságokat, meséket és csodás költeményeket, az ifju az 
ösök dicső tetteit, az érett koru férfi néha tulságig vitt erkölcstant. 
Mindenki továbbá sajátságos köriilményeit szövi azok közé j s az ég
hajlat, a törzs, a kormányzat, aszokások, a földről az égbe vitetnek 
át; a láthahtlan a látható által értelmeztetik: és ekkép minden My
thologia azon alakzatot tükrözi vissza, mellyben a természet valameily 
népnek mutatkozik. A négernek hosszadalmas előadása az ö kényelmes 
tétlenségére mutat, hogy a napnak hevétől minél inkább óva marad
jon j a persa a mennyei W. vartartást a. földi hierarchiával egyezőleg 
rendezi el; az indiai istenek a tavak hüvös vizében fürdenek, és virá
gok közt nyugszanak j a magányban gyönyörködöknek képzel8-tehet-

1) ••• N 11gy vagyok én az olympi karok közt ! 
Vagy nosza rajto. tehát, .li.ogy meglássátok ugyancsak, 
Hosszu arany-lánczot függesztvén földre az égből, 
Istenek, istennők kiki csimpeszkedjetek abba: 
Még sem erőtettek le Qlympról enny'en hatalmas 
Engemet; ámbátor bele fárad is izJ'los erőtök! 
Ám de ha e húL.ást nekem is kedvem leszen aztán 
Megkísérteni, föld és tenger jőni fog egyben; 
És a lánczot Olymp csúcsos tetejére kötözvén 
Végével, valamennyitek ott fog csüggeni rajta! 
Annyira meghaladok mind istent, mind pedig embert ! 

lliv•, VIII. 
z) Igy a Hesiodnál kiherélt Uranus, a köveket elnyelő Saturnus, és egyéb 

orpheusi regék. 
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ségök is alábbszáll. Hiábarr igyekeznék valaki egyik nép Mythologiáját 
a másiknál meghonositni; az isiandi Voluspa szintolly különös szinben 
tünnék föl a braminnak, valamint az islandinak a vedák. 

V essünk e részben egy pillanatot a grönlandiak vallására; és 
lássuk, minő feleletet adnak kérdéseinkre. 

"Ki teremtette a mennyet, földet, és mindent , a mi előttetek 

áll"? 
,Ezt mi nem tudjuk. S talán mindég ugy volt a világ, a mint 

van, és ugy is marad mindég.' 
"Van-e lelketek"? 
,Oh igen: és ez növekedhetik, vagy fogyhat; a mi magusaink 

meg tudják azt igazítani, s visszaadják a betegnek az által, hogy az 
övét nyul , szarvas , vagy gyermek lelkével cserélik el. Midőn hosszu 
utra indulunk, a lélek gyakran honn marad j alvás közben elhagyja a 
testet, és vadászaton, tánczban, vagy látogatásban tölti idejét.' 

"Hát halál után mi történik vele"'? 
,Boldog helyre költözik a tenger fenekén, hol Torngarsuk nejével 

lakik. Folytonos nyár van ott, és a nap soha sem nyugszik le; jó ivó
viz, sok madarak, halak, tengeri borjuk, é.:; szarvasok: mellyeket köny
nyen megfoghatni, vagy öblös üstökben megfőve találhatni.' 

"S núnden ember oda jut?" 
,Csupán a jó emberek jutnak oda, s kik éltökben sokat dolgoztak, 

vagy nagy tetteket vittek véghez, sok czethalakat és tengeri borjukat 
fogtak, sokat szenvedtek, a tengerbe fultak, vagy halva születtek.' 

"S miképen juthatni oda?'· 
,Nagy fáradsággal : legalább öt napig kell egy meredek, és egé

szen véres sziklát mászniok.' 
,,Nem látjátok azon gyönyörli égi testeket? Nem valószín ü-c, 

hogy ott lesz jövendő tartózkodástok helye?" 
,Oda is elmegyünk, a legmagasabb égbe, a szivárványon felül; és 

olly könnyü az oda vezető nt, hogy a lélek még ugyanazon reggel a 
holdban, melly sz inte grönlandi lakos volt, pihenheti ki magát, és a 
többi lelkekkel a hó hátán járhat tánczot. Az éjszaki fény e lelkek 
táncza. Ott élnek ők sátorok alatt, egy nagy tó mellett 1 hol bővében 
vannak a halak- és madaraknak ; midőn a tó kiárad, itt alant eső van : 
l1a pedig e~szer a töltéseken átcsap, átaJános vizözön következik be. 
Azonban csak a henye emberek jutnak ezPn mennyországba j a szorgal
masokra a tenger feneke várakozik. Amazok gyakran szenvedn~k éhsé
get, soványok és erőtelenek, 13 az ég sebes forgása miatt nincs soha 
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nyugalmuk. Oda jutnak még a gonoszok és boszorkányok 1s, kiknek 
haját a hollók tépdclik.' 

"S miképen ke7.dődött az emberi-nem?" 
,Kallak , az első ember , a földből jött ki : hüvelykéből támadt a 

nő j ettől egy grönlandi nő sziiletctt a világra j ettől ismét Cablunaet, 
vagyis az idegenek, és a kutyák, mellyek azért egyformán buják és 
termékenyek.' 

"Meddig fog tartani a világ ?'" 
,Egy izben már eltöröltetett, és az emberek, egyen kivül mind 

elvesztek j ki botjával a földre ütvén, nő termett elő: s ezek ketten 
népesiték be a világot. A világ oszlopokon nyugszik, mellyek annyira 
korhadtak mát·, Jwgy gyakran csikorognak j s már régen összedőlt 

volna, l1a a mi magusaink nem foltozgatnák azokat.' 
"Hát minck tartjátok ti azokat a szép csillagokat?" 
,Ezek grönlandink, vagy állatok valának, mellyek különféle al

kalommal oda fölvándoroltak , é·s eledelök kiilönféleségéhez képest ha
lavány, vagy piros fénynyel ragyognak. Ama7. egymással találkozó két 
csillag, egymás látogatá~ám siető két nőt ábrázol ; ama ragyogó ott, 
egy utazó l(·lck; cm gyollJ itt (a gönrzöl ~zekc1·e) iramszarvas j ama hét 
utt, medvére vadászó ebek j azok isml;t (a kaszás), emberek, kik a ten
geri borjuk iildözésc közben eltéved vén, a7. égbe jutottak. Malina meg
támadtatván éjjel testvére által, a7. égbe menekiilt előle , hol nappá 
vált j Anninga pedig, az iildöz(í, holddá lett. Ez szüntclen forog a 
szüz körül; dc hiába n: mert azt cl nem érheti. Midőn már kifáradt és 
elfonnyacit (az utol.~ó negyedkor), néhány napig tengeri-ló vadászatra 
indul, és jóllakva t6r onnan vi~sza' 1). 

'' eg,·iJiel. 
Korán scm térünk el a tárgytól az által, midőn valameily egyes 

uépnek vallásos m~zctcit terjesztjük elő; s összehasonlitván ezt más 
theogoniákkal, az ellentétből világosan láthatjuk, milly befolyással 
vannak a megszolwtt eszmék a képzelödésre. A vallások és hagyomá
nyok uj elemeket vegyítnek azok közé : néha valameily természeti 
mythus csatlakozik a nép előadásához; majd ismét valameily termé
~zetes esemény a nemzeti történettel c>gyesül j vagy a hös-monda csilla
gászati jeleneten alapszik : a hős a csillagok közé emelkedik, és vala
meily égi testnek járása, nagyszcrü tettek egész sorozatában fejezte
tik· ki j vagy az erkölcstan , az allegoria leple alatt jelenti ki a köve
tendő szRhályt. A nap Hercuiessé válik, és az állatkör tizenkét jegyei 

1
) Herder lcleeu z.ur Gruh. da 11/msrhlt~it. Oranz, Geschichte von Grönland. 
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e hősnek mindannyi tetteit állitják elő. Hercules tovább, a görögöknél 
kalandor, a. phoenicieknél gyarmatosító , a galloknál kereskedő ; vala
mint Atlas a tudomány geniusát képviseli. Prometheus pedig a mi
Yeltségnek Hercules (a pásztornépek legyőzője) által felszabadított ge
niusát. A népek összevegyülnek; s egy papi nemzedék érkezik, magáról, 
azon istenségről neveztetve 1), kinek tiszteletét beviszi az uj honba; a 
durvább népek a miveltebbektül fogadnak el dogmákat és szertartáso
kat: mikép a hinduk a vedákat, a chinaiak a Confutius által késöbb 
rendbehozott kanoni könyveket elfogadták; néha a hódi tó a legyőzöt

tekre erőszakolja vallását, kiknek isteneit szinte meghódítja, vagy 
eltörli; máskor ismét egyezkedésre kerülvén a dolog, az istenek száma 
szaporodik, és osztályzatol{ állittatnak felllöztök. Mennyi küzdelembe 
került a zsidóknak, mig Jehovának elsöbbségét a philistaeusok isten
ségei fölött megalapíthatták ! Ormuzdot Persiában Mithra győzte le, 
Brahmát Indiában Shiva és Vishnu, Osirist Serapis, Saturnust J u
piter; a titanok, elődjeik egét ostromolják. Mindegyik nép saját, vig 
vagy komoly, simább vagy durva jelleme szerint módositja a hagyo
mányt. A görögök, alaktalan ru t bálványok előtt hajolva meg, életet 
és szépséget öntenek azokba; az ephesusi nagy istennő letevén az 
ásiai fátyolt, s annyi jelképek terhét, könnyü vadász-ruhába öltözve, 
és szerelembe merülvc járja be a hegyeket; s Apollo az emberré lett 
Vishnunak sokféle alakját letéve, s teljes szépségü alakot öltve ma
gára, sebes és hosszu léptekkel méregeti a földet, s a vállain függő 
tegezben összekocczannak az arany nyílvesszők. 

.t.z Irók befol)·ása. 

Később a miveltség átalakítja a képzelet eme termékeit, és a val
lásos fogalmakat fejtegetni, vagyis tudományos vizsgálat alá venni 
törekszik. Igy történt ez Görögországban, midön Pinclar korában a 
vallásos érzelmeken bölcsészi vizsgálat uralkodott; utána Euripides, és 
a sophisták használták föl a régi mondákat: Jwgy az ö igen gyakran 
erkölcstelen, és rendesen pedans müveiket az olvasókkal megkedvel
tessék. Nem elégedtek meg a ténynyel; hanem annak okát is fürkész
ték 2). Mig a nép egyetlen hősnek tulajdonitá sokak érzelmeit és tetteit, 
ők a jellemeket ízekre taglalták ; egyéni hajlamokat tulajdonitván 
azoknak : ugy hogy egy századnak, egy nemzetnek jelleme, egyetlen 

1) Innen vannak a temérdek istenalakok Görögországban, mellyek Jupite:
müveinek tartatnak (J tom rr ~); A polio saját tiszteletét Delpltibe hozta., Ceres 
Eleusisba stb. L. Sehol. Pindar, 0/ymp. XII. 10. Sehol. Aristoph. madamihoz, 720. 

2) Aeschylus tesz említést Prometheus büntetéséről ; E uripicles annak okait 
saját képzelődéséből merité. 
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emberben központosult. S e részben a költészet gyámolította öket, 
melly a vallások és k.ülönös istenségek közti különbséget tökéletesen 
elenyésztette. 

Hitregetan mag)·arázata. 

Illy sokféle uton-módon szaporadtak az istenek; és ugyanazon 
mértékben homályosult el az eredeti, tiszta eszme. E sokféleség össze
zavarta a neveket és eszméket, idöszakokat és nemzeteket, régi s ujabb 
jelképeket, átalános személyeket és egyéneket, allegoriai s való lénye
ket; a köznép imádta azokat, a nélkül, hogy a dolog velejét vizsgálná ; 
a gondolkozó egyének pedig az észt a vallással ohajták megegyeztetni: 
miért is Pherecydes- és Heraclitustól kezdve egész Julian császárig 
fáradoztak a tudósabb elmék a mythusok bölcsészi értelmezésében. A 
stoicusok anyagi szempontból vették a jelképeket, és a vallásokat; 
Euhemerus az istenekben csupán az egekbe emelt nagy, és jótevő fér
fiakat szem l él te : me ll y vélemény a régiek közt nagyon elterjedt volt 1); 

mig magasztos bölcseség rejtelmeit vélt.Sk azokban feltalálhatni, kik a 
kereszténység által fenyegetett polytheismust védelmezték. E vizsgála
tokat folytatva, némell y ujabbkori tudósok, a mythusokat átalakitott 
történeti tényekül tekinték 3); mások ismét csillagászati jelképeket 
láttak azokban 3): Bacon pedig a társadalmi bölcseség és erkölcstan 
rejtett csiráit 1) ; Vico az értelemnek első sugarait, a képzelő-tehetség 
első termékeit, a komoly költemények és kézzel-fogható formák alá rej
tett kezdetét a társadalmi rendnek 5) ; végre más tudósok, az allegoriai 
formákban kifejezett természeti ismeretek és tapasztaJok összegét; s 
némellyek a képzeletnek merö játékit. S mindannyian hibáztak, ha 
kizárólag csak saját véleményökhez tarták magukat. 

Nézetünk szerint a hitregetan az emberiséget illető hagyomá-

1
) Eullemerus a maga rendszerét Sextus Empyricusná.l (Adv. maehem. lX. 

17.) ekképen adja elő: Ő~ '?jv acur.ro<; av()(!~Í'TfWI' (Jr.o;, Ó• 'ITE(!tyrvop.rvot niP'áJ.

J.wv lü,rvr• n xa• Iv••i<fH, o)t;r 'Tf(!O<; Ta ~n' aiiro;" xElrvó.uua navra<; ft•ovP, 

anovJIÍ~OVTE<; p.úl;ovo; Oavp.tWfJOÜ Xftt 11E,UI'ÓC'Il0; wxrív, av{n;}.atrav nr~· aiicoii; 

V1ff(!(láHovtrav nva XlH Onav Júva,u.v' ívOrv xa• Toi:; noHo•; lvo,uttrOtJtfrtV Ow/,. 

') BianchlDl, La storia uni!lersale p•·oflata co' monumenti; Usserius, és má.r 
azelőtt Dlodorus Siculus; a mult században pedig Banter, La IUythologie et leJ fahles 
expliquées pm· l' histoire. N érneily ujabbkori irók e rendszerből valódi gunyt üztek, 
az által, hogy Phaethont és Bellerophont két csillagásznak tarták, kik vizsgáló
dásaikban csa.latkoztak; Parisból pedig szónokot csináltak, ki a hármas eszme 
elő~yeiről értekezést irt. 

3
) Dupuis , Origine de tous les cultes. 

4 ) De sapientia vetm·um. 
5

) L. különböző helyeken, főleg a De conslanliaju,·isprudentis czimü könyV 
utolsó részének XXX. fejezetéhez csatol t jegyzéket. 
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nyok legdusabb forrásainak egyike; me ll y két nagyszerü elágazásban 
régi eseményeket és régi vallásokat tartalmaz , és ősvilági maradvány
ként a vallások folytatására, vagy a történet megkezn1;sére szolgál: dP 
egyszersmind azt is tapasztalhattuk , hogy annyira vegyes elemekből 
állott össze, s a felhők, mellyekbe burkolva van, a hely7.et és a s7.em
lélőnek kedélye szerint annyira változtatják alakját, mis7.erint meg le
hetünk róla győződve, hogy egyetlen nép Mythologiáját sem hozhat
juk valaha okszerü öszhangzásba; miért is csupán azok töredékeit 
használtuk fel, a homályos korszak történetének összeállitásában. 

Erkölcstan. 

Minden vallásnak alkatrészeit a hitezikkek teszik, a szertartások,és 
az erkölcstan; s bárminők legyenek is a dogmák, a papok mindig azon 
voltak, hogy az erkölcsi szabályokat a szertartások által terjeszszéle 
Az eszmék azonban megzavarod tak a vélemények-, szi.ikség- és szenvedé
lyekhez képest: minthogy a régi vallásokban két ellenkező elem, ugy· 
mint a bujaság és barbarismus mindig egyesült. A phoenicieknél az 
Astarte, a syrusok nagy istennője llierapolisban, s Anaitis az örmé
nyeknél, kéjhölgyeket tartottak a papi. szalgálatra: s mégis a szemé
rem áldozatát kivánták; szintugy Görögország-, Roma-, Cyprus-, Co
rinth- és Siciliában fajtalan szertartásokkal tisztelteték Flora, Mnti· 
n us, Cybele, Bacchus; fajtalan ábrázolatok ék i ték szintugy Egyptom·, 
mint Pompeji- s Herculanumban a templomokat; rut kicsapongásokat 
tartalmazó mesék gondoltattak ki a lelkismeret elaitatására: hogy a 
biin az istenek oltalma alatt annál nagyobb megnyugvással követtessék 
el. 1\lindezen fajtalanságok me1lett, azonegy időben a s7.üzesség foga
dásával lekötelezett papnőket találunk Dodonában , Ephesusban , a 
thesmophoriákban j és ez állapotot ugyanazon buja istenségek követel
ték, vagy legalább az ideiglenes megtartóztatásta közösiiléstöl, mintegy 
kilencz napig az ünnepély kezdete előtt 1) . 

. Íidozo.tol•. 

Egy elkövetett nagy biin , :-; a lehető kiengesztelés eszméje szal
gáltat alkalmat az áldozat-tóteire j mellynek czélja nem annyira abban 
áll, hogy hódolat jeléül mutattassanak be a jótevő i~tenségnek a vett 
jótétemények zsengéi: mint inkább, Jwgy a sötétség hatalmai ártal
matlanokká tétessenek, erő szcrcztessék a kitürésre a földi élet pályá
ján, s az istenség haragja az áldozat fejérc hárittasgék 2). E \·égre a 

1) OVid., Metam. X. 434. 
l) A vedák kijelentett eszközöket foglaluak magukban a három büntetés 

kikerülésére, vagyis a magunktól, a kültárgyaktól, és a fensőbb okoktól eredő 
rosszak elkerülésére : a legfőbb eszköz az áldozat. ,,Ki egy As1ca medhcít mutat 
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legbecsesebb állatok választattak ki ; s még az emberi áldozatok sem 
látszottak fölöslegeseküL Ezek gyakori foganatha vétele bizonyítja, 
mikép az a legborzasztóbb tévely, melly legbensöbb lényegében az 
igazságnak mély, de elferdített érzetén alapszik. 

Mig tehát egy részről a kéjelgés szentesittetett, más ré~zröl em
beri áldozatok szennyezték be majd minden régi népek oltárait. Még a 
polgárisodott Görögország sem volt ment eme barharságtól; nem csak 
az Argonauták korában, s midőn Agamemnon és Aristodemus saját 
leányaikat áldozák föl: hanem még későbbi időkben is, a targelion hó 
hatodik napján az atheneiek a nép jólléteért egy férfit, és egy nőt ál
doztak föl 1); Themistocles pedig két ifjat konczolt föl, hogy az istenek 
kegyéta salamim csatára kinycrje. 

Azonban a szokásokból nem lehet helyes következtetést vonni a 
hitczikkekre. A romaiak a félelemnek áldoztak; Lucretia V enust tisz
telte; a kalmuk, jóllehet agyaghól készült bálványokat imád, a lamais
mus szelid tanainak alá nem veti magát. A testiség gyermekei mindig 
elkülönözték magukat a szellemiség gyermekeitől; s az erkölcsi törvény 
tekintélyét a vallásos regék meg nem szüntethették. E törvényeket 
jobban szem előtt tarták az emberek, mint az istenek utánzását; s ha
bár elhomályositva is, mindenkor élt a hit az emberekben egy felsőbb, 
c világot igazgató lényről. Ez oknál fogva írta Zaleucus törvényei 
elébe , hogy mindenekelőtt az Istennek természetét szükséges ismerni. 
Az istenekre történtek az esküvések; az istenek büntetését mindenki 
rettegte; a pythiai A polio kijelenté, miszerint a h a l a n d ó k j ám
b o r s á g a é p e n o ll y k c d v e s a z i s t e n e k e l ő t t, m i n t m a g a 
a z O l y m p; Pindar éneklé, hogy a bölcseség lstentől szárniazik 2), 

hogy Isten a királyok példányképe, hogy minden szépet a világon ö 
teremtett és tanitott 3) ; Cicero pedig mondá, l10gy minden, a mi jó 
és szép, Istentől jön, minden gonosz pedig az emberektől ~). Ezek 
egyébiránt a bölcsészek állitásai valának : mig a nép , melly az ö isko
lájokban nem növekedett, 11agyon is kárhozatos példákat látott maga 

Le, vagyis lovat áldoz, mintlen világokat elnyer, meggyőzi t~ halált, minden 
Lüntetésért és szentségtörésért kiszen ved." 

')Ez áldozttt neve volt ""IJ"qn•·, tisztulás. L. J. Tzebe, Chil. V. c. 23.; 
Chil. VIII. c. 239. lilearslas, Lect.lib. IV. c. 22.; és Graecia feriala, !ib. IV. in 
Thargeliis. 

Z) Ol1Jmp. X. 10. 
3) Stobaeas, tit. 48. 63. 
') De natum. Dco,·um. lL i35. III. 39. 
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el öt t j nem is említve a rabszolgák számlálhatlan seregét, kiknek szá
mára nem létezett vallás, és nem voltak istenek. 

Papok. 

A vallások tehát nem a papok találmányai voltak j a csal~s egye
dül felhasználta azokat, hogy a képzelt dolgokat valók ul hitesse el az 
emberekkel. Tényleg a papok legtöbbnyire nélkülözések- és vezeklés
nek voltak alávetve j s még ott is, hol az istenek kéjelgök, nekik szii
zességet kelle fogadni. Az első papokat a törzsfőnök képviseli, ki be
mutatja az áldozatot, az isteni kinyilatkoztatások és eredeti ismeretek 
emlékét fentartja, az erkölcsi törvényeket Isten, vagyis az igazság 
nevében hirdeti, s azokat az előforduló esetekre alkalmazza. Durva 
nép közt terjedvén el, ugy találják, hogy ez az anyagi élet szükségei
nek kielégitésével, és egyéb illynemü hivatásokkal vagyon elfoglalva, s 
a tudomány kiváltsága egyenesen nekik maradván, ezt kényelmesen 
tovább fejleszthetik: ök tehát, mint csillagászok , orvosok, természet
vizsgálók , és történetirók forognak a nép közt. Ez oknál fogva kezdet
ben a tudományok vallásos szempontból tünnek föl : a vallási Cosmo
goniák leple alatt terjednek el a polgárisodás csirái j s a thesmopho
roktól kezdve egészen a missionariusokig, a vallás mindig a leghat
hatósabb eszközül tartatott a népek polgárositására. 

M.r•terlumok. 
Azonban igen ritka az ember, ki a hatalom kisértetének ellent

állhatna. Annak érzetében, hogy a tudomány és vallás mennyire 
emeli öket a nép fölébe, azon gondolatra jövének a papok, hogy csak 
annyit közöljenek vele, a mennyivel felsőbbségöket megőrizhetik : 
többi ismereteiket pedig a titok leplébe burkolják. Ez által a kezdetben 
világos(?), egyszerü cosmogoniai mythusok sokféleképen bebonyolittat
nak j a kortársak vakhitének föltétlen igazságok gyanánt előadott is
meretek jelképekben tétetnek le j az öshagyomány mindinkább elhala
ványul j s homályos képletek, titokteljes alakok, talányszerü kifejezé
sek zavarják meg az elmét, és viszik tévutra a lelkismeretet 1). Innen 

1) A mysteriumokról irtak : 
lllearsius, Eleusina, s;oe de Cere1·is Eleusi11ae sacro et festo. 
SaiDte-Orolx, Des mystét·es de l' a11tiquité. (Paris, 1765.) A német Corditáshoz 

(Gotlm, 1790.) Leuz, a francziához Sylocstl"e de Saoy becses jegyzeteket adott. 
J. A. Bach , De myste1·iis eleusiniis. 
P. N. Bolle, Recherches sur le oulle de Bacchus, symbole de la force 1"e-producti11e 

de la nature, considérée sous ses rapports générau:c dans les mystéres d' Eleusis et 
dans ses rapp01·ts particulie1·s dans los Dionysiaques et les Tdétét·iquos. (Paris, 1824.) 

Gilrres, GesoMchte der Mysterie11 det· asialischen Welt. (2 köt. Heidelberg, 
1810.) 



kettős tan keletkezik, egy belső és titkos (d o c t r i n a es o t e r i c a), 
közelebb álló az igazsághoz, dc igen gyakran hüvészi gyakorlatok ál
tal elferditve; s egy külső (e x o t c r i c a), mclly a köznép hajlamát 
követve, a természetet isten í ti, visszaélést enged magának az ábrák
kal, s az érzéki világ eszméit az erkölcsi világéival vegyíti össze r). Az 
első csupán a papokkal közöltetett a mysteriumokban; s midőn ezeket 
a harczosok legyőzték , vagy a két cast jó egyetértésben volt: közülök 
is beavattak némellyeket a titokba; mi azonban csak hosszu és nehéz 
próbák után történt meg. 

Minél többet vesztett a nyilvános vallás mélységes jelentőségé
ből az által, hogy a müvészet czéljaira szolgált; s a polytheismus által 
minél inkább eltért az átaJános okfö egységétől, mellyet a bölcsészi 
vizsgálatok végezéljául lehet, és kell tekinteni: - az elmélkedő főknek 
valami jobb dolog után kellett nézniök, és szabadabbakul érezni magu
kat a gondolkozásban; miért is inkább igyekeztek a lélek szükségeinek 
jó szántukból eleget tenni, a köz te, és az Isten köz t létező viszonyok 
ki puhatolása által. Valóban Homer nem is ernlit mysteriumokat; ugy 
hogy ezek eredete méltán tétethetik a képzelő-tehetség játékai, s az 
érettebb kor első vizsgálódásai közé eső átmeneti korszakba. 

A mysteriumok első alapja a titok volt; melly olly féltékenység
gel őrizteték, hogy a tudósok kíváncsisága csupán némi külszertartá
sok által elégíttetett ki. S minthogy az emberek legszentebb, vagy 
leggonoszabb dolognak tartják azt, a mit nem értenek: a mysteriu
mokról is különféle hirek keringtek; majd magasztos igazságok tárhá
zának, majd ügyesen kiszítmitott csalásnak, vagy a gonoszság bar
langjainak tartatván. A Demeter és Persephone tiszteletére tartott 
mysteriumok, az eleu'liniak birtokában voltak : kik legyőzetvén az 
atheneiek által , kényszerítve valának őket is részesiteni azokban; ké
sőbb Görögország nlÍndcn államainak közbirtokává lettek, és a nemze
tiség közös kapcsát képeztélt. Előkelő férfiak, bölcsek, vitézek, tudó
sok vágytak beavattatai ezen mysteriumokba: mellyck soha sem szen-

1) Mig egy részriíl Saint-Croix azt vitatja, hogy a mysteriumokban 
tisztább tanok adattak elö, Lobeck ( A9laupltamus, sive de tlteolo9iae mysticae 9rae-
1.·orum causis. Königsberg, 1829. 2 köt) tagadja azt, küWnösen a szent atyákra tfl• 
maszkodván. De a későbbi illökben romlottság is fészkelltette be magát azokba. 
V él eménye szerint a mysteriumok azon babunaságból eredtek, melly szerint va
lamelly nép a másiknak isteneit cltulajdonithatta magának, ha azok neveit és 
szertartásait ismerte. Azért kellett azokat olly féltékenyen őrizni. Ugy látszik 
nekünk, ez azon circulus vitiosusok egyike, mellyekbe a történeti kutatások 
gyakran ütköznek, millőn az ember tolteszi azt, a mit épen ki akar mutatni. 

48 
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nyeztettek be j minthogy az ünnepély utáni napon mindig összeült az 
athenei tanács, megvizsgál ni, ha valljon nem csusztak-e be valamell y 
visszaélések. Cicero a legnagyobb jótl\teménynek nevezi ezen mysteriu
mokat, mellyek Atheneből erednek; "mert nem csak a boldog életre 
tanitották az embereket, hanem arra is , miképen kelljen nyugodtan 
meghalni egy szebb jövendő reményében" 1). Orpheusnak ezen dala 
énekeltetett azokban: "Szcmléld az isteni természetet; világosit:=;d föl 
elmédet; uralkodjál sziveden j járj az igazság utjain. Szemeid előtt le
gyen mindenkor az egek Istene; ő csak egy, magától való, s minden 
más lény tőle származik, és általa tartatik fön. A halandó ember sol1a 
sem látja őt; ő pedig mindent lát." A kl;zről-kézre adott égő fáklya, 
valószinüleg a világ életének örökkévalóságát jelképezte. Egy isteni fö 
lény, az anyag örökkévalósága, az Istenből kifolyó lélek halhatlansága, 
melly annyi részecskékre van osztva, mennyi egyének a természetben lé
teznek; az elemek és égi testek istenisége, a szabad akarat, a halál után 
következő itélet, a lélekvándorlás, és a tisztító büntetések utáni örök 
boldogság: ezek lehettek a mysteriumokban tanitott hitczik.kek. Mind
azáltal az Isten egysége egy tevékeny, és egy szenvedő okfő, s a kettő 
által képezett világrendszer hárornságára oszlott. Ekképen tekintendők 
Isis, Osiris és Horus; Bacchus, Ceres és Iacchus: néha a haladás is
tene Thauth, vagy l\Iercur IS l1ozzájok csatoltatott 2). 

E tanok csak fokonkin t, sol ta sem nyilván, hanem bizonyos rövid, 
közmondásszerü, s a homályosabb elmék előtt érthetlen formák által 
adattak elő; s ha valaki a titkot elárulta volna, a különféle értelmezés 
által uj tévelyek forrásaivá váltak 3). Maguk a jelvények, mellyekbe 
burkoltattak, különfélekép magyaráztathatván, uj tévelyeket szülhettek. 

Herodot nagy tiszteletben tartotta az orpheusi kicsapongásokat. 
Plato azt mondja: "Nem hátorkodom felhozni itt a mysteriumokban 
előadott tanokat; mert mi itt alant olly helyre vagyunk állitva, mely
lyet engedelem nélkül el nem hagyhatunk." Midőn a kereszténység a 
bálványozás ellen küzdött, eunek hivei azzal vélték azt megvédhctni, 

1) De legibus, Il. 
2

) "Ami létezik, az vagy fogalom, vagy anyag, vagy általuk létrehozott 
érző lény." Locrisi Timaeus. 

8
) Pausanias mondja, mikép a görög bölcsek gondolataikat talányos alakba 

burkolták, rnielőtt nyiltan előadták volna (VIII. Arcndio, 8.); s hogy a vallásos 
oktatásnak jellege volt a szabatos rövidség (Boeot.30.) Alexandriai sz. Kelemen a. 
Stromat. V. könyvében mondja: "Va.lamennyi idegen és görög theologusok, ta
lányok, jelvények, allcgoriák, metaphorák és hasonló formák alatt jelentik ki a 
dolgok végokai t, és tanitják az igazságot." 
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hogy a közönsége::; tanoktól különböző titkos tanokra utaltak. Olympio
dorus Phaedonnak 1) egy commentárjában mondja: "A szent szertar
tá~mk nyilvános tisztitó-áldozatokkal (%cd)ttf!OI:u; 7TtXl'c5EfWt) kezdődtek; 
erre jöttek a titkosabb tisztitá~ok (a:-rnJQIJrOdf!at); tovább a gyüleke
zetek (rrurrrarrtc), azután a heavatások (tw~Mr~·), végre a szemléletek 
(hn:-rrdut). Az. erkölcsis politikai erények a nyilvános tisztító-áldo
zatoknak felelnek meg, a tiszti tó erények, mellyek a külvilágtól el
vonják az embert, a titkos tisztitásoknak, a szemlélődő erények a gyü
lekezeteknek, ugyanezen az egységre irányzott erények a beavatások
nak, végre az eszmék tiszta szemlélése a titokteljes szemlélődésnek. 

"A mystcriumok czélja, visszavinni a lelket okfejére, az ő eredeti 
s végállapotjára, vagyis a Jupiterheni életre: kitől Bacchus hozta le 
azokat, és oda vissza is viszi. Ekképen tehát a beavatott az istenekkel 
lakozik , a beavatást igazgató istenség rangja szerint." 

"Két rendheli beavatások vannak: az e világi beavatások, mellyek 
ugy szólván előkészítök, s az ezeket befejező más világi beavatások." 

"A bölcsészet és hitregetan öszhangzúsban vannak. Ki ]{edvet
leuül adja magát az cls0re, nem igen fogja szedni annak gyümölcsét;· 
valamint az scm, ki a beavatá.~ első fokán megáll. Midön Sacrates azt 
mondja, hogy a lélek sárban uszik, azt akarja ez által értetni, hogy 
az, elhagyva magát, a kiildolgokban merül cl, és mintegy testet képez: 
midőn azt mondja, hogy az istenek közé fölvétetett, azt érti alatta, 
hogy azon mód, és ama törvények szerint él, mint az istenek." 

Ugy látszik tehát, hogy a titkos vallások az erkölcsi szükség ki
elégitésére sz.olgáltak, midőn a közvallás erre már elegendő nem volt: 
és a mystagogok a nyilvános istentisztelet hiányait akarák pótolni; s 
feladatuk volt, régibb fonnák által is, mellyek akkor szedettek rend
szerbe, megtisztitaní a lelkeket. 

A mysteriumok erkölcstana a természetet termékenyítő isteni 
erők ismeretén alapult; az erénynek jutalmául engedtetett meg a be
avatás 2), melly által a vadon állapotból a miveltségrei átmenet 3), s a 
jövő élet örömei és fájdalmai jelképeztettek Annyi igaz, hogy a titkos 
tanok hathatósan clőmozditák a közszellem kiképezését Görögország- és 
Egyptomhan, ugy szinte az erkölcsi nevelést, a gondolkozásmód és 
élet teljes kifcjlését; s hasonlíthatlanul fönebb álltak a közönséges é, 
költő i lVI ythologiánál, az emberi természet, és a láthatatlan világgal; 

1) Cousin olvasta n parisi királyi kiinyvtárban. 
2) A pestis által megragadtakat gyógyitván Hippocratcs, az athenei tanács 

elhatározta, öt Cercs mysteriumaiba avattatni. 
3) Az eleusini mysteriumokbau az ujoncz,állatok bőrébe öltözvejelent meg. 

48* 
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viszonyok mélyubb felfogásában.*) A titok azonban sok tévelyreadott 
alkalmat és táplálékot, sok visszaélésekre a homályba burkolt és eskü
,·el kötelezett testvérülés; azonkivül még hüvészi mesierségek is álltak 
velök kapcsolatban: ugy hogy itt is, mint valamennyi régi vallások
ban, az igazság belső kalauza citiint, s a magasztos mysticismus rnel
lett, a n-emtelen, a gonosz és kárlwzatos kapott lábra. 

Beavatások. 

Mindaz, mit a mysteriumohól tudunk, különösen az cicusini 
mysteriumokra vonatkozik; dc bizonyára mások is léteztek ottan. Hi
hetőleg Egyptom- és Ásiából hozták ezeket be Eumolpus és Orpheus 1), 
legbuzgóbb mystagogok. Szinte Egyptomból credtek a beavatás szer
tartásai j és részben még ismerjük azokat, mellyek Isis mysteriumai
ban előfordultak. A világegyetem rendje volt jelképezve ezekben , s a 
beavatandának a négy elemmel kellett megküzdenie. Mindcnekelőtt 
egy lámpával kezében, földalatti sötét barlangokat kellett bej á mia, 
mellyek végén egy iszonyu mélység tátongott előtte : ide kellett leszáll
uia egy, a meredek falba készitett vas létrán, mellynck végén egy 
nyilás a sziklába vágott csigalépcsőn, egészen le a mélységhe vezette. 
Egy beavatott távolról követte az ujonczot, kinek a visszatérés életébe 
került volna. Alant a mélységben, a beavatott az ujoncznak két ros
télyzatot mutatott: egyiket rézből, másikat va;; ból, mellyck mögött 
végtelen hosszuságu, lámpák- és fáklyákkal megvilágitott folyosó vo
nult el. Az ujoncz a rézkapun vezettetett be j me ll y utána bezáródván, 
borzalmas hanggal tölté be az üregeket. Ekkor kczdödött a tüzpróba : 
midön már sokáig tébolygott az ujoncz, három fegyveressel találkozék, 
kik szabad választást engedtek neki, vagy visszatérni, vagy örökn~ 

itt lent maradni, ha a próbákat diadalmasan ki nem állná. Természetc
sen ez utóbbit választotta. Rkkor hirtelen vakitó fény mutatkozott 
szemeinek, és egy kemencze-módra izzóvá tcti boltozat, me Ilyen át 
kellett haladnia, még pedig egy izzó vasrostély rudjainak keskeny hé
zagai közt lépdelve. S ekkor 11i1·telen egy széles, mély, és hullámzó 
csatornába kellett magát vetnie, s azt lámpájával átusznia. A partra 
érve, ott találta az innenső parton hagyott ruhadarabjait, és egy csa
pá-hidon átmenvén, elefántcsontból készült kapuhoz ért. Iliában igye
kezvén azt megnyitni, annak két karikijába kapaszkodék, midőn a 
lJid hirtelen eltünt lábai alól, forgószél oltá ki lámpáj át, s ő a sötét-

*)Ha sz. fönebb is (378. 1.) illy órtelemben nyilatkozi], a ,titkok'-ról, ugy 
az ottani megjegyzés fölösleges leendett. S. 

1
) Orpheus követői nem éltek hus·ele<lelekhl. Eurlpides, Hippolyt. 9.12. v. 

Ez őt közele)Jb hozza ludiához. 



ben függött a mélység fölött: mig a karikák engedvén, az elefántcson t 
kapu tövébe ereszték őt le. Ezzel a próbákat mind kiállotta. Egy szolga 
bekötött szemmel vczcté öt a gyiilekezet elejbe, hol a hozzá intézett 
kérdések re adott felelet után bevezetteték; egyike a papoknak előadá 
neki egész élete multját, a beavatás törvénycit, és borzasztó fenyegc
té.~ekkel ijesztette, ha e törvényeket megszegné, vagy elárulná. A 
beavatott letérdelve, torkához illesztett kard mellctt, hüséget és titok
tartást fogadott; miután szemeiről a kötő levétetvén, a mysterium 
előtte állott. 

Mi a való, mi a költemény ez előadásban: ki fogná meghatá
rozhatni? 

'Orat'ulumok. 

A polgárisodás- é::: hatalomnak egy másik, leghathatósabb eszkö
zciii a papok kezé~hen, az oraculumok szolgáltak. Az embernek termé
~zcti vágya levén előrelátni a jövőt, a mivcltség korszakában a mult
n::tk , és azon egymásra következő események lánczolatának vizsgálata 
által igyekszik hetölteni c vágyat, mcllyek rendesen okot és okozatot 
képeznek, vagy azokul vétetnek. Dc midőn a gyér emlékek az okosság 
számításaira nem szolgáltatnak még anyagot, a durva s hiszékeny cl
mók örömest kórnek az istenektől tanácsot, s a jövőnek kijelentéseért 
hozzájok folyamodnak. Az oraculumokhan egyszersmind a régi jósJatok 
cmlékét és vi::;zfényét szemlélhetjük, mellyck által Isten az ő válasz
tottainak szemeiről a jövőnek leplét lerántotta. 

Az cgyptomiak nem hitték, hogy egyes ember jós-tehetséggel 
birna, hanem csupán csak az istenek birnak ezen kiváltsággal, bizo
nyos meghatározott templomokban: mellyek közt leghiresebb \·olt J u
piter Ammon temploma. Innen, és l'hocniciából jöttek az oraculumok 
Görögországba: mellynek sorsára olly nagy befolyást gyakoroltak ; 
központositva és szahályozva azon hatalmat, mellyet más tartományok
ban egyes elszigetelt proféták gyakoroltak a nép fölött 1). A görög de-

1
) Izrael népénél a proféták cllenzéket képeztek, és felügyelök volto.k a 

kormány ellenében. (A profét<ik egyedül az igazság és kinyilatkoztatott vallás 
ií•·eiül kiil(lctvc, semmi remlszeres ellenzéket sr:m kéFztek; hanem a bünt és té· 
velyt megrótták, a népiJen csak ugy, mint a királyokban; s ezt még idegenek 
kiizt is: mint Dániel tőn, a király barátja, és Jónás. lHint is lehetett volna külön
uen maga Dávid is proféta?- S.)lgy találjuk a chauanaeusok közt Balaarnot. Az 
oni.culumokat illetőleg igen becses gyüjtemény Van Dalen-töl, De omculis veter·u111 
dhnicorwn disserlatione.• se.r.. (Amsterdam, 1700.) Azonban hiányzik ebben a mé
lycbb combinatio; mi sz inte nem talál tat ik föl Groddek-nél, De oraculorum r>ete
rum, quae in Ilerodoli libris continentw·, natum;, commentttlio. (Göttinga, 1786.) 
Ezek, és a sibyllák iránt L Fab·ricius, Bibl. graeca, I. 136. L 



756 

mocratia viharteljes korszakában a papok, mint nyugodt szemlélők, 
legjobb tanácscsal szalgálhattak, és a tények következéseit is előre 

láthatták i s ekkép jóslataik nem az isteni ihlettség kifolyásai, hanem 
a józan ész számításai voltale Emlékezzünk csak rá, hogy a leghir~sebb, 
delphii oraculum mellett gyültek össze az Amphictyonok: és könnyen 
belátjuk, mint jutott az olly jelentőségre, hogy a hellen szövetség 
legszilárdabb köz kapcsává lett. A papok gazsága, s az államférfiak ra
vaszsága kétségkivül igen elömozditá az oraculumokbani hitet i midőn 
szükségét látták , tudtak ők bizelegni a hatalmasoknak: akár fejedel
mek, akár népek, vagy bölcsészek voltak ezek 1). Az adott feleletek 
kétértelmüsége, megadta nekik az igazsig mázát 2); s néha a felelet maga 
idézte elő az eseményeket: mintlwgy az azok által előidézett bizodalom, 
vagy levertség, bátorságot, vagy habozást eredményezett: minek lé
nyeges befolyása van a sikerre. 

Mindamellett az élez vágást tehete mégis rajtok i midőn kér
deztetett, mint lehet, hogy Apollo, a költészet istene, rosszabb verseket 
csinál, mint Horner i vagy midön Luciannál egy pap fölkiált: "Oh 
templom! te vagy az én szántóföldem , az én szőllőhegyem :, és minden 
jövedelmern forrása." Annyi azonban való, hogy ha az oraculumokkal 

Fréret, Sur les prédlctions écrites qui po1·tnient le 110111 de Musée, de Betcis el dr· 
ln. Sihylle, a feliratok academiája emlékiratainak XXI !l. köt. 

R. Tborlacins, Libri Sihyllistarwn veter·is Ecclesinc crisi su4jecti. (Kopenhaga, 
1815.) 

guage. 

A. Majns, I•(h!i.A>;; J.oro: lA. (1\li\ano, 1817.) 
lllaVier , Mém. sur les oracles anc. (Paris, 1818.) 
Talán mindenek közt legjobb Payne Knight, lnquiry into the symholicallan-

1) Sándorral elhitették, hogy ő Jupiter fia. A Pythia, mint Demosthenes 
mondá, phili)lpizált. Megkérdezvén őt Lyeurgus, felkirrltott: lsten vagy-e, t> agy 
ember? Az isten parancso(ja neked, hogy Sprtrlána/; törvényehet culj. Augustus, da
czára a törvt>nynek, a már teherbe esett Líviát nöül akarta venni: az oraeulum 
azt válaszolá, hogy azon házas élet a legboldogabb, melly egy teherbe esett sze
mélylyel köttetik. 

2) Croesus megkérdi az oraculumot, elej be mcnjen-c Cyrusnak; és az ora· 
culum feleli: "Ilet C•·oesus fltlépi a folynmot, egy nngy bil·odalom pusztul el." 1\lár 
most akár Persia, akár Lyrlia döl össze, mindcgy: az oraculumnak igaza lesz. A 
romaiak ellen indulni akaró Pyrrhusnal< feleli: Aj o te, AwcidRs, Romanos vincere 

poss e. Ü gyes kétértelmüség! Egy gazdag azt kéreli : ki leend gyermekének tani
tója? HQ1ner, és Pythngouzs. A fiu meghal: és az oraculum oda magyarázza a 
dolgot, hogy az ifjunak a holtak országába kellett mennie, miszerint öket ott 
hallgathassa. Trajan, miel6tt a partimsokat mcgtámaclná, tudni akarja, mint vé
lekedik a serapisi oraculum; mclly neki széttört vesszöket küldött. Ezek győ
zedelmet jelentenek : de ki számára? 
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történt is visszaélés az egyesek kiváncsiságának kielégitésére, s a jám
bor hiszékenység kizsákmányolására: más részről nem lehet azt is ta .. 
gadni (?), l10gy az oraculumok a polgárisodás hathatós eszközei voltale 
A mit ho~szu okoskodás nem birt volna elhitetni a néppel , az oraeu
Iumnak egyetlen kijelentése elegendő volt annak szentesitésére. Igy 
vette rá T hemistodes az a thencicket, hogy engednék át a várost a 
persák üszkeinek : és ez által megmentette Görögországot. Delphiből 

eredtek a buzdítások, mcllyck a nemzet bátorságát megedzették, és 
lelkesedést öntöttek abba, az idegen zsarnok elleni dicső küzdelemben. 

Közönségesen az oraculumtól eredtek a szelid, és erkölcsi hatá
rozatok. Legyőzetvén Cyrus által Crocsus, Apollo kijelenti, miként 
egy ötödik nagyatyja bűneért kelle lakolnia, ki egy Heraciida királyon 
áruló gyilkosságot követett el. Chios sziget lakosainak azt adja tudtukra, 
hogy ők utálat tárgyai az istenek előtt, minthogy a rabszolga-keres
kedést ők hozták be j az athcneielmek , hogy megbántották az istensé
get, ro időn megbosszulásának ürügye alatt, a phocisiak ellen kegyet
lenked tek. A néppárt Ephesusban kiüzi a gazdagokat, és gyermekeiket 
ökrökkel gázoltatja agyon j később a fölülkerekedett vagyonos párt, az 
cllenséges nép gyermekeit szurokba mártja, és megégetteti: ekkor a 
megszentelt olajfa önmagátóllángok martaléka lesz, és az oraculum 
elnémul. A sybariták azon kérdéssel mennek Delphibe: meddig fog 
tartani jóllétök; és e feleletet nyerik: A me d d i g j o b b a n fél i t ek 
a z is t e n ek c t, m i n t a z e mb c r e ke t. A locrisiaknak, kik azt 
abrák tudni, mikép vethetnének véget kárhozatos czivódásaiknak, 
feleletül adatik : ,Hozzatok jó törvényeket' 1). A delphii oraculum veté 
magát közbe 1 lwgy A th ene a peloponnesmli háboru alkalmával föl nem 
du latott j Jupiter oracuiurna Olyropiában nem adott az egymás ellen 
harczoló görögöknek választ. 

A legrégibb oracui um, az egyetlen, mellyről az lliasban emlités 
tétetik, a dodonai. A hagyomány sze ri nt, két galamb repülvén ki Egyp
tomnak Thebe városából , az egyik Dodona, a másik Libya felé tartott, 
s emberi százatot bocsátván ki szájukon, oraculum felállitását paran
csoJák ott, a hol megszálltak volt. Dodonában a tölgyfák, és az elemek 
hirdeték a jóslatot j a papnő egy tölgyfa tövében fakadó forrás zugásá
ból olvasta a jövendőt, vagy réz-edényeket aggatván föl egy szinte lógó 
réz-alak körül, mclly érczfonalakból készült korbácsot tartott kezében, 
a szellő által előidézett hangra figyelt. A ki Trophoniust akará meg-

1) Athenaens, XII. 5. - Sc/tol. Pindar. Olymp. X. 17. - Aelianos S. V. IV. 6. 
- Xenophon , Hellen. Ill. 2. 22. 
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kérdeni, annak előbb tiszti tó áldozatra voll. szükségc j s megvizsgál
tatván a belek, ha az eredmény kedvező volt, éjjel a tanácsot kérő a 
Hercyna folyóhoz vezettetett, hol két gyermek öt megkente: s a fo
\yam forrásához vczcttetvén, a Le the, s Mncmosync, vagyis a. feledés 
ts emlékezés vizéből nyujtának neki italt. Miután vászon köntösbe 
öltöztetve, és szcnt szalagokkal ékitve, T rophon i us szobra előt.t imád
kozott volna, fölment az oraculumhoz egy hegyre, me Ilynek csúcsán 
egy fejér kövekből álló kerités állott, réz obcliskekkel. Itt egy mcster
ségesen készült barlangba jutott, honnan keskeny nyiláson, apró lép
csők vezettek le egy másik, alacsony iircgbc, mellybc csak mászva 
lehetett jutni j az ide belépő t isme!"etlen hatalom vonszolta azon he
lyekre, hol az egyiknek beszéd, a másiknak látvány által jelentetett 
ki a jövő. Hátra felé mászva hagyá cl az üreget j és a jó szellem temp
lomába vezettetvén, miután érzékeit visszanyerte, a látottakat, vagy 
hallottakat leirván, a papok azt neki megmagyaráz ták. 

Jupiter Ammon feleletc, szobrának jobbra, vagy balra hajlásá
ban állott; a memphisi Apis, és a limyrai halak az által jelenték ki 
akaratjokat 1 hogy eledelt fogadtak cl, vagy nem. Mopsus imádója le
pecsételt levélben intézte hozzá a ){érdést, melly az oltárra tétetett le j 

azután lerészegedvén, az áldozatul hozott baromfinak tollain aludt el, 
és álmát az augur megfejtette j Praenestc-s Antiumban sorsot vetettek ; 
másutt ismét a kiváncsi bedugta fülcit: és a legelső szavak, mellyeket 
kimenetel közben hallott, fejték meg neki a jövőt. 

Nem fogunk időt veszteni azon jövendölésekkel, mellyek a ma
darak reptéből és énekéből, Hornernek legelőször szembe ötlő verseiből, 
az áldozatok beleiböl, álmokból , ezer- meg ezerféle természeti tünemé
nyekből vétettek j mindcz csak egyesek által használtatott a jövendő 
kifürkészésére: azonban a legnevezetesebbet, a delphii oraculumot, 
nem mellőzhetjük hallgatással, mcllyct Titus Livius az emberi-nem 
közös oracuJumának nevezett el. A legelső templom Dclphiben nem 
volt egyéb, babér-ágakból összeillesztett gunyhónál j a második egy fa
törzs, mellybcn méhek tanyáztali j a harmadikat, V ulcan bámulandó 
müvét, a föld nyelte el j a negyediket Agamedes és Trophonius készi
ték j az ötödik az Amphictyonok által épült. Az isten Pythia ajkáról 
felelt j ki a delphii szüzek köz ül választaték , és ötven éve t már meg
haladott: sem olajjal nem volt szabad magát kennic, sem hiborba öl· 
tözködnie j csupán borostyán t égetett, és árpánál egyéb áldozatot be 
nem mutathatott, Egyéb nők nem juthattak be a szentélybe, hanem 
az örök tüzet kellett éleszteniök. Kimondhatatlan kincsekkel gazdagi
ták e templomot egész népek és egyesek. Tőle kértek tanácsot a tör-
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vényhozók az általuk hozandó törvényekre, a hadvezérek vállalatailua 
nézve, a népek és királyok a háboru vagy béke, a közigazgatás és igaz
ságszolgáltatás tárgyában. A köztársaságokban külön tisztviselők ren
deltettlok az oracuiuru megkérdezésére; s azt lehet mondani, hogy igen 
sokáig kormányozta Görögországot: korlátozva szintugy a democratia, 
mint a zsarnokság visszaéléseit. Idegen tartományokból, még Afrika
és Romából is jöttek hozzá tanácsot kérni; s mindeddig megmagya
rázhatlan tünemény azon összeköttetés, melly a görögországi s idegen 
tartományokbeli, különösen Jupiter Ammon libyai, s a Brauchidák 
miletusi oraculumai közt létezett 1). 

Slbyllák. 

Mint.J10gy itt egyedül történeti szempvntból tárgyaljuk e dolgol. 
az oraculumok lényegébe nem bocsátkozhatunk. A sibyllákat 2) is csak 
futólag ernlitjük , eme jósnőket, !{iknek sokkal könnyebb. birálgatni ha
szontalan mendemondáikaf, mint létezésöket el tagadni. Annyira bizony
talan és homályos az, mit a régiek róluk beszélnek, hogy lehetetlen 
valamit összeszedni ez ügyben. Némellyek tiz sibylláról tesznek emlí
tést; mások ismét többről, vagy kevesebbről. Tacitus még arról is 
kétkedik , valljon létezett-e több egynél j Aelian négyet ernlit j és ök 
már Mózses előtt 800 évvel virágoztak volna. A legrégibb talán a Sambc
thes nevii persa sibylla: a többiek delphii, cumai, erythraei, samosi, lmn, 
hcllcsponti, tiburi nevezetek alatt fordulnak elő j s ezeken kivül van még 
;L sajátképeni Sibylla, vagy Bagoa, J u pi ter, és a li by ai Lamia leánya. 

A legrégibb sibyllai jóslat Pausaniasnál fordul elő, az aegospo
tamosi ütközetre vonatkozólag. A romai történetekben azon fontos sze-

1) A delphii oracuiuru után legnevezetesebb volt a didymusi Miletumban. 
Brancus volt alapitája; miért is a Brauchidák maradtak papjai : kik Xerxes ide
jében visszamentek Sogdianába. Egyéb nevezetes oraculumok voltak: Apolloé 
Clarosban, l\Iarsé Thraciában, 1\lcrcuriusé Patrasban, V cnusé Paphasban és 
Aphacában, l\Iinerváé Mycenaeben, Dianáé Colchisban, Pané Arcadiában, Aes
culapé Epidaurusl.>an, Hercuicsé Athene- s Cadixban, stb. 

Fr. Cordes, De ora.culo dotlonaeo. (Gröninga, 1826.) 
Merylo, Dc vi et efficaeia omculi dclphici in Graecot·um t·es. (Ultrajectum, 

1822.) 

1827.) 
Ch. Fried. Willeter, Dc religione ct oraculo Apollinis delphici. (Ko}lenhaga, 

Piotrowszki, Oc gravitate ortuuli delphici. (Lipcse, 1829.) 
Grasbolf, De Pythonis orar.uli primordii.<, 11/que incremento. (Hildesheim, 1836.) 
W. Gotte, Dr~s dclphischc Omkcl in scinem politischen, t•eligiüsen und sittlichen 

Ei11{lusse. (Lipcse, 1839.) 
1 ) A sibylla nevet némell y ek a It. or: és ,1ouJ.~ (isteni tanács) görög szavak

ból származtatják. 
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repet játszák, mcllyet a delphii oraculum Görögországban. Mindcnki 
előtt ismeretes az erythraei sibylla kaland ja Tarquiniussal, az ennek 
ajánlott könyvek tárgyában. Bármi legyen is e dologban, a Capitolium 
elhamvadásakor Mari us idejében c könyvek elvesztek, és még c;;ak azt 
sem tudjuk, minő nyelven valának irva ; valószinülcg görög nyelven 
irattak: minthogy a senatus a vesztcséget az által szándékozott helyre 
állitani, hogy a Görögországban, különösen Feclig Erythraca- s Joniá
ban elterjedt sibyllaféle kijelentéseket összeszcdetni parancsolta. Egy 
illy, és pedig nagyon becses gyüjteménynyel már Athene is birt a pe
loponnesusi háboru alkalmával; és könnyen megfogható, hogy a politi b, 
vagy csalás több rendbeli hamisításokat csnsztatott abba. 

Augustus és Tiberius, mint ezt a senatus már több izben tevé, 
megparancsolák, hogy a si by liaféle könyvek minden hamisításokt6l 
megtisztíttassanak: még akkor scm enyésztettek el ezek, midőn a ke
reszt ült a trónra; s Julian 363-ban tanácsot kért e könyvektől a ca
pitoliumi Apollo templomában. Stilico, Honorius hadvezére égetteté 
meg azokat 1). 

1) Azon sibyllai oraculumokat, rnellycket mai napig is bírunk, a kereszté
nyek, vagy gnosticusok találták föl; kik a régi vallásokban kerestek támaszt 
ostromlott vallásuk védelmezésére. 

(Erre ugyan a keresztények nem szorultak: de hasonló mesterséget üzni 
képtelenek is voltak. Mikor is készitették volna c jóslatokat, miután már 
sz. Kelemen is ismerte őket? És mint lehetett volna illyesmit a tudós pogány 
világba, a főlfedeztetés veszélye nélkül becsempészni? S végre lehetetlen volt-e, 
hogy a tévhit profétái közül egyik, vagy m:isik, Baalamként, akarata ellen is bi
zonyságot tegyen az igazságról? ... De itt mi csak átaJánosau szólunk; nem tagad
va, mikép kereszté.nyek is írhattak később olly utánozott sibyllai verseket a pogá
nyok számára,mint a milly utánozás volt az Ezour-vedam a hinduk számára : irva 
minden csalási szándék nélkül. Ez azonban mit sem változtat a dolog lényegén, és 
nem fosztja meg igazvoltától amaz állítást, hogy már a kereszténység első éveiben, 
sőt Krisztus urunk s7.ületése elölt is, több olly közönségescn ismert jóstatok fot'(>g
tak a nép közt, sibylláknak tulajdonittatva, mcllyek rendkivüli meglepetést szül
tek, és nagy várakozást gerjesztettek: mint ezt Svetonius is bizonyítja. Virgil 
4-ik eklogájába bizonyára szinte nem a keresztények csempészték be ama győ
nyörü verse],et: Ultima Cumetei venit iam carminis aetas; 

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. 
Jam n•dit et Virgo; redeunt Saturnia regna; 
Jam nova progenies coelo demittitur alto, 
Tu modo nascenti puero, quo fcrrca primum 
Desinet, ac toto surget gens aurea mundo, 
Casta fave Lucina ... 
Te duce , si qua manent sceleris vestigia nostri, 
lrrita, perpetua solvent forrnicline terras. 
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HARMINCZEGYEDIK FEJEZET. 

Vallási állapotok a görögöknél. 

Az emlitett átalános öszhangzást a vallásokban, bizvást alkalmaz
hatják olvasóink azokra, miket fönebb a babyloniak, egyptomiak, 

Hogy tehát léte.ltek e nemii jóslatok,az tagadhabtlan; hogy mi czélból,és kik által 
készíttettek, még a kereszténység időszaka előtt, az egészen más, és ide nem tar
tozó kérdés. A keresztények fölhasznáJák azokat,mint igen is találókat, az igazság 
érdekében: és ezt ők a legjobb lélekkel tehették, amint hogy tették is. A vádas
kodókat már Lactantius, Cicero s Varro olvasására utasitotta: mit mi is teszünk 
a sz. által felhozott vádat illetőleg.- A tn i e dologban legkülönösebb, az, hogy mig 
ma a keresztényeket vádolja egynémelly a sibyllai jósJatok kigondolásával : Ci
cero viszont a korabeli pogányokat (mert hiszen keresztények akkor még nem lé
teztek) hozza gyanuba, mintlm a sii.Jylla neve alatt áljóslatokat költenének. "Si
byllae versus observamus" (írja, De Divinat. L. ll. 54.), "quorum interpres nu
per falsa quaeda,m hominum fama dicturus in senatu putabatur, eum, quem re 
vera regem lmbebamus, appellandnm quoque esse regem, si ~alvi esse vellemus. 
Hoc si est in libris, in quem hominem, et in quod tempus est?" Cicero itt ugy lát
szik, a Virgil i us által is hizelgőleg alkalmazott fönebbijóslatot érti; mint a Krisz• 
tus urunk születésc előtt GO stb. évvel már ismert svetoniusi jövendölés is erre vo
natkozik: "Regem populi romani naturam parturire." Sveton. in Octav. n. 94.- S.) 

.1\Iár sz. Kelemen ismerte azokat; kimint sz. Justin mondja, némellyekre 
ez oraculumok köziil a corinthusiaklwz irt levelében hivatkozik. Josephus Fla
vius szinte idézi: mi régiségök mellett tanuskodik. Ugy szinte némelly egyház
atyák a második, és m(•g inkább a harmaclik századból, gyakran fólemlítik. 

A gyüjtemény 8 könyvből áll. (Igen sok sibyllák és sibyllai jóslatok lévén, 
vakmerőség volna, a jelenleg ismert e!l'éle versekre fogni, hogy épen ezek azok, 
és nem mások, mellyekre az első századokban élt ker. irók hivatkoznak. Az itt 
felhozott gyüjtemény egészen is költött lehet. a nélkül hogy emiatt tagadni 
kellene vagy lehetne,miszerint hasonló jós la tok 1mír Cicero korában léteztek.- S.) 
Az I. a teremtést, eredendő bünt, a vizözönt tárgyazza: s világosan a GenesisböJ 
van véve, sajátképen a hetvenek fonlitása után; a IL szól a végitéletről; a III. 
az Antichristuaról: a IV. különféle monarcl1iák bukásáról; az V. a rarnaiakról 
Lucius Vernsig; a VI. Krisztus keresztségéről; a VII. a vizözönről, és különféle 
monarchiák bukásáról; a VIII. Roma, és a világ végéről. A többi könyvek hiá
nyoznak, egészen a XIV-ig, mellyet Angelo l\lai bíbornok fedezett föl az Am
brosiusféle könyvtáriJan.Áll pedig 334 görög versből, és kinyomatott Milanoban, 
1817. Azt jövendöli, hogy Roma el fog pusztíttatni, s még neve is feledékeny
ségbe menend; azután pedig uj elveken fog ujra fölépülni. 

L. J o. Opsopoeus, .:!\1ui.!.uwí X'!'i'lfWÍ, h. e. Sibyllina oracula, cum inlei'PI'el. 

lat. Seb. Castalionis. Paris , l59fl. Teljes kiadásban jelent meg Amsterdamban 
(1689. ), Serv o es Galc-től. 

(l\lai bíbornok 1828-ban ujabb, és 4 egész könyvvel bővitett kiadást rende
zett. Parisban pedig 1841-2. Alexanclre adta ki az egész görög szöveget, latin 
fordítás- és magyarázatokkal, 2 kötetben. S.) 
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hinduk, phocniciek vallásánál kimutattunk, vagy a mcllyekkcl a per
sák- és chinaiaknál még találkozni fogunk. Keldről költözött a vallás 
Görögországba, a jelvények-, biivészct- é.~ allcgoriávnl Herodat moml· 
ja, mikép egy afrikai gyarmat GiirögMszágban telepedett le a legré
gibb korban j szcntélyt és oraculumot alrtpitván ott. Diodort 1) rt száz
kapus Thebc papjai arról tev!!k hizonyo9.9á, hogy a dodonai 1 sa libyni 
Ammon oracuiurnát két, a phoeniciek által el rablott jósnö alapi tá, 

mellyck egyike Libyában, a másik Görögországhan adatott el j mi meg
egyezik a két galambról szóló régi hagyománynyaL Már a hindu s 
egyptomi l\1 ythologiában észrevehettük nem csak az elemek, l1anem n 
formák hasonlatosságát is a görögökéveL Valnmiut a hinduk a bölcse
.-;ég istenével Gancsával, szintugy a nyugoti 11épck .Janussal kezdenek 
minden áldozatokat és fontosabb müveket j Sat um us, hasonlóan Satyav
ratához, az ártatlanság és béke korszaka fölött nralkodik j Indra, mi
ként Jnpiter, a szelek- és viharoknak parancsol: kezében a három águ 
villám, és Garuda sas áll szolgálatára. MiclC\n Shiva az ég ellen föllá
zadt daitiákat, vagyis D iti liait leverte, Brahma szolgált.atta neki a 
lángoló nyilakat. Parvati, Shiva neje, fönséges és gögö!'l, miként ,J u no, 
férje oldalán ül a Cailasa hegyen, és részt Yesz az istenek vench~gségé
ben: szemekkel behintett köpenyben, és egy pá vá val, mcllyen fia, n 

lándsák- és karddal fegyverzett Cartigcja üldögél. Brwani a tenger 
habjainak köszöni létét: 1Jrtsonlóan Venushoz, egy kagylóból fejlődvén 
ki j s valamint Venusnak a Gratiák, ugy Rembúnak kisérői az Apsa
rák, vagyis az éden leányai. Durga, hasonlóan Minervához, sisak- (:< 

lándsával ellátva, a bölcs vitézséget jelképezi j ő legyőzte az óriásoka1, 
és az erényes, bölcs embereket oltalmazza. Rama-, isteni hóditónak egy 
sereg majom volt srgitségére, miként a Slttyrok Bacchusnak j és had
vezére volt lianunarn, vagyis az ember, kiálló állkapcsokkal, ki Pan
!~S Silenusra cmlékeztet, és a fuvolát tökélctcsité. Krislma megöli 
Calinuga kigyót, valamint A polio Pythont. j Ananda nyájait őrzi, kilencz 
szüzet választ ki magának, kikkel vigan töltse napjait. Surya, vala
mint Phoebus, hét ló által vonatik j megelőzve Arnna, vagy Aurona 
által. S mcnnyi hasonlatosságok fognak még napfényre jőni, ha egy
szer a puranákat ismerni fogjuk ~)? 

Nyugotra ez eszmék Thracián keresztül jutottak, mcllyct Hcro
dot a görög vallás sajátképeni bölcsőjének néz j ö, és Diodor a) bizo
nyitják, mikép Orphcus és Horner, kik a görögöket szertartásokra ta· 

1
) II. Könyv. - 2 ) L. 510. I. 

3
) Herodot II. - Diod. Siculus, Bibl. hisl. I. 23. 6H. 
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niták, ezeket az cgyptomiaktól ta1mlták el; hogy Melampus l) hozta 
onnan magával Dionysius áldozatait, a Saturnus- és titanokra vonat
kozó regéket, és az istenek rnindcn kalandjait; szinte onnan származ
tak az isteni alakokkal ékesitett kis apró szekerek 2). Atheneben Mi
nerva szobrához mindig egy krokodil adatott; az egyptomi Nephti, a 
tenger istenének, Typhonnak neje, a Neptun és Thetis görög mythos
ban jelenik meg ujra; Memphis körül volt az Acheron tó, rétek- és 
fris tavacskákkal környezve: mellyeLcn át a sirbarlangokhoz jutott az 
ernber; a hahtestek a kutyafejü Annbis által vitettek od~t: nút a görög 
l\1ythologia Charon-és Cerberussá változtatott; Menesből lett Minos, 
és Radarnauth us (ra d' aruanto ?), a pokol kit·álya, Osirisnak mellélmeve 
volt. 

Egyébiránt a nyugoti Ásiában , Tl1raciában, a szigeteken és 
Olaszországban elterjedt pelasg miveltség, régibb volt az egyptomi be
folyásnál. S valóban nyoma is van annak, hogy Dardanus sokkal előbb 
volt Hetrlll"iában, mint sem Samothracia-, vagy Troasbau 3); a később 
elbarbárosodott Tltracia, kültészeti csudák szinhelyeül említtetik: való
szinüleg egy papi törzs kormánya által polgárosíttatott. Szittya eleme
ket is találunk a görög miveltségben; ezek : a Kaukazus hegyéhez lán
czolt Promctbens, a Taurisban imádott Artemis, az éjszaki Abaris, és 
a get~t Zamolxis; mellyek olly nagy szerepet játszottak Apollo és Eae
ch us szertartásaiban. 

Valamint tehát Görögország lakosságát, ugy annak vallását is 
különböző eredetiinek tartjuk; és szintolly nehéz dolog, megkülönböz
tetni a különfóle elemeket, mint azokat rendszeres egészszé összefog
lalni. Az ő vándorlásaikat papok és istenek zavaros neveinek egész lán
czolata követi; illyenek az idai dactylok, a phrygiai corybantok, a sa
mothraciai cabirok és co jok, a lemnosi carcinok és sinthianok, a rhodusi 
és szomszéd szigetbeli talchinok, a krctai curctek, és más papi és isten
nevek: mcllyckrc nézve már Strabo is csak igen bizonytalan, és kevés 
ismeretcket gyüjthctett. A dactylok miivelték az Idahegyi hányákat; 
a talchinak is tevék ezt: mi bizonyságul szolgál, hogy a vallással együtt 
a müvészctck is meghonosultak 

Phryglalak. 

A phrygiaiak a legrégibb népül tartoLták magukat a világon; 

1) Herodot, I. - Sehol. Pindar, V. Olymp. Str. l. 
2 ) Herodot, II. Emlitettük m;'~r azon tört(:netirúkat, kik az egyptomi befo

l y ás t tagadják; mi nem tartnuk eze ld{ cl : azonbauic ötetek nem lennének elegen· 
<lök e kénlés kimeritö taglalására. 

3 ) Dion. Halicarnass. l. Gs. 
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és vallásuk tannskodik régiségök mellett. l\I a, a nagy anya, emelte 
ki az embereket eredeti butaságukból i s az ö tiszteletc, kinek dun· a 
ábrája az égből hullott le Cybele hegyére, gyorsan elterjedt Kis-Ásiá
ban: Smyrna, Magncsia, s egyéb gazdag városok p{•nzciken örökiték 
azt meg i Pessin us, élénk kereskedő város, széles birtokkal megajándé
kozott templomot emelt neki, számos papokkal, kik egy ideig királyi 
hatalmat is gyakoroltak; maga R0ma is meghajlott előtte 1 ). A nagy 
anya, vagy Cybelc mellé adatott még Atys: kinek elveszte és föltalái
tatása megünnepeltetett; melly alkalommal a pl11·ygiai sipnak panaszos 
hangjai hirtelen örömre változtak át, közbevegyülvén a czimbalmok 
és dobok zajos lármája, sa papok táneza; kik szétzilált hajjal, és fenyü 
fáklyákkal kezeikben, orditva futkosták be a ]Jegyeket és völgyeket, 
megsebesiték egymásnak karjait és czombjait, sőt ki is herélték magu
kat, és diadallal mutogaták az őrült lelkesedés maradványait: ezután 
piszkosan, rongyosan szamárra ültek, és ugy koldultak az utczákon, 
aljas erkölcseik miatt utáltatva a néptől 2). 

Ekképen tehát a phrygiai hegylakók vad szelleme, kesergő fáj
dalmával és vérszomjas buja örömeivel , eltorzitá a belső Ásiából eredő 
természeti vallást; melly valósúniileg Atysban azon perczet iinneplé 
meg, midőn a napéj-egyenlet után a nap uj erőt kap : Cybelében pe· 
dig a termékenyítő erőt tisztelték. A görögök és romaiak elfogadván e 
tiszteletet, saját istenségeiket zavarák vele össze, s a régi mythus 
mindinkább elhomályosult. 

Pelasgok. 

A pclasgok , Herodot állitása szcrint, ki ezt Dodonában hallotta, 
"mindent feláldoztak, könyörögvén az isteneknek; dc sem neveket, sem 
mellékneveket nem adtak nekik, ]Janem cgyszerüen csak isteneknek 
nevezték" 3). Ezzel talán azt akarja mondani, hogy csupán csak egy 
Istent imádtak, és hogy a sok istenségeket, vagyis mint Herodot ma
gát kifejezi, ezek neveit, az idegenektől tanulttik cl. Mindazáltal né
melly, a görögök által elfogadott, és az cgyptomiak előtt ismeretlen 
istenségek feltalálását nekik tulajdonítja; illyenek valának: Hcra, Istia, 
Themis, a Dioseurak, a Gratiák, a Nerciclek ~). Lehet, hogy a pelas
gak vallásában a természet istenittctctt, (~.9 az ő termékenyi tő s rendező 
hatalma jell<épckben fejeztetett ki; mellynek némcll y nyoma a helle
nek vallásában is fenmaradt, Igy például Pan isten, az ő kecskelábu 

1) Creuzer, Symtolilt. IV. B. 
2) Cm·ybantok, Cltr·ctc/;, gallolt, cy/,cbeh, mclragirlvlt, lmtr·obuluh, e papoknak 

különféle nevei. 
3) n. 52. - ~) n. w. 
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családjával, kizáratott az OlympusbóL A fák, mellyek később bizonyos 
istenségeknek szenteltettck , a gyümölcsök , virágok , v~gy állatok az 
istenek szobrai mellctt, valának talán az istenség eredeti képei, mie
lőtt emberi alakban rajzoltatott volna. Arcadia, a pelasgok hazája, 
sokkal hosszabb ideig őrzé meg azok vallását, a nélki.il, hogy a költők 
befolyása által v:~ltozást szcnvedett volna; azért az Olymp istenei oda 
már teljes szépségükbcn vitettek be, s némi fcnsőbbségct vivtak ki 
maguknak a helybeliség jelleg<~t megőrző lwni istenek fölött. 

(;n birok. 

A Cabirok tiszteletét már Plwcniciában találjukj de mysterin
maikat Samoíhraciában, a pclasgok hozták he. A titkos tan különféle· 
kép adatott elő, a fi>kok szcrint: a legalsó fokon a Cabirok és Dios::mrok, 
személyesitett bolygókul jeleunek meg, csillagok, vagy a hajósokra 
nézn~ jótékony ti.izck alakjában; dc már a magMahb fokon beavatot
taknak a háromság eszméjét magyarázták, A x i e r os, A x i o ke r so ~, 
A x i ok e rsa nevek alatt: mcllyek a mindcnhatót, a nagy tcrméke
nyitőt, {:s termékenyitőnét jelölik 1); kiknek szalgálatára volt C as m i l. 
Gonosz szellemek-, és jüvő életbeni l1it is tanittatott c mystcriumokban. 
E vulkáni kitör(!sek által látogatott szigeten kötött ki a Hetruriáb61 
jövő Dardanus, és a talpak készítésének módját itt feltalálván, ezeken 
vitte a Cabirokat Ásiába. Orplwus is kiszállott itt az Argonautákkal, 
s beavattatta magát ama titkokba, mellycket .Tason, Dardanus test
vérc, ujra alakított. Ekkor tájban jámbor zarándokok serege látogatá 
a szigetet, kiket a főpap a tengerparton fogadott, midőn kiszálltak. Az 
anactotelcstek , vagyis a mysteriumok főnökei , biztosíták a beavatot
takat a viharok, egyéb szeroncsétlenségek é;; betegségek ellen j dc a 
szcrtartások fő czélja, a lelkek üdvének eszközlése volt. Az ujoncznak 
meg kellett gyónnia bi.incit, szigoru kisérleteknek vetni alá magát, és 
engesztelő áldozatokai bemutatni : a főpap 2) még a gyilkolás bünétöl 
is fölmentbette őt j dc nem a hitszegéstől, s a templomokban elköve
tett gyilkosságtól: me ll y bünök egy régi törvényszék elej be vitettek, 
mcllynek joga volt halálos itéletet is hozni. 

A bcnszi.ilöttek, és a szomszédok már gyermek-korukban beavat
tatták magukat; hogy megkiméljék magukat a nehéz próbáktóL Ezek 
alblmával az olajfa-ággal koszoruzott, és biborszinii övvel takart 
ujoncz 1 egy székre ült j köri.ilöttc a beavatottak, kézen fogva. egymást, 

1
) Rhodusi Apollonius scholiastnja. l. 917. 

2
) Koes-nck neveztetett a bc(l.vatáson elnöklő ff, pap; t<tlán az axou€1 J', fi

gyelmezni, igétől? 
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szent dalok zengése mellett körtánczot jártak. A beavatott, hasonlóan a 
braminokhoz, többé nem tevé le a szent övet; mclly később a Bacchus
féle szertartásokban is elfogadtatott; egyébiránt a fajtalan szertartások 
c részben mind megegyeztek. E mysteriumok az olaszországi vallások
nak is főrészét tették: a romaiak meghajoltak előtte az által, hogy a 
szent szigetet szabadsággal ajándékozák meg j még a britt súgeteken 
is van azoknak nyoma, s némcll y titkos társulatokban jelenkorunkig 
fenmaradtak. 

Dodona. 

A dodonai Jupiter is pelasg credctü; akaratának tolmácsai vol
tak a seilik , vagy ellik ; kiktől talán a hellenek származnak. A thessa
liai Jupiter jóval ifjabb volt j sokkal régibb a tl1esproti, a molossok 
tartományában: Jwl Janina mellett most is számos cyclopsféle építmé
nyek láthatók l). 

Ephesus. 

Ephesus , a joniaiak hazája, Lydiának ősrégi városa, hol a Cais
tros a Közép-tengerbe szakad, Kis-Ásiának legfontosabb kereskedői 
telepe volt; mint szinte központja a bámulandó eszmecserének is, melly 
olly hosszu ideig fentartá magát Görögország és kelet közt. A vallások 
ásiai székvárosa levén, századokon át meg tudta őrizni a pogányság 
egyik legkegyeltebb bálványát: mig ennek lerombolását a nemzetek 
apostolának szónoklatai siettették Diana első templomának alapitása 
az amazonoknak tulajdoníttaték, melly később huszonkét év alatt egész 
Görögország költségén épült föl. Sándor szülctése napján Herostratus 
által fölgyujtatván, még nagyobb fényben állittatott helyre; azonban 
egy földrengés halomra dönté azt épen akkor, midőn a galilaeai halá
szok szózata a pogány bálványokat porba tlöntüttc. 

A IIicroglyphféle pólyákba burkolt ephesusi Diana, kereszttel 
fején, mumiára, s egyptomi eredetérc cmlékeztet; valamint két viz
irányos fekvésü bot által tartott karjai is a müvészet durva kezdetét 
jelölile A görögök kibonták őt félig-meddig a pólyákból, szaporiták 
emlői t, Pantheát csináltak belőle különfélc tulajdonságokkal: de azon 
megszoritással mégis, hogy csak ébenfából fogják öt faragni. Tisztele
tével a világosság, és két okfő tiszteletének mcdo-pcrsa szcrtartásai 
vegyültek össze; s persa néven mcgabyzoknak neveztettek a papok : 
kik núndenkor idegenek, heréltek, a hüvészi mcstcrségek- és csalások
ban kiképzett mcsterek voltak, s a szertartások alkalmával mindig 

1
) Hesiod e tartományt lhl.tWJ'W" ~SI,!W'úl' névenneyezi. Strabonál 
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!'lzüzek álta1 gyámolíttatának 1). l\fidön C1·oesus Ephesust ostromlá, n 
város falai a templominal köttetl~nek össze• : minek következtében a fa
lak, mint szent tárgy, megkíméltettek. 

Del os. 

Olen szent dalnok, még Pamphos és Orpheus előtt, papi gyar· 
matot vitt Lyciából Delosba j átültetvén oda Apollo s Artem is ticdelc
tét, és llalokba foglalt történetöket, melly az ünr.epélyek nlblmával 
énekeltetett. Az mamlatott c dalokban, hogy Ilithyia, az első anya, 
Eros-, vagyis a szerelemnek anyja volt; ama nagy köteh;ké, melly a 
szétágazó elemeket együvé hozza: és ez segité Latonút a két nagyobb 
világító test szülésében, mellyek Diana- s A polioban személyesitvék 

Ez telJát éjszaki tennészdvallás j és valóban a hyperboreusok a 
szittyák tartományain, és az ádriai tengeren át, mi hihetőleg valameily 
régi vándorlás utját jelöli, a szcnt szigetbe évenkinti áldozatokat kUl
döttek: nem ugyan véres áldozatokat, hanem a buza, árpa és gy Umiil
csök zsengéjét, az ójszaki lakóknak egyszcri"t szakásaihoz képest. Hogy 
itt csupán a teremtő s fentartó l1atalom jelképei imádtattak, bizonyitan i 
lútszik Datis, a persa I~adsereg vezé1·e j ki nlidön Kis-Ásiát pusztitváu, 
azon irtózásnál fogva, mcllycl nemzete a bálványozás iránt viselteték, 
a bálványokat és templomokat mindeniitt lerombolá, Delost megki
méHe, s lakosainak szabadságot adott. 

t:norus. 

A cyprusi tisztelet, mcllynck igen nagy ha~onlatossága Yolt a 
ciliciaival, Phoenicia-, Egyptom- és Aethiopiávali viszonyokat fültéte
lez j honnan a monda szerint a szigct benépesittetdt. V en us és Adon i 'l 
fajtalan iinneJH:lyckre adának alkalmat; P hal! us i mállásakor a hicrod n
Jok, vagyis papuők, csupán átlát.'lzÓ fátyollal takarák testöket, a férfiak 
peliig nők módjára. öltözkölltek. V érrelnem volt szabad bcszennyezni 
az oltárt; és áldozatul csupán himnemi.iek fogadtatának cl 2). 

liretn. 

Kelet, Egyptom és Europa közti igen alkalmas feb·ésénél fogm, 
csakhamar elfogadá Kreta az idegen intézményeket j minők a labyrin
thok, sziklába. vágott templomok, ökör-alaku bálványok. Ezek küzé 
vegyültek az itt jókor megtelepedett phoeniciek, é,; más kereskedő né
pek vallásos nézetei: ugy annyira, hogy núnden Felsö-Ásiából eredt 

1
) Ottfried Müller a <l<íriak történetében egy:í.bdában tn.gadja az j,[egen 

sz:inuazást; Apollo tiszteletét tiszt:í.n thirinak tckiuti, melly senuni viszonyban 
scm áll a nap tiszteletével; az ephcsusi Diana is Capp:uloci<"•ból eredne. 

1 ) Münter, De1· Tempel der hinwtf.ischm l.r'ütti11 ~n l'aphos. (Kopcnlmga, 18:!4.) 



istenek fölvétettek a Zeus és Hera, vagyis J up iter c~s J un o kretai csa
ládjába; mi által az istenségeknek igen nagy száma támadt. 

Sajátl;épenl Görii~tország. 

Minthogy eme vallásos vándorlások a n!~pek eredetét fehrilágo
sitják, örömest követjük azok nyomait. A Görögország ős törzsei közt 
létező különbséget, a vallások különféleségc is tannsitja; mellyek 
mindegyike egy kis térrc szaritkazik kezdetben, hol szentélyei később 
is föltalálhatók. Apollo Thessaliától éjszakm székel t; llaechus a boeo
tiai kicsapongások vezére volt; Neptunnak a sarani kikötő partjain, és 
Corinthusban áldoztak leginkább; .Junonak Argosban; Pan, (·s a pász
tor· istenele Arcadiában tiszteltettek; a harczi istenek, Eujalius (IJer
cules), Aabasius (Bacehus) Thraciában, Ap is Sicyonban, mások ismét 
más helyeken. Békés viszonyok, költemc:nyek, hóditás, politikai egye
sülések, minden istenségnek uralmát kiterjeszték: a helybeli szertar
tások tartományi, s utóbb nemzeti jelentőségre vergődnek. Mindez 
nem a papok , vagy tudósok , hanem a nép által e;;zközöltetvén, arra 
senki sem gondolt, hogy egység, vagy a s~ármazást értelmező , össze
vágó rendszer hozassék be a különrde theogoniákha: elegendőnek tar
tották az elfogadott uj elemek szépitését, a nélkül, lwgy igyekeztek 
volna azol,at a régiekkel öszhangzásba hozni 1). 

Heradot tudomással birt némelly istenségek behozatalának idő

korát 2), nevezetesen a cyprusi Aphrodite, a phrygiai Zeus, és a 
nagy anya tiszteletét illetőleg. A természetimádás emlékei föltalálha
tók a költőknéL Hornernél Agamemnon a napra, földre, vízre, s alvi
lági istenekre esküszik 3); és több más helyeken~) egy, az olympusit 
megelőző polytheismus tiinik ki. A hellen vallás diadala a pelasg vallá<> 
fölött, nem történhetett minden küzdelem nélkül; s valóban J u pi tcr 
bitorlókép uralkodik Saturnus után; Hephaestion (Vulcan) ugy tasút
tatik le az Olympusból, és Lemnosban, egy pclasg mcncclókhelyre esik 
le; Hornernél az istenek megoszlanak a trnjai pelasgok és hellenek közt; 
H esiodnál megemlékeznek az istenek :u-ról, ]w gy több rendheli elvál
tozások után nyerték utóbbi alakjokat, és hogy maga Jupiter scm 
egyéb bitorlónáL Valósziniilcg a hellenek egy előbhire alapiták vall:í.
sukat, és az előbbi korszak term(·szcti vallásfogalmait emberiekké tet
ték, azaz: más szóval, az anthropomorphismus által élet-, szenvcdély
és szépséggcl ruházák azt föl. 

1
) "A görögök Mythologi,ijn bájoló öszhangznt, mcllyct egy régibb nép 

homiból fujdogáló szellet csalt ki nz.ok sipjáb61." Bacon. · 
2) Il. 49.- J) llias, II. - ~) Ilia.~, l. 396. X. 305.; Odyss. X. 135. XIII. 10-l. 
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4 Görögországban eh·áltozolt 1'1\llások. 

Scm éjszaki, scm keleti jelleget nem tudtak adni Göt·ögország
nak a7. idegen vallások; sőt ezeket a maga természeti sajátságai szcrint 
alakitotta át. Indiában a változhatlan- és ltatározatl::mnak absolut esz
méje uralkodott, mellynck végtelenségében az egyén egészen elenyé
szcit; dc Görögországbau visszanyerte az cmbct· cgyéniségét, szembe
száll a sorssal, és erénynek tartja, megküzdeni ennek csapásaival. A 
keleti vallásokban az isten~ég jóakarat- és könyörületből emberré aláz
za magát: a görög valláshan az cm ber az istenek 1\özé~ emelkedhetik 
kik az égben örök boltlogságot ~lveznck, és gond nélkül szörpölik a 
nektárt. A7. ember személyisége, mclly az uralkodó eszme Görögország
ban, a tettekben dus és életteljes vallásba is átvitetett. A görögök a 
pelasg vallást készen találták: melly leginkább a természeti tünemé
nyekkel, változások- és á talakulásokknl \'olt elfoglalva; s habár poly
theismu.~uk lényegL~ben megtartották is a természetimádást, ezt mégis 
ollyformán korlátozák és módositák, hogy csupán a felsőbb tünemé
nyeluc sz01·itkozott, s az életnélküli tcnné~zetből kibontakozván, az 
emberiséggel foglalkozott: mi a göriigöknél annak legmagasztosabb ki
fejezése volt; az emberiség elemében et·cszték föl az egész anyagi ter
mészetet: midőn cgysze1·smincl ezt mii.köcléséuek minden mozzanatai
ban eszményesiteni törekedtek. Asiának z:wartalan nyugalma az érzéki 
s emberi tevékenységnek ácl helyet, a néma jclkt~p az epicns ékesen
szólónak, a bölcsészi értelem az alakok tökélyének, és a képzelet va
rázsmüveinek: s a szépség, változatosság és kellem eszméje uralkodik 
a vallásban is ugy , mint az irodalomban. Miért is a görögök az an
thropomorphismusért mimlen egyéb formát leláldoznak; az embereket 
istenekhez hasonih·a, és származást, hő:oi tetteket és szcnvcdélyekct 
tulajdonitva nekik: mit a dodonai papok csak tegnapi találmánynak 
neveztek. 

Igy képezték i:-;tcnciket saját alakukra: azok erkölcsi természetét 
is, emberit haladó fokra emeh·(!tL A dórok hősies vallásában a pelasg 
Cabirok a laconiai Tyndarns fiaivá alakittatnak át; dc mégis ez emberi 
szitrmazásu ifjakban, még az diíbhi \·allásból fenmaradt isteni jelleg 
mutatkozik: egy csillag tünelüki ik fejök fölött, sa viharok- és hullá
mokon tmlnak untikolini; a tojás, mellyből kikeltek, a phrygiai süvegre 
cmlékeztet; s a Dioscurok neYczete, melly a Lynclarida elnevezésnél 
jóval régibb, a sötétLeni, egymást felváltó uralkodásnkra látszik vo
natkozni. 

Ama boldog tartományban, mellyct tengerek hasitanak keresztül, 
hegyek és erdőségek lepnek cl , száz meg száz szigetck képeznek , és 

Ml • 
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gyakori népvándorlásuk uj i tottak meg, - a lakók erC:s lelkiilete nem tu
dott meggörbedni a papi fensőség igája alatt: már a hősök sem tür-
11Cték azt j késöbb az örökös monarchiák megdöntésével, és az Pjszak
ról jövő H eraelidák megjelenésével, uj élet kapott benne lábra; és 
szokások, gondolkozásmód , polgári szerkczct, költészet, mindinkáhb 
elütöttek a keleti rideg mélységtöl. Habár a papok kezdctbl"n külön, 
zárt eastokat képeztek is 1), ezek csakhamar felhomlottak j s csupán 
nt'~melly szertartások őriztettek meg bizonyos családok körében 2). Ily
lyenek voltak az Asclcpiadok Cos szigetén, az Ennidák és Dacdalidák 
Atheneben, azAegiindok és Gyamidák F.lisben, a Talthybiadok Spartában, 
a Seilik, kik a dodonai szentélyt őriztélc Az Eumolpidák, Musacus-, a 
hold fiának ivadélli Elensisban, sajátképeni felsöbb rangu papok állá
sát foglalták el: minök Egyptomban is valának, nevezetesen az éneklő, 
a szent tollnok, a proféta, astolista 3) ; és közülök választaték az eleusini 
mysteriumok hicrop ]Jantja: mellyeken aCeryxck családjának tagjai vé
gezték az ajtatm~ságot, és mutatták he az áldozatokat. Butes fiai, 
Minerva Polias tiszteletét látták el A theneben: az Etcobutadok szintc 
határozott foglalkozással birtak a sciroplwriákon; Cercs papjai a Poc
mcnidák köziil választattak; és a Thatdonidák a diipoliák ünnepén 
áldoztak. 

Nem lévén kiváltságos papi osztály, titkos irás sem létezett: 
hanem a világosság a nép minden osztályára kiterjedt; s a tudományok 
függetlenül miveltettek a vallástól, ellentétben a keleti szokással. A 
legyőzött vallás elrejtőzött, és rejtélyessé lőn j mint póiJául a Cabirok 
tisztelete, s a samothracin.i orgiák. A szentélyen kivül támadt népszerü 
költők, ftiggetlenek vol tn. l{ a papok tudománya- s nézeteitől j sőt 

gyakran cllenséges állást is vettek irányukban : és igy minden dolog 
Jmtározottabb, érthetőbb, és világosabb szinben tiínt föl. Miért is, ha 
az egyptomi hierarchia szintugy a valláson, mint a politikán uralkodó, s 
áthághatlan szük körre szo1·itván az eszméket, rideg mozdulatlanságra 
kárhoztatta a \'allást: ellenkezőleg Görögország, a költők szellemére, 
s a nép akaratjára hagyva, - a társas életben, a szinpadon, fiiggetlen 
marn.clt j és a nyilvános istentisztelethez, a szent mythusokhoz min-

1) Plato mondja Timaeusában: '7C!fÖÍrov ttfl. rr\ röiv ÍE(!fÍOII' rivo; úrró Toll' 

1
1i.iJ.trJJ' ,llJ•f./l.; tt.f{if.ri!!Ui/lfi'OJ'. 

'~) Oi 7lrtJ•rí t~ovlf,UIJ•(rJ ;;,j ÍftJiirJArr.t' tlÁ}.tÍ n:J fx i'IJ!ou;· xaruroju{Pc:J ÍF(JU

r,;<nii.Aeschines sehol. Timarrh ellcu. Vö. C. E.Bossler, f)e ge11tibu.~ el {lllllilii• Attieae 

sarrrtlotalibns (Dannstadt, 1833.); {,s ellenkező értelemben C. O. Müller, Dr sacris 
!llin('ri'Cie l'allatlis. (Göttinga, 18?0.) 

3
) Diodor. r. 29. 
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dcnki kedve szerint adhatott valara1it. A gtirög papok nem is egyesiil
tek coll~.~giumokha, miként Romában j Jwl testiileteket képeztek: de 
azért nem zárattak ki a polgári hivatalok- és jogokbóL Nem is volt a 
vallás Görögországban államvallás j gyakran támogatta a politikát, dc 
ennek rabszolgája soha scm volt*). 

Öslgazságok. 

Orphcns énekei leginkább bizonyitják, hogy Gö•·ögországban 
eredetileg az lsten egysége volt az umlkodó eszme. "J u pi tcr volt az 
első és utolsó, a fő és a közép j tőle vette eredetét mindcn. J u pi ter 
ember volt, és halhatatlan szüz (!)j J up iter volt a tiiz lángjn, a tenger 
forrása; .J up iter a nap és hold j J up iter a király: ö egyediil teremtett 
mindent. Ö erő, isten, nagyszerü okfejc mindennck j egyetlen dicső 
test, melly minden lényt átkarol, tüzet, vizet, földet, egényt (aether), 
éjet és nappalt, Metist, az első teremtönöt, és a vonzó szerelmet. Mind
czen lények J upitcr véghetctlen testében foglaltatnak" 1). 

Ugyanazon Orpheus, vagyis a legrégibb költők, ekképen dalol
tak: "Természet, közös isteni anya, annyiféleképen anya, égi, imá
dandó, sokfélekép teremtő szellem, királyné j ki mindent meghód it, 
miudcnt kormányoz, mindcnütt ragyog j mindenható, öröktől fogva 
tisztelt, mindenek fölé emelkedett istenség, cl nem romolható, első

szülött, ősrégi ... mindenekkcl közös, egyedül közölhetetlen; önma
gadnak atyja, mindcn atya nélkül, me Ily a l1imerö által mindent létrc
hozasz, mindent tudsz, mindent adsz, dajkája s királynéja mindennck, 
termékenyitője miudennek, a mi nő, fcloszlatója annak, a mi megérett, 
mindcn dolgok valódi atyja, anyja, dajkája, és gyámola!" 

A panthcismussal annyira határos eme természetimádástól csak-

'") Épen ott nem rabswlgája a vallás a politikának, hol egy rendeztit 
hierarchia, vallásos nézeteit uralkodókká tudja tenni, s magának a politikának is 
irányt ád, a helyett, hogy ezt attól venni kénytelenittetnék. A görögök vallása, 
ha nem volt is rabszolgai, mindenesctre gyakran használtatott fol eszközül a leg
nemtelenebb politika által: mi amannak fiiggetlenségét épen nem bizonyítja. A 
vallás használtatott föl, hogy egyebet elhallgassunk, az Arginusák rucilett győ
zedelmcs athenei hadvezérek elitélésére (mivel a tenger hullámai által elnyelt 
holttesteket el nem temet tették); ennek ürügye alatt lobban tá fOl Athene a ,szent 
háboru' lángját, me Ily egész Göriigországot fülemésztendő volt; és Soerates, mint 
,az istenek tagadója' i téltetett halálra. S valljon az Amphictyonoknak a delphii 
oracuiumm gyakorlott befolyásuk (7!)6. l.) mi volt egyéb, mint egy a vallástól 
a politika érdekében folytonosan követelt szolgálat? S. 

1) Stobaeus, EclofJ. I. L Proeius sze ri nt Orpheus éneklé: "A mi volt, van. 
és lesz, kezdetben Jupiter termékeny méhében foglaltaték; Jupiter a7. első és 
utolsó, kezdet és a vég; ti\le származnak mindeu lények." 
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l1amar eltértek a görögöle Azon .J up iter, ki az ö"régi énekekben az 
ég és föld urának, az istenek t~s halandók atyjának, az élet, rend, igaz
ság lmtfejének neveztetik, végt·e köznév gyanánt fordul elő j ugy hogy 
Görögországban igen nagy számmal jön elő, s csak Ol~szországban 
háromszázat számlált meg Van·o: sajátságai szcmdyesittetnek, és igy 
a regék mindig bonyolultabhakká válnak. Azonban ajelvényszerü, vagy 
theologiai pelasg Mythologiából, mellynek oltalma alatt fejlettek ki a 
görög miveltség első csirái, igen keveset, vagy senunit sem tudunk j 
mivel a papság és a költészet közt történt. szakadás után csupán a mys
teriumok- és mythusokban maradt fön: mellyek értelme elhomályosult, 
annyira, hogy maga Home r és Hesiod némell y töredékeket közölvén 
abból, ezek értelmét egyátalában nem fogják fel. 

Hmner és Deslod Istenei. 

E két költő föllépésével a pclasgok szcnt.élyeit boritó homály 
csakhamar oszlan i kezd; s midőn azt mondja I-lcrodot 1) , hogy ök ta
lálták föl a Theogoniát: ezzel csak azt akarja érteni, hogy Görögor
szág feledé saját vallásos eredetét, és azokat a vallási eszmék alkotóinak 
tartá, kik ezeket csak összegyüjt.öttt'•k. A költéRzet tud ugyan szépiteni, 
de nem teremt; és a két fő elem, ugymint a személyesitett természeti 
erők, és a legfőbb lény tulajdonságai, a hőskölteményekben valódi 
személyekül fordulnak elő; felrul1ázva saját hivatással éR jellemmel, s 
az emberi gyarlóságokhoz all(almaztatva. Homer istenei pusztán hely
heli törzs-istenek: iigyesség, testi nagyság 2), erős hang által külön
böznek az emberektől; tetszésök szerint láthatatlanok, és ez előnyben 
védenczeiket is t·észesithctik. Az Olympus hasonlit a görög fejedelmek 
udvarához: hol az égi lakók ónekck-, ját(~kok-, testgyakorlatok- és ven
dégségekben töltik a napot; ambrosiát szörpüh·c, me l ly ital a halha
tatlanságot biztositja számukra. E halhatatlanság egy a mienknél sokkal 
hosszabb élet; me ll y ben kedvenczeiket is ré~ze~ithetik: dc a haláltól 
meg nem menthetik, miJön a :Fatum, c mimlerwk fölött álló istenség 
rendelkezése által annak pereze beáll . .Fölösleges cmlilenünk itt a Ho
mernek tétetni szokott mindennapi szemrehányásokat, hogy az istene
ket kiállhatlanok-, szcszélyesek- és gyermckcselmck rajzolja. Legna
gyobb érdeme az iz lés keresettségében áll, mi által a szépmüvészetek 
alkotója lett: ő nála minden term(~szetes, semmi scm keresett, vagy 
rejtélyes; és midön ('nek li: "Saturuus nagy fia., összelmzváu fekete 

1 ) II. 55. 
2) l\Iars hét holdnyi földet takar be; Neptun három ){'péssel az égből 

földre jut. 
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szemölelét, a fölséges urnak halhatatlan fején lengedezett az isteni 
hajzat, és megrázkódott egész Olympus," a régi Jupiternek többé, 
vagy kevésbbr; durva jeh·ényci denyésznek szemcink előtt; s a termé
szet ura, s az istenek királya, azon alakban mutatkozik, amint öt Phi
dias ábrázolta. 

I-Ic~iod Home1· után tünik ugyan föl, ele az ó-kornak jelvényszcrü 
s allcgoriai szellemr;ből, és a vall~sos mythmok eredeti jelentéséből 
sokkal töhbct megőriz. A elmos, a !ölel, a Tartarus, a szerelern, ö nála 
őslényck:a ch:10s az iire'l tt·rnek,a minclent magában foglaló természetnek 
jel ke'~ pe; a fi i hl minden dolgok m·mzéi<ét je l képezi ; a Tartaru~ a teremt
mény haj Iam át jelenti, vis.s:~a t('·rn i a el wo.~ ba; a i<zeretct, az éltető, egye
si tő és fentartó okfő. A chaosbúl .~zármaznak, az Erebus és éj; ezektől 
az acther és a nap. Az <'j ünma,g:itól nemzi a sorsot, végzetet, halált, 
alvást, álmokat, Monmst, vagyis a nevetést, a bánatot, a Respericlá
kat, a Parkáka t, az isteni büntetéseket, a N cmcsist, csalárdságot, ba
rútságot, egyenetlenséget Ez utóbbitól crednek a fáradság, feledés, 
éhség, iájdalom, perlekedés, gyilkosság, háboru, emberek megrontása, 
csalárd szavak, sértések, igaz:-ágtalanság, gonoszs:íg, eskü. Itt a Cosma
gonia az erkölcstannal egyesül, és temérdek személycsitésekre ád al
kalmat. 

A föld nemzé Uranust, vagyis az eget, a hegyeket, a mélységet 
PS az Oceánt; melly utóbbival egybekelvén, számos istenségeket nem
zett: kik közt legfőbb az áthathatlan Chronos, vagyis az idő, s az 
óriásole Hasonló módon támadnak minden testek és lénye!{. Chronos 
saját gyermekeit falja föl; mig végre J u pi ter nem csak hogy falánksá
gát kerüli ki, de még a liiiemésztettek kiadására is kényszeríti; meg
szabadítja a lelánczolt cyclopsokat, kik hálából mennyköveket kovácsol
nak neki, mellyekkcl saját atyját veri le. Ekképen tehát a határta
lama az érthető következik; a zavaros időkre a csillagok járása által 
rendezett idő: az értelem és öntudat nélküli lényt Jupiter váltja föl, 
kiben mind a két tulajdon feltaláltatik Legyőzi a makacs titanokat, 
vagy is a természeti vak erőket, és Chronos fiai köz t a világ uralmát 
felosztja; fentartva magának az égben a főhatalmat. Ncptun a tengert 
nyeri osztályrészül; Pluto az alvilágot: a föld és az Olympus osztatlan 
állapothan mamdnak 1). 

1) Heyne, \Volf, Fr. Thiersch, a hollandi Ruhnken és más tudósok, a, 
Tkeogoniábrm nem láttak egyebet, régi töredékekkel kijavított tolda-lékok nyers, 
halmazánáL Elleukezöleg Guigniaut, Creuzer Symbolikájáuak rnegczáfolásába,n, 
azok egységét l!s hasznát igyekszik bebizonyiLni. L. a,z (N) jegyzetet. 
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lsfenflszfelet.. 

Olly tartomány, mint Gö1·ögorszitg, hol m intlen élet volt, s az 
események hirtelen schcsséggel váltagaták egymást, mindcn lépten
nyomon adótlott elő alkalom, az i,;tcnck tanácsa- és kijelentéscinek ki
kén.'~sérc; miért is az oraculumok sokkal nagyobb tekintélyre emelked
tek itt, mint bármell y más népnél. lh egyszer megengedjük az istcn
ség közvetlen befolyását c föld dol..saiba, könnyü azt kiterjeszteni min
dcn csetekre; s az egyes ember, ki a szcnt or-aculumot nem kérdheti 
meg, fel világositásért folyamodik mindahhoz, a mi őt környezi, a sze
lek-, állatok- és álmokhoz. Bármint kaczagjon i.~ a gnnyoló , és szána
kozzék a bölcsész az effélc bohóságokon; a né·p mindig enyhülést keres 
azokban, még jelenleg is, midőn már a felvilágosodás árja özönlé el 
az elméket. Ez oknúl fogva a vallás a görögök mindcn tetteivel össze
vegyült: nincs költő, törtéucti1·ó, vagy szónok a görögök közt, lá az 
istenekkelne töltené be mi.iveit: politikai események alkalmávalmindig 
a rejtélyes okokat kell számba venni; az életben mintlcn könyörgésből 

áll; száz, meg ezer darab állat is hozatik áhlozatul 1) i mindcn vendég
ségnél megtartatik a libatio; minden mestcrs,:gnck van védszentje, 
minden háznak kápolnája' minden darab földnek isteni ore' mindcn 
embernek védszelleme; s Plato kenetes ajtatossággal említi, mikép a 
hold feljöttekor, és nap nyugtakor, a görögök és barbarok térdre bo
nlltak, hódolatukat az istenség iránt tanusitamlók. 

tnnepek. 

A helyhez kötött iinnepek igen gyakori alkalmat szolgáltattak a 
gazdagsúg és müv{~szi képzettség kitiintetésérc; később voltak több
l'en<lbcli közünnepek is. Herodot Danaus- és leányainak tulajdonitjaa 
Görögországban átaJánosan elterjedt thcsmophoriák behozatalát, hon
Wl.ll a gyarmatul;ba is elterjedtek. Azok eredetét ő a XVI. századba 
helyezi; minélfogva régiebbek lennének az ele nsini ünnepeknéL Eleu
.~isban a thesmophora, vagyis töt·vényhozó Cere:;; ünnepelteték ; s ama 
táblák is körülhordoztattak, mellyckre ez istennő állitólag az cl:;;ő tör
vényekeL irta. 

A halálos bünteté:;; alatt. férfiaknak megtiltott athcnci thesmopho
riúk, minden törzsből választott két l1ölgy által tartattak meg, az őszi 
vetés alkalmával. Erre vonatkoztak azok, mint valamelly házassági 
szövetségre; miért is a nemző réHzck, és nem leplezett fajtalan szcr-

, ) Crocsus három chiliumbet, vagyis háromszor c~cr darab ökörből ali o 
áldozatot mutatott be, hogy a~ isteneket Cyrus ellen inditsa; a lydiaiaknak 
s6Ínte megparancsolYán, hogy teltetségök s~erint áldo~~anak. Pythagoras heca
tombeja ismeretes. 
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tartá.~ok foniultak elő bennöle V cgyiHtck azonhan közbe hohóez-
7 

é.~ 

gyászjelenetek is, llasonlónn a llacchusfdc i"tnncp{~lyekhez j csakl1ogy 
itt a Proscrpinát nyomozó Ceres örömét és fájdalmnit jelképezték. 

Ehhez igen !Jasonlitottak az cicusini ünnepélyek j mellyckre a fe
jedelmi archon ügyelt föl: kinek joga volt kizárni abból mindazoht., 
),ik a törvények szigora alá estek j és ő mntatá be az áldozatot Attica 
minden lakosaiért. Négy cpimelet állott oldala mcllctt, kiknek ketteje 
a nép, kettő pedig az Eumolpidák és Ceryxek családjáhól választatott. A 
többi görög városok képviselőket küldötick, mintegy hódolatul ez ün
nepély székvárosa iránt. A főbb papok, a hicrophant, daduchos, hie
roccryx, epib01nos, az emlitett két család tagjai közé tartoztak. Az 
Eumalpidák öregebb nemzetségi ágából választatott a hierophant, 
Attica főpapja, myst.ag0g és proféta, elnöke a kisebb és nagyobb my
steriumoknak; ő vezeté be az ujonczokat a templomba, s a titkos tanok 
legfőbb fokaiba avatta. Főpapnak csak érettkoru és tiszta erkölcsü fér
fiu választatott: és elnyervén a papi méltóságot, le kellett mondania a 
nős életről 1) j s mig élt, az ő szcnt neve titokban tartatott. Az alsóbb 
rend ü papok és papnők (11ierophantidák, és prophantidák) nagy számmal 
voltak. Törvény által ki volt zárva az ünnepélyekből mindcn nem-görög, 
rabszolga, törvénytelen szi.iletésii, és (habár szándéktal an) gyilkos. 

A mysteriumok ünm~plés<)t bizonyos neme a gyónásnak előzé meg. 
Három osztályt képeztek a beavatottak, a teletek , myistek és epoptok 
osztályát. Az Agrában tartott kisebb mysteriumok tulajdonképen csak 
clőkészületiil szolgáltak a nagyobbakra, s főleg kiengesztelési szertartá
sok-, tisztulúsok- és előkl-szitő oktatáshan álltale A nagyobb mysteriu
mok A then e s Elensis köz t. oszlottak meg, és szertartásaikat, valamint 
a sacramentalis formákat csak igen kevéssé ismerjük. Talán évekbe is 
kcriilt, mig valaki az alsóbb fokról a felsőbbre juthatott: mi minclig a 
hatodik napon szokott történni. Visszat(~rv~n a bensatottak Athenebe, 
az összesereglett környékbeliek által tréfás faggatásakkal fogadtattak j 

mit ők is teljes szabadsággal viszonoztale 

Erkölcsiség. 

De az erkölcsiségre minő befolyása volt az istenek Irán tanmitott 
eme hódolatnak? A vallás igen is nagy mentségére szolgált az erkölcsi 
romlottságnak j é.~ Aristoteles a fajtalan képek tilalma alól ki·. eszi az 
istenek képcit 2). Plato a lerés7cgedést csak Bacchus tiszteletére en
gedi meg 3) j s a nélkiil, hogy a már emlitett kegyetlenségek- és kicsa-

1) Saint-Vroix l. 219- 222. l. - 2) l'olililw, VII. - ~) 1'ürv. VI. 
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pangásokról szólni al\arnánk 1), csak azt jegyezzük meg, hogy fonto
sabb esctekben kéjhölgyek mutaták be magukat Y ennsnak, és az ő 
közbenjárásuknak tulajúonittaték az állam jólléte 2); s midőn a legne
mesebb honszerctet Xerxe~t legyőzt<>, Venus templomában egy kép 
akasztatott föl, e boldogtalan személyek kiinyörg-<~scit és körjáratait 
ábrázoló, melly alá Himonides c ver~eket irta: Ök V e n us is t c n. 
n ő h e z k ö n y ö t• ö g t e k ; k i i s i r ú n i u k i s z c r e t c t é n é l fo g· 

va megmenté Görögországot. 
A görög Mythologiának erkölcsi részét tev{,J, amaz elvont szemé

lyesitésci a jogtannak, Themis, Eunomia, DiJ,e, !rene, a }Járom 
Parkák, s leginkább a még régibb Eumenidc'tk; kik az östörvény Ju~
rom főczéljának betöltése, ugymint n családi tüzhely megszentelése, a 
birtok és tulajdon vé-delme, és a szcrzöd6sek szent!:>i>ge fölött őrködnek. 
A gonoszság eme kérlelhetlen üldözői Aeschylusnál igy szálnak: ,,A 
kinek kezei tiszták' annak nincs mit. ranie haragunktol' s nyugodtan 
élhet; de minden gonosztevő, a ki gyilkos kezcit elrejti, készekül talá
land minket a megholtak bosszulására, valamint arra, hogy számot 
kérjünk a kiontott vérért. Messziről eléri a mi hatalmas csapásunk a 
gonosztévőt; hiában fut előlünk; mi sarkában vagyunk: és ő elesik A 
mi áldozatunknak kell, hogy hallja az őrültség, dühöngés, kétségbc
esés énekeit: a furiák dalait lant l<iséretc nélkül; kik a lelket lánczokra 
füzvén, aszivet is kiszáritják." De mi Jwszna? Az {j haragjok, és a 
siron tuli büntetések, csak a nagyobbszerü gonoszsúgokat, és fényes 
gaztetteket érték. Többiben, amindennapi élet viszonyaira, s az cm
ber akaratának kormányzására, a vallásnak mi beJolyása sem volt; sőt 
ellenkezőleg, az érzékeket és képzclő-tehet.~éget gyönyörködtetve, vas
tag önzést oltott az emberbe, s megfosztá öt méltóságától : még pedig 
a szabad embert is; mivel a rabszolga vigasztalására, vagy emelésérc 
mi sem történt. Az emberi méltóság magasztos és rettenthetlen esz
méje teljesen hiányzik a régi irúknál; az ő moráijok egy, a sophisták 
szőrszálhasogatásainak, az idő t~s körülmények válJmásainak, és a 
szenvedélyck kitöréseinek alávetett, önkényes rendszer. 

E közben előbbrehaladt a mivcltsi~g, és a guny nem sziint meg 
a gonosztevő, fajtalan isteneket ostorozni 3); a tudományos ismeretek 

')L. fonebb a XXX. fej. 74f! l. - 2 ) Athcnacus, XIIL 
3) Egy nép elött, mclly Apollot im;idj". Euripides illy szavairatád Jo-nak 

ajkaira: "Már hogy ne korholnálak téged Apoll o ! ki az elc;áLitott ártatlan 
leányt magára lmgytad, és a gyermeket., l< incl1 atyja yoltál, hal{dra adtad? 
Mennyire méltatlan e~ hozzúd! lb jogod vau paraucsol ni, ugy ezt erényességcd
nél fogva tedd. Az istt!nek megbüntetik a gonosz s~ivü halandókat: igazságos· e 
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sok tüneményeket megmagyarázván, a természetfölötti okok, mellyek
nek előbb tulajdonittatt.ak, nevetség tárgyaivá lőnek : a papok jós-botja 
ellenkezésbe jö,·én a hatnlmasok kardjával, vagy a bölcsész irószerével, 
a csalás azonnal napfényre jön. Ekkor a vallások keresett szőrszálha
sogatásokhoz folyamodnak, hogy magukat jobbakul nézessék, mint ami
nők valósággal : de ezek a régi tanok fájának törzsébe nem illenek j 
és a bölcsészek, kik belátják az esztelenségeket, küzdenek ugyan elle
nök, de semmi jobbat sem képesek azok helyébe állítni. 

E pontra érve, Görögország- és Romában a bölcsészetet szembe
szállani látandjuk a vallással. Mig ez keleten a tudomány és tisztelet 
mysteriuma volt, nyugaton a tllllomány és hitetlenség mysteriumúvá 
lett. A mysteriumokhan mindcniitt az lőn hirdetve, hogy az, mit a 
néptömeg imád, merő bolondság 1) : dc azért a bölcsek nem bá torkad
tak felrántani a leplet j jól tudva, milly káros következéseket vonhatna 
ez maga után. Valamint tehát keleten és Egyptomban, a tudomány a 
szentélyekre, szintugy Görögországban az iskolákra szorittatott: sza
baddá sehol scm lett. Ha a bölcsész önmeggyőződését megtagadva, 
nem tiszteli azt a templomban, amit szivében utál, ugy Sacrates és Ana
xagoras sorsa várakozik rá. l\lihcz tartsa tel1át magát? A tudomány 
elméleti rész.;rc szoritkozva, mit sem fog gondolni a tömeg neveléséveL 
A nép Sándor és Augustus idejében szintolly tudatlan vala, mint Ly
curgus és Numa korában; sőt n sötétség sürübbé lett: mintegy szilár
dabb tömegét akarván a tévely- és tudatlanságnak 1 a csekély számu 
kiváltságos, felvilágosodott fők tagadásával szcmközt állitni. 

Történt volna-e ez, ha a vallás pusztán emberi találmány volna? 
Ez esetben, hasonJón egyéb turlományokhoz é8 az anyagi mivelődés
hcz, folyton tökéletesedett volna j mig ellenkezőleg annál inkább ha
nyatlik, minél jobban eltávozik eredeti forrásától: valamig csak azon 
pontra nem ér, hol szükségkép össze kell t·oskadnia j hogy más kinyi
latkoztatásnak engedjen helyet, mclly az Istenség jogait bitorló termé
szetet, a maga korlátai köz{~ szoritja vissza. 

tehát, hogy te, a. törvényhozó, láblml tapodjad a tiit·vényt? Ha. egykor tőletek 
Neptun, Jupiter, A polio! a. lü;lgyrablns0k- é.~ tilos szerelmekért számot kérhet
nének az emberelf, ki kellene fosztani temploumitokat, hogy megfizethessétek a 
I.Jirsngot gonosz tetteitekért Ha. ru t szenvcdélyck ragadnak el titeket, csuda-e, 
hogy az emberek azoknak áhlozatul esnek? S ha a ti vétkeiteket ntánozzuk, a 
mi hibnnic-e ez; vagy talnn azok<,, kik erre példát adnak?" 

1
) A•·istotele.•, 1\Ict. HI. 4. azt mondja.: nem érdemli meg a fúa.dságot, hogy 

az emberek a régi theolognsuk mythologiai tanainak értelmét komolyan für
készszék. 
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HARMINCZKETTEDIK FEJEZET. 
A H c r a c l i d á k. 

Az elbeszéléR fonalát ismét fölfogva, elmondjuk, mint remlité 
n;eg a trojai lláboru, a pelasg fajnak emez utolsó megrázkodtatáo;a, 
Kis-Ásia-, és Görögországnak minden államait: dynastiai változások, 
111'~twándorlások, gyarmatositások, és költözködések voltak annak elke
rülhetlen következései j mellyek nyomát az emlékiratok gyér volta 
mellett, alig képes a történetirá követni. A főnökök balsorsa, az álta
luk leigázott törzseket is megragadta: a th rákok megrenditék Thehát; 
a thesprotok meghóditák IIaemoniát, mellyet Thessaliának neveztek 
el; a hegyekről leszállott dórok visszaverék l'yrrlmst Phthiotisból Epi
rusba; Idumeneus kiüzetett Kretábál: Teucer pedig Salarnist alapi tá 
Cyprusban. 

E pcrcztől fogva a dárok neki bátorotltaiL Nemzeti hagyományaik 
egy rendkivüli ereje miatt cllüresült, Hercules nev ü hősről tőnek em
litést j és öt azon erős istenben vélték fölismerhetui, kinek tiszteletét. 
a keleti gyarmatok Argo'is-, Uoeotia- s Görögországba hozták. Meg
válva tehát a kopár hegységektől, a Pcloponncsus termékeny rónáit 
foglalták cl j s az erőszakot egy nemzetségi jegyzék kés zi tése által ipar
kod d n cl palástolni, ennek alapján jogot tartottak a tartomány elfog
lalásához. Azt álliták ugyanis, 1JOgy Perseus-, l\1 ycenae alapitájának 
három fia volt: Electryon, Stciwlus, és Alcacus j ez utóbbi nemzé Arn
pilitryont: ennek neje Alcmcne pedig Hercules t szülte j melly név elő
ször a vad állapotban élő embereket polgárosi tá erőhatalom jelképeli l 
tekintetett, azután pedig egy, az ég és föld k özt lebegő, s ezen ü rt. 
betöltő, rendkivüli képzelet sziileményeül vétetett. 

Eurysthcus, Stenclus fia, magához ragadván az uralmat, és Her
eulest trónjától megfosztván, cbbőllJOsszantartó, s borzalmas háborúk 
származtak. A Heraclidák ugyan legyőzettek, dc egyszersmind Eury.'i
thcus háza is elpusztult; l'elops nc!mzetsége :Utal szorittatván ki, kitiíl 
a Pcloponncsus nevét nyerte. 

A Heradidák folytatták a harczot a bitorlók ellen j s e végre az 
éjszaki vad törzsekkel, különöscn pedig a thessali ai dórokkal szövetkez
tek; kiknek, és az actoliaknak élén beütöttek Peloponncsusba. Már H y lu~, 
Hercules fia alatt megkisérték a beütés t (II SO.) j dc csak Teleph us-, Cres
phon-, Eurysthcncs- és Procles-, Aristodemus fiainak sikerült annak 
elfoglalása (llOO.)j kik onnan a Pel0pidákat kiiizv(·n, a félszigetet maguk. 
közt eloszták. Ekképen Argos : Sparta, Mcsscne, Corintbus, achaei 
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városok , dóriakká lettP.k ; s a régi Epe iá ban aetolok telepedtek le, kik 
azt Elisnek nevezék_ Az arcatliaiak megtartván fiiggetlcnségöket, a me
nek ülő pelasg lakosságat maguk ];:özé fölvették. 

Mint a tengeren a Imilám hullámot üz tova, szintugy a görög
országi néptörzsek is egészen megzavartattak. A félszigetből kiszorított 
achaeok Aegialosba menekültek, melly azóta Acl1ajának neveztetik, 
és ott tizenkét szövetséges várost alapitának; mellyek nevei voltak : 
Dymae, O len, Ae gira, Bura, Püarae, Tritaea, Pellene,Leontium, Cerynea, 
Aegae, Elis , Patrae. Messenia majdnem elhagyatva hevert Cresphon 
uralma alatt; Telepbus Argosban uralkodott; Aristodemus fiai 900 
évig birták Laconiát: mellynek száz városai huszonöt helységekre ol
vadtak le, s Görögország legnagyobb része barbarságba sülyedt. 

A szárazföldön a joniaiak csak Atticában tarták fön magukat; 
hol mint törzsrokonok barátságos fogadtatásban részesültek, és csak
hamar a dicsöség és hatalom polczára jutottak. Ezenkivül elfoglalták 
majdnem egész Euboeát, az Archipclagus temérdek szigeteit, ura
lomra vergödtek Kis-Ásia partjain; hol Codrus flaival egyesülvén, Ephc
sust, Colophont, Phocaeát és Clazomenaet épiték, s az egész környék
nek Jonia nevet adtak. Az aeolok is, a régi Atridák utódai által vczé
reltetvc, tizenkét várost alapitának: mellyek közt legtlevezetesbek 
Smyrna, és Lcsbos szigetén l\1 ytilenc; s a tartomány rólok Aeoliának 
ne,·e~tcték. A dóriak egy része K re ta, Rhodus , Cos szigeteken; és 
Kis-Asiában széledt el, hol Halicarnassust, Gnidost és Dorisnak egyéb 
városait épitették. Némcllyek közülök déli Olaszország és Sicilia felé 
fordultak. 

E hullámzás tovább tartott egy századnál, épen ugy, mint a kö
zépkorban, midőn egy czélnélkiili mozgalomban olvadt fel núnden, s uj 
elemekkel egyesült, és megalakultak a nemzetiségek. A rá következett 
miveltség e nemzetiségek eredeti jelJegét el nem törlötte. A dóriak 
szorosan ragaszkodtak ösi szakásaikhoz; harczokban lelvén kedvöket, 
igen sokat tartottak a származási és régiségi igényekre: miért is a kor
mány az clökelök és gazdagok kezében volt. Az élénkebb és hevesebb 
joniaiak szereték élvezni a természet változatos javait; jó kedvvel üzték 
a hajózást és kereskedést, s az nristocrutia helyébe csakhamar a nép
uralmat helyezék; és elmondhatjuk, miszcrint ennek a közbátorságot 
és belbékét is feláldoztálc 

E származási különbség volt egyik főoka annak, hogy Görögor
szág soha egységre nem vergődhetett, s a két főváros folytonos egye
netlenség- és czivódásban állott egymással szemben. Mint a vándorlá
sok alkalmával történni szokott, megtarták a honi felosztásokat; és 
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Herodo t (I...ib. l.) mondja, mikép a joniaiak J on iá ban tizenkét kerületre 
valának osztva, azon tizenkét \'áros szcrint, mcllycket Pe lopannesus
han birtak. Szintc Herodatból tudjuk azt is, hogy nyelvük n1;gy szó
cjtésre oszlott 1); az egyik Milctusban divatozott, a másik a Iydiaiak
nál, és Ephcsus, Colophon, Lebetius , Teos , Clazomcnac s Phocaea 
lakóinál; a harmadik Chios szigctén és Erythraca városban; a negyedik 
Sarnos szigetén. 

E vándorlás, mcllyct a dóri gyarmatokkal nem kell összekever
nünk, sok szenvcclést hozott ugyan egyes emberekre: dc átalában igen 
jó következményei voltale Az éjszaki törzsek az ö hegycik közt egyéni 
fliggetlcnséghcz valának szokva, s törlJetlen erejek mcllctt senki ön
ki·uye által scm hagyták magukat lwrlátoztatni. Háboru idején egy fő
nölmck engedelmeskedtek; dc béke idején mindenkinck saját akaratja 
szabott törvényt. Természetes, hogy a hódítások szelleme lelkesi té ezen 
elméket, s a betörésekben kerestek táplálékot maguknak : midőn az 
ember egyéni erejének gyakorlatára vala sz.orítva, s a polgári törvé
nyek is hatás nélkül maradtak. 

Azonban a hösi és hüMri korszakot a községi élet váltotta föl 
melly egyctliil féd1etett csak meg a hellen szabadság szellemével; s a 
mythologiai jellemct a lwreskedr'~s és ipar szelleme szoritja ki. 

Közt1irsnsngok. 

Annál szembetünöbb lesz pedig nz ellentét kelet és Görögors7ág 
közt, minthogy az éjszaki büszkes1\g az ásiai elpuhultságnak hatalmas 
gátot vet. A gürög1ik, királyok uralma :1latt állván, elkergetik a dynas
tiákat , vagy mcgszoritják azok lifttalmát; s községi kormányzást al
kotnak, melly a gyarmatokba is átvitetik: egyedül a távol Epirus őrzi 
meg a monarchiai formát (1000. Kr. e.). 

Ekkor támadt a politikai szabadság érzete, mclly a görög nép 
jellemvonása maradt, és me ll y mintegy ujjal mutatja nekünk, hogy az 
curapai történelem kiiszöbére léptünk. A gyarmatok tágasabb tért nyuj
tanak az alkotmányokkal teendő kisérletekre, és szaporitják a köz
ii.gyck elintézésérc hi vo t t pol~árok számát: ezekben tünik föl legelő

ször az iparnak szerenesés sz!ivetkczése a sz1Spmüvészetekkcl; s miután 
belátták azt, hogy az elöJwladásnak lényeges föltétele a tevékenység 
körének pontos köriilirásn: a költő a türténetirótól, a bölcsész a paptól 
elkülönöztetett; a szépmiivészcick, a kl·pzclő elme, s a foganatosító 
kar közti hathatós szövctség következtében felvirágoznak : egy másik 
tulajdonság, melly ezen ujabb népeket a régiektől megkülönbözteti. 
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Mindcnik köztársaság egy városból állott, ennek teriiletével; s 
mindcnik saját bclsö, az egycnlösl-g elveirc, vagy a lakosok osztályai
nak különbségére alapitott helylwt.ósági szerkczcttel birt. De hibás 
ama nézet, mintha Gi.iri.igország, tartományai szcrint lett volna fel
osztva ugyanannyi államokra. Ha elmondhatjuk is ezt Attica-, Mega
ris- és Laconiáról, mcllyck egy-egy Yáros teriiletét téve, mindannyi 
államot képeztek : de Arcadia, Bocotia, s egyéb tartományok, annyi 
kHztársaságokat k(•pcztek, a hány váxost számláltak. Igy az olasz hely
hatósági szcrkezct korszakában , Lombardia, Marca, Romagnu nevezet 
fordul cHS: dc mcllyek azért nem képeztek h{trom államot, hanem min
den városnak k iiliin, s(ít a szomsz(~d városok tól egészen cliitö hatósága i, 
törvényei, közigazgatási és igazságszolgáltatási formái valának. 

S valamint Olaszországban több helyhatóságok polgárai összeseu 
véve lombardok-, marchc:,;anok- és romagnuotoknak neveztettek, és mint 
illyPnck szövetségre léptek, vagy a kiizérdekckröl tanácskoztak: ugy 
Görögországban is az arcadok , hocotok , azonegy népnek tekinték ma
gukat. Gyakran egész tartomány vá•·osai szövetségbcn egyesültek, a 
nélkül, hogy bclszed..:czetök ez által változást szcnvedctt volna. Vala
meily kitün/5 cgyénis(~g, fenyegeti) vcsz1Sly, vagy egyéb esetleges kö
riilmények valamell y városnak fcnslíbhségét alapiták meg, melly ama 
tartomány többi városait hódol:ism késztet{·: dc ez csak mulékony ha
talom volt, mclly a köriilményck változtáva! csakhamar meg is szün
hctett. 

Belváltozások. 

Belsölu:'·p az illy városok szcrkczctc gyakori felforgatásoknak vala 
kit/:vc: s vagy a nép változtatta meg a kormányt, vagy a törvényhozó 
t0 rendet hozott be, vagy valameily polgár megragadta a legfőbb ha
talmat. Ezen államok csck(·ly területe, sa giirögök nyughatatlan élénk
sége szolgáltatott leginkább okot c fMradalmakra: mellyck közepett 
a nép gyarapitá cszm{~it, (~s tapasztalatokat gyiijtött magának; és ezek 
nyomán törv1~nyckct. hozott, mcllyek mai napig is utánozás ra találnak. 

Igen fontos dolog a helyhatósági szerkczctck szellemébe behatui 
annak, ki a giiriig n{~pet hclye':m meg-ii}Jni, s felfogni kiváJ~ a, mint 
tudott az, kiih·c csak középszerii erővel Itatva, olly nagyokat mivelni 
bensöképen; minthogy korlátlanul fejlödött a közvélemény hatalma. A 
Hcraclidák bcvándOJ·lás{tt követt-í felszabadulás a helyzet szerint kiilön
bözö irúnyu volt: a jonia.i városokban, mint már mondók, a demoera
l iának kedvezett, a dóriakban pedig az nristocratia tekintélyét tartá 
fön. A monarchiai oltalom ncnt crcdm(~nycztc az egyének szabadságát, 
hanem csak a városok s.wbaclságát és hatalmát mozdi tá elö. Az Eu pa-
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tridák, a nemesek tartják kezökben az uralmat: az idegen ki van zárva 
a polgári , házassági és birtokjogokbúl; az emberi méltóság a polgár 
méltóságának van alárendelve; az egyén feláldoztatik a család- és 
államnak 1). 

1\lemzcl l t>gység. 

Láttuk már, minő czélokra, s minő eszközök által élesztetett és 
tápláltatott a közszellem. Habár a városok különféle szóejtéscket hasz
náltak is, mindazáltal nyelvöket közösnek, és magukat azonegy törzs 
ágainak nézték; s már Homcrnél a nem-hellen népekről mondatik, hogy 
idegen nyelvet beszélnek 2). Ez oknál fogva tehát közös tulajdonul 
tekinték a költők és történetirók miiveit, mellyek ekképen a nemzeti
ségnek uj kapcsává lettek. 

Másik kapocs volt, miután 1Jaüímzottabb alakot öltött magára, 
az Amphictyonok gyülekezete; mclly nem volt ugyan a szövetségesek 
közgyülése, dc a népeket görögök- és barbarokra különözvén cl, [ön
tartá a békét az előbbiek közt, az oracuhunok által tekintélyt szerzctt 
nézeteinek, a daczolók makacsságát megtörte , s az idegeneket leki.iz
dötte. A szomszéd ásiai népek, ugymint a lydinsok és cariusok is egye
sültek hasonl ó szövetségbe. 

A vallás nem alapulván szent könyveken, nem levén kötve egy
séges jelvényhez, és a papi testület vezetését nélkülözvén, nem szol
gálhatott közös kapocsui a nemzetnek, s a kiilti.~ztelet csak esetleges 
kötelék volt. Az általunk ismert görögországi oraeulumok, kezdetben 
legalább, kiválólag nemzeti intézmények voltak : ugy hogy kevés kivé
tellel csak görög nyelven kérdcztethctének, és csak is e nyelven felcl
tek Az olympiai, delphii, s delosi templomok egészen más értelemben 
voltak ncmzetie],, mint az cgyptomiak, vagy a zsidók temploma : egyc
dtil a nép választása által , melly a gyiilekezeteket és játékokat itt tar
totta. Átalában mindcn görögországi gyülekezetek, ugy, mint az Am
phictyonoké, templomok mellett tartattak: a triopiumi Apolloé az ásiai 
dórok-, az Apollo Crinaosé az clisieknck , a lJClicei Neptun temploma 
az ásiabcli tiz achaci város szövetségénck szolgált gyülhelyül; Nepttm 
templomában Calauria szigctéu, Troezen mellett , gyültek össze Epi
daurus, Hermionc, Aegina, A th ene, Prnsa, Nauplia, Ot·chomcnus 
városok küldöttci. Illynem ü szenté·lyck valának Cori n th mellctt, Boeotia 
Onchestos városában, amarysiai Diana temploma Eubocában, a Pan· 
hellenium Acginában; az athcnei Arcopag, c tiszteletreméltó tanács, 

1) L. erről a III. könyv XIV. fejczctét. 
2) lJcx(/~uqórpuvof. llias. II. 467. 
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Mars oltalma alatt gyült össze; s nlinden évben jöv(~nek kövdck~ be
mutatni az atticai istenségeknek hazájok zRcng(!jét . 

.rntt;kok. 

A vallásban gyökereztek a játékok iR, mcllyek rendre a gorog 
egység kapcsaivá lőnele Ez ünnepélyek l1árom osztályba sorozhaták: a 
papi, aristocraticu'l {!s nt'·pszerii játékokéba. Az el.~ökhcz tartoztak Gö
rögországban az istemH~gck ünnepei, az cicusini mysteriumok, a thes
mophoriák, a theoriák, vagyis a szentélyekhcz intézett körmenetek, 
a panathenaeumok, Theseus által alapitv:t, midcín Atticán:tk minden 
városait egycsité ; mellyekre miuden kerület kii\•eteket küldött ajándé
kokkal Minervának: s azokou egy hajó hordoztaték körül, a tengeren 
át érkezett thesmophorok emlékére. E játékokn:tk feleltek meg Romá
ban a saliusok vallásos ünnepei, a paliliák, lupercaliák, saturnaliák ; a 
középkorban núnden mystcrimnokat ábrázoló játékok e forrásból (?) 

eredtek. 
Az aristocraticus ünnepélyek osztályába sorozhatók az előkelök 

vendégségei, s a temetési ünnepélyek, mellyeket Hornernél leirva ta
lálunk j Romában a halotti s vig torok, mellyekjátékszini előadásokkal 
kapcsoltattak egybe j a középkorban a lovagvcndégségek, tornajátékok 
és szerelem-udvarok. Valamint Romában a circusi, gladiatori, nauma
cbiai népszerü játékok kedveliettek meg: ugy viszont Görögországban 
az aristoeraticus játékok kapt:tk föl, mellycknck olly nagy befolyásuk 
volt a tartomány polgárositására. A nép megjelent, hogy helyeslését 
nyiivánitsa; az előkelök a kitiizött díjakért k iblöttek j a vallás jelvé
nyek és szertartások által szenteRité meg a helyet, a kiizdést, és koro
nákat: mellyek az istenek fiai azon méltó utódainak fejére tüzettck, 
kik a földmívelést, a törvényeket hozták be, .s a l!rtzát vitéz karjaikkal 
véd ték. 

l•)·lhial .J•\Iél.ok. 

Ama korban, midőn a harcz párviadalból állott, a törvényho
zóknak annál nagyobb gondot kelle forditani a test megedzé"ére és ki
képzésére, minél inkább elhanyagoltatott az, mióta a lőpor a gyenge 
s erős közt kiilönbséget nem tesz. Minden tartomány nak megvoltak 
saját játékai, kiizd,~s-,- táncz- f.s zenc-versenyekkel 1

); azonban némely
lyekre egész Gör·ögország, söt még a gyarmatok is összesereglettek 
Legnevezetesebbek voltak a pythiai, nemci, isthmusi, és núnelenek 
fölött az olympiai játókok. A pythiai játékok Apollo gyözedclmére em
lékeztettek, a kigyó ,-agy z>;amok Python fűlött. K ie~ vén a divat húl, n 
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Cyrrha- és Crissabeliek ellen vivott szcnt harcz után l1elyreálliták azt 
az Amphictyonok; és minuen ötödik évben megtartattak az Elaphebo
lion hónap vége, s Munychion kezdetc táján, vagyis aprilban; s az 
ünnepély tárgyai voltak: lófuttatás, versenyfutás négyfogatu kQcsiban, 
fegyveres pályázat, gyermekek versenye, és rajzoknak közszemlére ki
tétele: a jutalom borostyán-koronából állott. 

Nemei s lsthmusl jÁtékok. 

A dajkája által elhagyott Archemorus, a nemei királynak fia, 
~~gy kigyó által mcgölctvén, az atya fájdalmának enyhítésére, a Thebát 
ostromló hősök játékokat tartottak a nemei erdő közelében, Cleone s 
Phlins közt. Több ízben feledékenységbe menvén, és ismét megujittat
ván c játékok, a persák visszanyomatása után nagy fénynyel ünnepcl
tettek meg: minthogy a l1aza védelmében folyt vér cmlékének lőnek 
szentclve. A játékok igazgatója gyászruhában jelent meg, és a juta
lom zellerlevél-koronából állott. Mindcn harma.dik évben megujittattak; 
hasonlóan az isthmusi játékokhoz; mellyeket Thesens a Minotauruson 
nyert győzelme után, Neptun segitségével visszatérve, a corinthi szo
roson alapított, vagy élesztett föl, a lovak védistenének tiszteletére; s 
mint az emberek és elemek közti harcznak kiegyenlítő je, Apollo ora
euiumától azon biztosítást nyerte, mikép: "sok városok megsemmisül
tek már ez ideig ; de Thesens városa , hasonlóan a tömlöhez, még a 
legdühöngöbb hullámok közt is örökre fentartandja magát." 

Ol;rmplal játékok. 

De leghiresebbek voltak az olympiai játékok, mellyek alapitása 
Herculesnek tulajdoníttatik. A trojai háboru idejében elhagyatva, Elis 
királya Iphitus, Lycurgus kortársa által ujittattak meg; és t~ra fele
dékenységnek adatván, késöbb olly tekintélyre vergődtek, hogy a győ
zök nevei az olympiai gymnasium márvány-lapjaira vésettek be. Egy 
későbbi történetíró azon gondolatra jött, hogy eme névsorozatot idő
számitás alapjául használja; s valójában a görögök az olympiádok sze
rint számították az időt, azon kezdve az elsőt, melly Choroebus nevét 
viseli, s melly a Kr. e. 776. évre esik, 23 évvel Roma alapitása előtt 1). 

Minden ötödik évben tartattak ezek Ol ympiában ; s tartottak öt napig, 
öt különbözö nemeivel a játéknak (p c n t a t h l um), mcllyek: az ugrás, 
szaladás, küzdés, tányér- és lándsa-hajitás. A futás egy huzamban 
történt bizonyos egyenes távolságra, melly st a d ium nak nevezteték, 

1
) A nyári napfol"dulat 776-ik évben, Lalamle szerint a pisá.i délkör ala.tt 

julius l-én, ll óra-, 13' 53"-llen reggel állott be; a közép uj-hold j ul. 8-án, 9 óra-, 
29' 33"-kor reggel. 
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éll a távolság nu~rtékévé vált a görögöknél. Néha 25 stadiumot is be
futottak, magukkal vivén a czélt jelölő nagy követ. Távol a romaink 
kegyetlenségétől, gyalázatnak tartották volna, megölni az ellenfelet: 
a küzdtér mindenkinek nyitva állott, kivéve a szolgákat, idegeneket, 
megbélyegzetteket j ezenkivül tiz hónapig kelle magukat valamelly 
iigyes mcstcr vezcté.~e alatt gyakorolniok. 

A dijak némelly helyeken igen nagy értékück voltale Sicyonban, 
Thebában, és egyéb helyeken, a győztes rabszolgákat, lovakat, öszvé
reket, réz és ezüst edényeket, fegyvereket, pénzt nyert jutalom fejé
ben. A győztes visszatérve hazájába, a köfalba vágott résen ment be 
a városba: núntegy annak jelentéseül, hogy az olly városnak, melly
bcn illy polgárok laknak, nincs szüksége falakra j egy illy haza térőnek 
diadalmenetét Agrigentumban háromszáz kocsi ünnepelte meg, miml
egyikbe négy fehér ló lévén befogva. Olympiában csupán csak olajfa
ágból készült korona volt a jutalom j de a spartai polgár, ki ott diadalt 
aratott, magas állást nyert a hadseregnél j az athenei pedig a Pryta
naeumban a tanácsosok közt foglalhatott helyet. 

Vallásos és jelképes szcrtartások kiséretében folytak a játékok : a 
czélpontok Castor és Pollux tojásával, a teremtés egyptomi jelképével 
Y alának megjegyezve; a circus oldalán Ceres rajza volt látható : a 
gynmasiarc}Ja tekintélye szcnt \·olt j a játékokat megelőző pompa egy 
CJ1ronologiát ábrázoló mcnetböl állott, az istenek-, hősök-, és a müvé
::~zetck feltalálóinak alakjaival 1) j maguk a játékok a világ rendjét jel
képezték, tizenkét szakaszra lévén osztva az állatkör (zodiactt.~) jegyei 
szcrint, mellyeket a hét bolygó számához képest hétszer kellett megkc
riilni . 

.Mig a.z olympiai játékok tartottak, megsziint núnden ellenséges
kedés ; fegyveres ember soha scm léphetett Elisbe: mcllynck e gyü
lekezetek következtében meggazdagodott lakói, kiilhetörésck által soha 
scm háborgattatván, s a Görögországot marczangoló folytonos czivó
uásoktól mentek maradván , békében éltek a nyughatatlan lakosság 
közt. "Méltán magasztaljuk azokat, igy szól Isoerates (P a n e g y r.), 
kik eme hires gyülekezeteket alapiták köztünk, mellyck által mintegy 
szövctségbcn egyesülünk. .Feledjük itt az ellenséges indulatot; közös 
fogadások és álUozatok cmlékeztetnek a közös rokonságraj barátságot 
kötünk: a vendégszeretet régi kötelékcit mcgujitjuk; s a tudatlan 
szintugy részt vesz azokban, mint a bülcs. A hellenek eme közgyüleke
zeteiben, mint közl1elycn, az egyik kincscivel kérkedhetik, a másik a 

1) Macroblus, Satm·11. l. 23. 



J,üzdclmcket szemiéiheti: senki scm mcgy oda l1asztalanul; mindenki 
feltalálja az élvezetet; mindenik örül, látva, minö igyekezet fordittn
tik az ö helyeslésének megnyerése végett; a küzdöket pedig lelkesíti 
ama gondolat, hogy illy nagy tömeg sereglett össze az ö tehetségük 
szemléletére.'' 

Miután a görögök czélul tiizték ki maguknak, l10gy az időtöltés 
szellemi kiképzésre használtatván, a közünnepélyek lelki élvezetckb' 
váljanak, a testgyakorlatokkal csakhamar a zenészet, költészet, és iro
dalmi termékek is kapcsolatba hozattak. Mig Alcibiadcs az olympiai 
kiizdtéren egy nap hét szekeret hajtott, Pythagoras és Plato a küzdök 
közt vitatkoztak: távol tartományok fejedelmei, lovaikat álliták ki a 
versenyre; festök t~s szobrászok képeket és szobrokat tettek ki a köz
szemlére : mellycket az ujabb kor bámulni igen, dc utolérni nem tud (?). 

Herodot itt olvasta fel történeti miivét; Empedoclcs költeményét a 
tisztulásokról; Pinclar elöl ott ragadta el az ifjabb Corinna szóvitában 
a borostyánt; Aeschylos, Sophocles, Euripides itt adák elö szinmüvei
ket: szavalatok tartattak a tapsoló népnek, melly örömest megbocsátá 
az elbizakodást , sőt a biint is annak, ki füleinek tudott hizelegni. A 
nagy férfiak ott élvezék a dicsőséget: Thcmistocles ott nyerte el leg
édesebb jutalmát ; Plato ott izlelte meg előre a halhatatlanságot. 



FEL VILÁGOfiiTÖ JEGYZETEK 

a II. köny"hez. 

(A) 373-ik laphoz. 

Guizot (llisl. d" la Civilisalion franc;aisr·. J. 272. l. Paris, 182!>.) párvonalat 
huzottagermanok és amerikai vaduépekszokásai kör.t. Hali.Jo ( Mr:ditnzioni sioriche) 
hozzáadta még a n:·gi népek szokásait; és ekképeu a népek \"ad állapotának raj
zát igen jól reméljük adhatni. 

A n é p e k s z o k á s a i p á r v o n a l a k b a n. 

:1. Ellenség elöli fulás. 

R é g i n é p ck n é l. A szokás ~ nem védelmezni a tért, ki nem 
tartani szilárdul a csataiéren, könnyen visszavonulni, és visszavonu
lás közben harczolni , természetesen a népek vándorlásától cred j s az 
ujon megtelepedett népeknél is tapasztalható. És e szokástól, miszerint 
az egész nép szégyen nélkül vonul vissza, cred azon másik is, hogy az 
egyes harczosok az erősebb cllcnfCl elől visszavonulnak. 

A népek könnyed visszavonulásának két nevezetes példája ma
radt fön az izraeliták betörése alkalmával Chanaán földére. Kezdetben 
előnyomult c nép eg<~sz Cades-Barneig, a tartomány nyugoti széleig j 
de az ott lakó népek erejéről tudomást szerczvén magának, megrémül, 
zugolódni kezd, és Mózscs visszavonja azt a Vörös-tengerig. (Numcr. 
13. 14) Negyven évig maradván itt, ujra előnyomulnak ugyanazon 
hely felé j dc az edomiták, Esau utódjai, s ugyanazért rokonaik, kik 
ellen harczot kezdeni megtiltá nekik az Isten, elzárván előttök az utat, 
visszavonulnak a pusztába, s iszonyu kerületet tesznek, hogy az ellen
kező keleti oldalon juthassanak be. 

Horner hősei, midőn gyengébbek az ellenfélnél, }Ja csak lehet, 
mcgfutamodnak. 

"Görögországnak Jutjdanta nem voltak állandó lakói; hanem a 
népek folytonosan költözködtek, e l h a gy v a sajá t l ak h c l y ök e t, 
é s a m i n d i g s z á m o s a b b n é p ck á l t a l s z o r i t t a t v a. Azon 
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meggyőződésben tehát, hogy a S?.iiks{~gcs éklmct mimlcni.iU föllelik, 
minden baj nélkül tovább vándoroltak." (Thucyd. l. 2.) 

Nevezetes példa a profán történelemben, a szittyák folytonos 
visszavonulása Darius seregei elöl. A Cyrus és Tomyris köztí harcz, 
mint azt Hcrodot előadja, nem egyéb folytonos előnyomulás- és visz
szavonulásnál, hogy egymást rászedjék i a szokás itt mcstcrséggé vált. 
( Herodot. I. könyv. 205-216.§. IV. 120 és köv.§.) 

Ugyanez volt a partimsoknak is állandó szokásuk és mcstcrsé
gök i mint Crassustól kezdve Aurelián és Julián császárokig látjuk a 
romai történetekben , és kés8bb a keleti birodalom történetében. 

N é me t n é p ck Átengedni a helyet, dc oda ismét visszatérni, 
mcsterség-, és nem félelemnek tartjálc (Tacit. Dc mor. Gcrm. 6.) 

U j a b b ak. "A mi harczosai nk nem akarják szemben támadni 
meg az ellenséget, sem midön az őrködilr i azt várják, hogy tizen legye
nek egy ellen." (Choix dc lettr. édif.; Missions d' Amérique, t. VII. 
p. 4D.) 

"A vadnépek nem dicsekesznek azzal, hogy szemben és nyilt 
erővel támadják meg az ellenséget. . . Ha daczára az ovatos vigyázat
nak, mcllyet c végre használnak, mozdulataik fölfedeztetnck, okosság
nak tartják, vissza vonulni." (Robertson, Hist. d' Amcr. 1778. T. II. p. 371.) 

(H o z z á a d.) Az algiri, s afghanistani népek mindig ezt teszik. 
~. Harezosnök. 

R é g i ck. A népek betörése alkalmával a n8k is kisérvén a fér
fiakat, szükséges vala, hogy ők is a harczokho7. szokjanak, a csatatérhez 
kiizel legyenek, a harczosokat bátoritsák és gyámolitsák, a sebesültc
ket ápolják stb. 

A bibliai példák bővében vannak. Jákob nejcit a csapatokba 
osztá be, midőn visszatérve Chanaán földérc, az ott székelő Esautól 
fólt. (Gen. 33.) El borittatván a~ cgyptomiak a Vörös-tenger által, ,Ma
ria proféta-asszony, Áron testvére, vevé a dobot kezébe, s előrement 
a dobokkal, és énekelve utána mindcn nők.' (Exod. 15, 20.) Deborah 
proféta-asszony bátoritja, s követi Barachot a Sisara ellcm harczba i ki 
futás közben Jahel, Haber neje által megöletett. (Bir. 4.) Deborah és 
Barach együtt éneklik a győzedelmi dalt. 

Az amazonok a harczosnöknek mintegy mythusát képezik. Leg
régibb történelmi példák erre: Scmirarnis Babylon, Nitocris Egyptom, 
Tomyris a massa~cták királynf•ja, s Artcmisia, ki Xerxest kisérte a 
hadba, stb. 

Xenophon az assyriusok (babyloniak ?), l1yrcanok, lydusok, me
dusok nejeiről és családjairól beszél, mellyek a seregeket követték. 
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(Cyropaedia.) Hozzáteszi még azt is : "Az ásiai népek mai napig is, 
háboruba mcnvén, magukkal viszik a becscsebh tárgyakat; azt hozván 
fel okul, hogy igy nagyobb tüzzcl harczolnak: sziikségkép férfias vé
delemre levén kötelezve. Lehet, hogy igy áll a dolog; de lel1et az is, 
hogy ezt él vezetvágyból teszik." 

A legrégibb egyptomi emlékeken gyakran ábrázoltatnak a győ
zelmes Rhamsesek clejbe kivonuló hölgyele - Jephte leánya feláldoz
tatott; Horatius nővére, testvére által gyilkoltatott meg hasonló alka
lommal. - Ez a vándornépek régi szokásának végmaradványa az ál
landó lakhelyeken. 

N é me t n é p ek. Leghathatósb ösztön a vitézségre, hogy nem 
vak-eset, vagy véletlen összetódulás által alakulnak a csapatok vagy 
ékezetek, hanem az összetartó családok-, rokonságok- és legközelebbi 
szivzálogokból j honnan az asszonyok sikoltásai t, és a kisdedek sirását 
hallhatni. Ezek a legszentebb tanuk; ezek a legfőbb magasztalák. Se
beiket az anyák- és nőkhez viszik : és ezek nem irtóznak a sérveket 
számba venni és orvosoini; s eleséget és biztatást visznek a csatázók
nak. Mondják, hogy némelly, már hanyatló és széledező csatarendeket 
asszonyok tartóztattak vissza, forró esedezéssel, és oda tartott melleik
kel, s a közel rabságra utalva, mellytől nőiket még inkább féltik. 
(Tacit. U. o. 7. 8.) 

U j a b b n é p ek. A tunguzi nők Siberiában férjeikkel mennek a 
harczba; de azért általuk még sem kiméltetnek (Meiners, Nők törté
nete. l. k. 18. 19. l.) 

"A yarmuki csatában , Syriában , 63G-ik évben , az utolsó sorban 
valának láthatók Derbar nővére, s az arab nők .. kik az íjat és lándsát 
forgatni tudták ..... Az arabok három izben vonultak vissza rendet
lenségben j sa nők szemrehányásai mindannyiszor visszatéritették öket." 
(Gibbon, Hist. de la décad. de l' emp. romain, T. X. p. 240.) 

(H o z z á a d.) "Azt mondják, hogy az uzbek-lakai nők, néha cl
kísérik férjeiket kirándulásaik ba." (But'neS' Vo y. a l' embouchure de l' 
Indus, Labore 1 Caboul, etc. Il. 243. 1.) 

"Mondják, és hiszik is, hogy a bukhariai sereg bement Mervc 
(turkoman nép) területérc, mig Bairam-khan és társai távol voltak; 
nejeik ezredeket képeztek, és az ellenségnek elejbe mentek." (Burnes, 
U. o. III. k. 4. L) 

3. Proféta-asszooyok, papnök. 

R é g i n é p ck. Ama szokásból, hogy a nők követték és buzdi
tották férjeiket és fiaikat a hadba, eredett azon szokás is , hogy taná
csot kértek tőlök j innen ismét, hogy feleleteik jósszerüeknek tartattak. 
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(L. Exped. Cyri, Larcher fordít. Paris, 1778. ·5:-k. n. 54. A tanács-adá
sok szentsége felől a régieknél.) Még a miveltebb társadalmak
ban is figyelembe vétetett némell y nők belátása, és mintegy jóslata 
az emberi dolgokban. Természetes is, hogy a kik nincsenek annyira 
belebonyolodva a világi ügyekbe, sokkal elfogulatlanabbul i télnek 
azokról, és ama józan ész- és érzelemmel, melly bizonyára nem téved 
annyira, mint a kikiirtölt politikai ügyesség, vagy még inkább a 
férfias szenvedélyek. És ez annál inkább ugy volt a népek eredeti 
korszakában, midőn a szenvedélyek sokkal féktelenebbek voltak. 

A nép ügyeibe avatkozó nők, legyenek bár igaz, vagy ál proféta
asszonyok , igen gyakran fordulnak elő az izraeliták történetében. Az 
imént emlitett Maria és Deborah, Micha anyja, ki bálványt csinált, 
mellynelc papjává tette fiát (Bir. 17.), Anna, Sámuel anyja (1. Kir. 2.), 
s az endori pythonissa, kitől Saul is tanácsot kért. (1. Kir. 18.) 

A profán történetben hiresek: a dodonai jósnők ( Herod. l. 2. §S. 
56. 57.), adelphii Pythia, az ar gos i llapnő, kinek nevéről az argivok jelölék 
azévet (Timcyd. Il. 2.), s több proféta-asszonyok és papnők. Ezek tiszte
lete olly igen átalános volt az ó-korban, hogy Herodot különös dolog
nak találja, miszerint Egyptomban nem voltak papnők (l §. 35.). 

"Az issedonoknál (szittya nép) a nők olly tekintélylyel bírnak, 
mint a férfiak." (Herodot, IV. §. 26.) 

A gallusok fontos ügyekben a nőket kérdezték meg. Abban 
egyeztek meg Hanniballal, hogy ha a earthagaiaknak panaszuk lenne 
a gallusok ellen, a gallus nők ítéljenek a dologban. (Mém. de l' Acad. 
des lnscription. t. XXIV. p. 374. j Mém. de l' ab. Fréret.) 

N é me t n é p e k. Sőt ők némi szentségszerüt és sejtelmest hisz
nek rejleni bennök; nem is vetik meg tanácsaikat, sem válaszaikat 
nem mellőzik. (Tacit. u. o. 8.) 

U j a b b n é p ek. "Midön valamelly nemzeti háboru támad, pa· 
pok és jósok kérdeztetnek meg j gyakran a nők tanácsa is kikéretik." 
(Robertson, Hist. d' Amérique. II. köt. 369. l.) 

A huronok külUnösen a nőket kérdik meg egész pontossággal. 
(Charle-ooi:c. Hist. du Canada, 267. 269-287. l.) 

~ • .18vendBiések. 

R é g i n é p ek. - Azon módok iránt, mellyek által Isten aka
ratját az első embereknek, és különösen Izrael népének későbben ki
nyilatkoztatá, lásd a B i b l e d e V e n c e ötödik kiad. Disc. prélim. 
és T. XXI. Sur les elections par le sort; ugy szinte más értekezéseket. 
Nev~zetes példái ennek azon vessző és kígyók, melly~kkel Mózses 
az egyptomíak csábmesterségeit megszégyenítette j s Aronnak vesz-
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szeje, melly a törzsfönökök tizenhárom vesszeje közt kivirágzott. 
(Num. 17. 1) 

A hamis jövendölés mesterségc nagyon elterjedt a népek közt, 
mindennemü változásaiban: a csillagok, légtünemények, az állatok 
mozdulatai 1 hangja 1 belei, a folyadék szemlélete valamell y edényben, 
nyilak és vesszők által vetett sorsok stb., szalgáltak eszközül a jöven
dölésre. 

"A jóslók nagy számmal vannak a szittyáknál; e végre fűzfa
vesszöket használnak: összekötvén egy csomót, leteszik azt a földre, 
azétbontják, és különválasztva mindenik vesszőt, a szerint jövendöl
nek" stb. (Herod. IV. §. 67., és Larcher 148. jegyzete.) 

"Megállván Babylon királya a ]{ettős uton, a két ut kezdetén, 
jövendölést kérdezve, s nyilakat egyelitve: a bálványokat kérdezte meg; 
a májtól kért tanácsot. c' (Ezecltiel, 21, 21.) · 

A lovakkali jövendölésnek jeles példáját találjuk Darius Hystas
pis fiának megválasztásában. (llerod. III. §. 84.) 

A görögök és romaiak, mint Guizot megjegyzi , a madarak rep
tétől és énekétől kértek tanácsot ; ehhez járultak az áldozatok belei, a 
légtünemények stb. A jövendölések, valamint a görög-romai vallás 
minden egyéb részei , ecclP-eticus jellemmel birtale 

N é mct n é p ek. A jóslatok- és sorsvetésre igen figyelnek. A 
sorsvetés módja egyszerű : a gyümölcsfa levágott ágát ízekre metélik, 
és bizonyos jegyekkel bélyegezve, fehér ruhára szórják, csak ugy oda
vetőleg és esetesen ; legott , ha közügy van kérdésben, a község papja, 
ha magánénlek 1 a családapa, az isteneket kérve s égre tekintve, min
deniket háromszor fölveszi, sa fölvetteket a rájok jegyzett bélyeg sze
rint értelmezi : ha tiltólag mutatnak , az napon a kitűzött tárgyról 
semmi kérdés többé; ha engedölcg, azonfölül még a jóslás tanusága ké
retik ki, és pedig, mihcz itt is tudnak, a madarak éneke és röpte. Sajátja 
c nemzetnek, a lovak sejtelmeit és jeladásait is megkisérteni. (Tacit. 
U. o. 10.) 

U j a b b n é p ek. A vesszökkeli jóslat némi viszonyban áH a nyi-

1) Ha emlékezetem nem csal, a bibliának valameily ellensége egy helyet 
idéz Heradotból , hol az mondatik: "Egyptomban senki sem gyakorol jövendö
lést." (Lib. ll.§. 83.) De Herodo t azt is hozzá teszi: "A jövendölés csak némell y 
isten·eknek tulajdoníttatik"; és folytatólag oraculumokat idéz. Azt akarja tehát 
mondani, hogy Egyptomban csupán papok valának a jósok: Görögországban 
pedig papok és nem-papok; mert Heradot szintugy, mint a többi történetírók, 
főleg a görögök, az idegen szokások leírásában ezeket mindig saját nemzeti sza
kásaikkal ha~;onlitják össze. 
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lakkali jóslattal, melly egész keleten szokásban volt. Midőn a turcoma
nak a Ghasnavidák leveretése után Persiában megtelepültek (1038. e.), 
királyt választottak maguknak i nyilakra irván először a különféle tör
zsek neveit, azután az ugyanegy törzsbeli családok-, végre a sors által 
kihuzott család különféle egyéneinek neveit. (Gibbon, Hist. de la decad. 
de l' emp. rom. T. II. p. 224.) 

A madarak éneke- és röptéből vett előérzetek nagy részben az 
amerikai népek, ugymint natchesek-, moxok-, shichitáknál stb. vannak 
szokásban. (Lettres édif. VII. köt. 255 l. i VIII. köt. 141. 264. l.) 

5. Király és kormányzás. 
R é g i n é p ek. Hogy az ösnépeknél a kormányzat nem volt 

egyforma , hanem majd monarchiai, majd papi, majd aristocratiai · a 
törzsfönökök, vagy democratiai a családfők befolyása mellett, vagy 
legtöbbnyire két-háromféle összevegyitve : azt az egész szent és világi 
történelem tanusitja. De a hol monarchiai volt, ott az örökösödés is 
csakhamar behozatott i ezt az egyptomi, babyloni, assyr, indiai, chinai, 
hellen stb. népek uralkodóinak jegyzékei bizonyitják. A származási 
táblák lényeges részét , sőt egyedüli Chronologiáját teszik a bibliának, 
minden egyéb öskönyveknek, s az alárendelt helyzetben maradt népek 
mostani szakásainak is. A monarchia szinte nem régibb forma a többi
nél i azonban a monarchiában természetes , ősi , állandó , és szükséges 
dolog az 1:1rökösödési forma. 

A papi közbenjárás világosan kitünik átalában apapicast fels8bb
ségéböl a többiek fölött i ide számitván a harczosokat is bármell y nép
nél. Kitetszik tovább ez Egyptomban az emlékekből; Babylonban a chal
daeusok fönmaradásából két vagy három hóditás után is ; a medo-per
sáknál a zendavestából, a magusok tekintélyéböl, és onnan, hogy a ki
rály a papi castból való , s egyszersmind főpap (lásd Cyropaedia, 
l 43 L, és a jegyzetet) i a hinduknál a vedákból, és azon Maha-baratá
ból, melly a papok és harczosok közti küzdelem epopoeiája. Spartában 
a királyok kettős papságot viseltek. (Herod. VI. §§. 56. 57.) 

A t1:1rzsfönökök aristocratiai hatalma kitetszik ugyanazon tényből, 
hogy a törzsek föntarták magukat (mi közös kötelék, és a főntiköknek 
föntartott hatalom nélkül nem történhetett volna,) Egyptomban, Per
siában (Cyropaedia, I. 6. 1.), A theneben , Romában, tovább a ger
manok közt, és minden ujabb népeknél. "Cecrops, és az első királyok 
alatt egész Theseusig, Attica mindig városokra volt felosztva, mellyek
nek saját prytanjai, vagy archonai voltak ... Theseus azonbaneltörlé 
a többi városok senatusait és tisztviselőit; egyedül az athenei senatus
és prytanaeumra szoritván azokat." (Thucyd. II. 15.) 
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Mi pedig a családfők democratiai, vagy talán minden harczosok te
kintélyét illeti, ez kitetszik onnan, hogy a szent-irás, és valamennyi régi 
történeti könyvek tyrusiakat, atheneieket, spartaiakat ernlitenek a 
többes számban, még akkor is, midön királyaik voltak; és bizonyitják 
ezt a népszerü forradalmak számos példái mindeme népeknél, vagy vá
rosokban. 

A vegyes kormány leginkább szokásban volt a népeknél; legjel
Iemzetesebb ezek közt a világi történelemben Sparta kormánya. De még 
jellemzetesebb az izraelitáknak egész bibliai története. A természetfölötti 
közbenjárás nem rontja le, sőt még inkább többnyire meger8sÍti a ha
sonlatosságot; mint például, midön az Isten elörelátja, és szemére veti 
az izraelitáknak, hogy más n é p ek p é l d á j á r a 1 királyt akarnak. 
Az Isten által választott főnök 1 papi közbenjárás, birák 1 érdem szerint 
választott királyok , örökös királyok , aristocratiai tanács, democratiai 
befolyás, minden, de minden feltalálható abban. S ez természetes dolog; 
de jó ismételni, hogy ez a népeknek egyedüli története, melly magát 
8szintén illyennek vallja. 

N é me t n é p ek. Királyokat a nemesség, hadvezéreket a hősök 
közül választanak. A királyol{ hatalma nem korlátlan és önkényes ; a 
hadvezérek is példával inkább, mint parancscsal vezetik a népet: ha 
elszántak, ha kitünők, ha a csatarend élén müködnek 1 magukat csodái
tatva járnak elöl példájokkat Egyébiránt akár fenyiteni, akár tömlöczbe 
vetni 1 akár megverni, kinek sem szabad másnak 1 egyéb a papoknak ; 
ezeknek is nem büntetéskép 1 vagy a vezér rendeletéből , hanem mint
egy Isten parancsára. Kisebb ügyekről a fönökök tanácskoznak, na
gyobbakról mindnyájan; de ugy, hogy azokat is, a mikröl határozni a 
község dolga, a fönökök tárgyalják. A királyt, vagy főnököt 1 a mint 
öt kora, nemessége, hadi érdeme, s ékesenszolása ajánlja, ugy hallgatják 
meg: inkább szónoklati tekintélyök-, mint parancsoló hatalmuknál 
fogva. Ha nem tetszett az állitás 1 zugolód va rosszalják; ha tetszett, 
dárdáikat összeverik. Legtiszteletesebb neme a helyeslésnek, fegyver
rel dicsérni. Senkinek sem szabad előbb fegyvert fogni, valamig csak 
a község öt arra képesnek nem nyilvánítja. Ekkor agyülésben vagy a 
fönökök egyike, vagy az apa, vagy atyafi paizszsal és dárdával szerelik 
föl az ifjat: ez náluk a toga, ez az ifjuság első dísze; eddig ök csak a 
qsalád tagjaiul tekintetének: most már a köztársaságéi. (Tacit. u. o. 7. 
11. 13.) 
. U j a b b n é p ek. A vad népek sem fejedelmeket, sem királyo-

kat nem ismernek maguk közt. Eurapában azt mondják, hogy köztár
saságban élnek; de náluk nincsenek állandó tl:lrvények. .. Minden csa-
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lád teljesen szabadnak, és mindcn indián függetlennek tartja magát. 
Mindazáltal a szükség megtanítá öket, némi társadalmat képezni, és 
főnököt választani maguknak, kit ka c z ik á-nak vagyis parancsnoknak 
neveznek ... Hogy valaki közülök illy méltóságra emelkedjék, vitézsé
gének fényes bizonyítványait kell adnia. (Lettr. édif. VIII. k. l 33. l) 

6. llntll csapatok. 

R é g i n é p ck. Egyike a legnevezetesebb szokásoknak a népek 
történeteiben, a harczos csapatok, és kalandor vezérek. Ezek mindcnütt 
társadalmat képeztek a társadalomban, államot az államban; elkerül
hetlen kövctkezése volt ez az államok közti csekély összcfúggé9nck, 
és a természetes hajlamnak a küzdésre, a kalandok és hatalom keresé
sérc; mellyet Tacitus olly helycsen fejez ki c szavak által: M i d ő n a 
p o l g á r z a t a ls z ik stb. A népeknek több fő- s alosztályokrai sza
kadozása, s ollykor a kölönböző népeknek egy nemzetté olvadása is, 
rendesen illy egyes vezérek körül alakult csapatoknak tulajdonítandó. 

A legelső csapatvezér hihetőleg Nimrod volt. Elkülönözött népek 
vezérei voltak kétségkivül Esau utódai; kik épen igy neveztetnek a 
Genesis 36. fejezetében (d u c cs , nem r e g es, a V ul gatában ; 
a l o u f, nem pedig m e l c c h, a zsidó szövegben). Csapatvezérek voltak 
némell y vitéz izraeliták , mielőtt az egész nemzet biráivá lettek; ka
landor vezér, vagy harczos volt Sámson egész éltében. V ezér volt Dá
vid, Saul életében; csapatvezér Cyrus, atyja Cambyses, és nagybátyja 
Cyaxares, persa és medus királyok életében; csapatvezérek Hercules, 
Danaus, Hellen (Thucyd. II. 15.), Theseus, és a görög népeknek min
den hősei s alapitói; szintugy Romulus, Roma alapitója stb. 

"Kitüntetve magát Cyrus, öt a persa népnek tanácsba gyül t vénei, 
a mediai hadjárat fejévé választák meg. Ezenkivül hatalmat adtak 
neki, kétszázat választani ki azokból, a kik egyenlök méltóságban (IÍ,uo

n flOt, persiai előkelők); és mindegyiknck a kétszáz közül ismét meg
engedék , választani más négyet ... Mindcniknek tovább ezen ezer kö
zül megengedték, hogy 10 paizsos, tiz parittyás és 10 ijász vitézt vá
laszszanak ki a persa nép közül; és ekképen szedetett össze 10,000 
ijász, 10,000 parittyás, és 10,000 paizsos, és ezeken fölül volt még az 
1000 nemes" (Cyropacdia., 38. l. Vö. 64. l.). 

N é me t n é p ck. Mindenkor válogatott ifjak nagy tömegétől 
környeztetni, békében disz, háboruban véderő. Mert nem csak saját nem
zetsége között, hanem a szomszéd köz<;{~geknek is, kinek-kinek hire 
és dicsősége abban áll, ha ki séretének száma és vitézsége kit ünő. Mivcl 
az illy fönökök követségek által meghivatnak, és ajándékokkal ékesit
tetnek, és jobbára már hirökkel elnyomják a háboru t. Ha a község, 
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mellyben születtek, hosszu béke- és heverésben tesped, a nemes ifjak 
nagyobb része önkényt olly népekhez megy, mellyek épen háborut vi
selnek. Minthogy részint a nyugalmat nem szereti e nemzet, részint 
a veszélyek közt hamarább kitünnek: és nagy hadi kiséretet csak erő
vel és háboruval tarthatni fön j mert fejedelmök bőkezüségéből várnak 
majd harczi paripát, majd egy véres és diadalmas dárdát: s a lakomák, 
habár nem fényesen, de dusan adatva, zsold fejében járnak ki. Az ada
kozásra anyagot háboru és ragadozás nyujt. (Tacit. u. o. 13. 14.) 

U j a b b n é p ck. A leghatalmasabb rend az irokezeknél a had
vezéreké. Mindenekelőtt szükség, hogy szerenesések legyenek , és kö
vetőiket el ne hanyagolják: kötcless<!gök a nagylelküség j és minden 
előforduló alkalommal meg kell fosztani magukat mindattól, a mi rájok 
nézve kedves, harczosaik javára (Mém. sur les Iroquois, a Variétés 
litt. l. 443. lapján.) 

A hadvezérek tekintélye az ifjuságnál nagyobb, vagy kisebb, a 
szerint, a mint többé, vagy kevésbbé vendéglik meg őket (Journ. 
des campagnes de M. dc Bougainvillc cn Canada, a Variétés litt. 
I. 488. lapján). 

':. Időtöltés, vadászat. 

R é g i n é p ek. A kóborló, vagy állandó lakhelyekkel nem biró, 
és hasonló szomszédoktól környezett népeknél igen gyakori alkalom nyí
lik a háborura j a háboru náluk ugy szólván folyvást tart. Miért i!l a 
harczos olly fontos személynek tartja magát, és annyira fölül emeli 
magát a többi eastokon , állapotokon, és a nőnemen , hogy az általa 
megnemesített harczmesterségen kivül minden egyebeket másokra tol, 
és lealáz. Maga a vadászat is nem annyira egy, az életre szükséges és 
hasznos foglalkozás nála, mint sem katonai gyakorlat. Hol rendes csa
patok és gyakorlatok nincsenek , ott ez az egyedül lehető foglalkozás. 

"A barbarok legnagyobb részénél azok 1 kik kézmüvckkel foglal
koznak, sőt g y e r me ke ik is, legalsóbbakul tartatnak a polgárok 
közt; a legelőkelőbbekül ellenben azok, kik nem gyakorolják azokat, és 
különösen azok, kik fegyvert forgatnak. Minden görögök , főleg a la
ccdaemonok, c véleményben növekednek föl j kivéve a corinthusiakat, 
kik a kézmüveseket becsülik." (llerod. Larcher, IL §. 167.) 

E szokás Herodot után is megmaradt a görögöknél és romaiak
nál. ldö multával tehát az élclmi szerek kiosztása, és a látványok (p a-. 
n em et c i r c e n s c s) szükségcsekké váltak a világot leigázó nép 
henye utódainak táplálása- és mulattatására. 

"A persák (mielőtt még Cyrus által hatalomra vcrgődtck) nyilván 
üzik a vadászatot j és a király épen ugy, mint ha háboruban volna, s a 
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többiek vezére lenne, maga is vadasz , és a töpbiek által vadásztat j ez 
mindazáltal csak gyakorlatnak látszik, ~ell y minden egyebeknél inkább 
hajlandóvá teszi az embert a háborura .. " (Cyropaedia 1 l. 8. L Vö. 
Anabasis , I. §. 39.) 

N é me t n é p e k. V alahányszor nem háboruskodnak, vadaszattal 
is sok időt, de henyél ve még többet töltenek :álomnak és evésnek adván 
át magukat j a legvitéze bb- és ltarczosabbak sem tevén semmit, a l1ázat, a 
ház isteneit, a földeket nök, vének, és a család bármelly legerötlenebb 
tagjának gondjára bizva, ök maguk tespednek : a természet furcsa el
lentéteül, midön ugyanazon emberek annyira kedvelik a tétlenséget, és 
gyülölik a békét. (Tacit. u. o. 15.) 

U j a b b n é p ek. Kivéve némell y apróbb . vadászatokat, az illi
noisiek tökéletesen henye életet élnek ; dohányoznak és beszélgetnek. .. 
Takarójok ala ti nyugodtan töltve az időt, alusznak, vagy ijakat készite
nek ... Ellenben a nök reggeltől estig rabszolgák módjára dolgoznak. 
(Lettres édif. VII. 82. 86. l. V. ö. RobertBon, Hist. d' Amér. II. 561-
570. l. 50. sz.) 

8. Lakhel)·ek. 

R é g i n é p ek. A legelső városok táborhelyek (t e n t o r i a, 
R i n g), a későbbiek pedig az elsöknek utánzásai levén: térek, mezök, 
kertek, berkek választák el a házakat egymástól. Innen magyarázható 
a legrégibb városok nagyszerü kiterjedése, mellyet a történetirók em
litenek, a romok pedig igazolnak. "Sparta, mivel nincsenek szomszédos 
házai , sem pompás templomai s épületei, söt a görögök régi módjára 
mezei-lakokból áll, sokkal alábbvalónak tetszhetik hirénél" (Thucyd. 
l. 10.). Atheneben olly sok üres tér volt, hogy mindazokat befogadhatta, 
kik a lacedaemonok évenkinti betörései elöl a városba menekültek 
(u. o. II. 17). 

Magukat a templomokat mindig szent berek környezte. Izrael 
Istene megtiltá ezeket. De az ö temploma sem volt, miként a mieink, 
egyetlen nagy épület: hanem a kőfalazat többrendbeli épületeket zárt. 
magába; a nép egyedül a csarnokokba me hetett: a szentek szentje, 
hasonlóan a pogányok kápolnájához, csupán a papok számára vala 
főntartva; s ide is csak a főpap, évenkint egyszer léphetett be. 

Dávid a 121-ik zsoltár 3-ik versében dicséri Jerusálemet, mi.vel 
szomszédos házai vannak, ami ritka dolog; és e kivétel összeszorult lakos
ságra mutat. Pompeji romjai tanuskodnak amellett, hogy ama régi szo
kás a romai korszakban is megvol t. Az egymáshoz kapcsolt házak, a fel
s?bb emeletek,azutczára néző ablakok, ujabb eurapai szokást tanusitnak. 
Asiában valószinüleg a bejárásnál egyéb soha scm nyilt az utczára, s 
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csupán a háztetőn levő erkély nézett oda: mint ez ott jelenleg is divat
ban van. 

N é me t n é p ek. Hogy a german népeknek semmi keritett vá
rosuk sincs 7 eléggé tudva van j nem is türik az egymáshoz csatolt ta
nyákat. Elszórva 7 s elkülönözve laknak, a mint valamelly forrás, vagy 
mező, vagy liget megtetszett nekik. A lakcsoportokat sem rendezik ugy, 
mint mi j összekötve, s egymáshoz ragasztva az épületeket; hanem a 
maga házát kiki üres térrel keríti be 7 akár a tüzveszélyek elleni óva
kodás-, akár építési tudatlanságból. (Tacit. u. o. 16.) 

U j a b b n é p ek. Ekkép épitvék a vad népek falvai Amerikában, 
és a hegyi lakóké Corsicában; szétszórt, és egymástól távolabb álló 
házakbóllevén alkotva ollyformán, hogy egy ötven házból álló falu néha 
egész negyed mécföldnyi (leg.) teriiletet is elfoglal. (Volney, Tableaux 
des États-Unis, 484-486. L) 

9. Házauág. 

R é g i n é p ek. Nincs szokás, mellyre nézve az é g a lj-ból okos
kodó iskola annyira eltért volna a történettől, mint a többnejüség és 
egynejüség felőli vitában. Azt mondták némellyek, hogy a többnejüség 
természetes, örökös, és mellőzhetlen a keleti meleg éghajlatok alatt: 
feledve mindenekelőtt Görög- és Olaszországot, mellyek szintolly déli 
tartományok; mint Assyria és Media j tovább azt, hogy a kereszténység 
keleten keletkezett, és mielőtt a világ többi részeibe elvitetnék7 ugyan
ott vétetett fuganatha, s a többnejüséget azonnal eltör lé. Ki ez intéz
ményt a Cham- és Sem-féle törzseknek tulajdonitaná, a Japhet-törzs 
kizárásával, annak ugy látszik 7 mintha igazsága volna: de még sincs j 
mivel az ásiai J aphetféle törzsek is csakhamar elfogadák a többnejü
séget j tovább, a keresztény cgynejüség mindenekelőtt a Semféle tör
zsek által fogadtatott el. A többnejüségnek sokkal természetesebb ere
deti oka, véleményünk szerint, az ősoépek állapotában és szükségében, 
s amaz isteni parancsban kereshető, hogy terjeszkedjenek és szaporod
janak. Nem mondjuk azt, hogy a nőknek tuczatonkint vagy százankint 
tartása , a h a r em , foglaltatott légyen e parancs-, vagy szükségben j 
egyedül a többnejüség, de nem a változatos sokaság volt megengedve 

Ennek is, mint más egyébnek eredetét bámulandókép megfejti a 
sze nt-irás. A patriarchák rendesen csak egy nőt vesznek; ezenkivül egy 
másikat csak akkor , ha az első nem szül nekik gyermekeket, vagy már 
nem reménylenek tőlök, és egyéb hasonló okoknál fogva. Ábrahám 
megelégszik a magtalan Sárával igen élemedett koráig ; akkor is Sára 
kezéből fogadja el Hagart, és pedig magtalansága miatt (Gen. 16.) j 
Keturát is, ugy látszik, csak Sára halála után vette el (u. o. 25.). Na-
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chornak, Ábrahám testvérének, csak egy neje, s egy ágyasa volt (u. o. 
22.). Izsákról semmi nyoma sincs, hogy egy fele.ségénél több lett volna. 
Esaunak ugy látszik három volt (u. o. 26, 34. 28, 9.). Jákob egyedill 
Racbelt ohajtotta; Liát megcsalatás következtében nyerte: késöbb Ra
chelt első szerelmébeni állhatatosságáért; a magtalan Racheltől fo
gadta el Balát, annak szolgálóját, és a szülui megsziint Liától Zelfát, 
szinte ennek szolgálóját (u. o. 29. 30.). 

N é me t n é p ek. A barbarok közt csaknem egyedül maguk érik 
be egy feleséggel; igen keveset kivéve: ezek sem bujavágyból, hanem 
mert nemességök miatt többektől igényeltctnek. (Tacit. u. o. 18.) 

U j a b b n é p ck. Az éjszakamerikai vadaknál, olly tartomá
nyokban, hol ritka az élelem, és nehéz eltartani a családot, minden 
férfi csak egy nőt vesz. (Robertson, Hist. d' Amér. II. 293. l.) 

Jóllehet a moxok (Peruban) megengedik a többnejüséget: ritlw 
mégis, hogy egy feleségnél többet tartsanak j a szegénység nem cn
gedi, hogy többet vegyenek. (Lettr. édif. VIII. 71. l.) 

A guaranolmál Paraguayban a többnejüség nincs megengedve a 
népnek ; de a kaczikák tarthatnak kettőt, vagy hármat. (U. o. 261. l.) 

tO . .Jeg.)·ojltndék. 

R é g i n é p ek. Az ősi szokás mindenütt az volt, hogy az ipát, 
vagy sógort meg kellett ajándékozni, az óhajtott nőnek elnyerhetése 
végett. Igy van ez följegyezve a szent-irásban. Midőn Ábrahám szol
gája megnyerte Rebekát Izsáknak, "elővevé az ezüst és arany edénye
ket és ruhákat, s ajándékban adá azokat Rebekának j testvéreinek és 
anyjának szinte ajándékokat adott." (Gen. 24.) Jákob először hét, az
után ujabb hét évig szolgálta nagybátyját és jövendő ipát, hogy el
nyerhesse Rachel t (u. o. 29.). Midön Sichem elragadta D inát, Jákob 
leányát, eljött ehhez és gyermekeihez békét eszközleni , és mondá : 
"Valamit rendeltek, megadom. Öregbitsétek a jegyruhá t, és kérjetek 
ajándékokat; és örömest megadom, a mit kérendetek: csak adjátok 
nekem a leányzót feleségül" (u. o. 34.). Világos, hogy a jegyajándékot 
a vőlegény tartozott adni a leányzó családjának. (1. Kir. 18, 25.) 

"Némelly thrákoknak szokásuk, eladni fiaikat ... Ők igen drágán 
vásárolják meg feleségeiket ezek szülőitől." (Herod. V. §. 6.) Xenthes, 
thrákok királya saját leányát ajánlotta Xenophonnal{ .: "s ha van egy 
leányod, megveszem azt a th rákok szokása szcrint." (Exped. de Cyrus· 
Larcher, II. 200 l. Lásd ugyanott Larchernek 25-ik jegyzetét, melly 
egy egész értekezés e szokásról , s azon időszakról , midőn a leánynak 
családja kezdett jegyajándolwt adni a férjnek.) 

N é me t n é p ek. Jegyajándékot nem a nő a férjnek, hanem a 



nőnek a férj nyujt i jelen vannak a szülők és rokonok, s az ttjándékot 
helyeslik: nem afféle női gyönyörtil választott ajándékot, sem mclly 
az uj menyct cziczomázza, hanem ökröket és kantározott lo\·at, és 
paizst, dárdával és karddal. (Tacit. u. o. 18. 1) 

U j a b b n é p ck. ( rgyanez történik, hol a férj vásáralja felesé
gét i ez tulajdonává, rabszolganőjévé \'álik. "A guianai indiánoknál a 
hajadonok nem visznek jegyajándékot a férjnek. .. Az indián, ki egy 
indiánnőt vesz el, atyjának ajándékokat visz: függö ágy, csónak, né
hány nyilak még nem elegendők; egy évig kell dolgoznia a jövendő
beli ipának, fát vágni, vadászatra menni, halászni stb. A nők a guia
noknál valódi tulajdont képeznek." (Giornale Ms. d' un soggiorno 
alla Guiana, del signor di M .... ) 

Szintigy van a dolog a natebeseknél, némell y tatár törzseknél, 
ugy Mingreliában, Peguban, némell y afrikai népeknél (Lettr. édif., 
V II. 221. l.; Lord f(mms, Sketches of the history of Man, I. 184-186. 
l. 4 r. kiadás, 177 4.). 

(H o z z.) És 11 turcomanoknál (Burnes, i. m. III. 20. l. franczia 
fm·d.). 

(H o z z.) "Tudsurrahban, Abyssinia egy vidékén, a vőlegény, 
megtörténvén az eljegyzés, ipának egy h im· és egy nőtevét ad j napá
nak pedig két kosár rizst , egy kosár gabonát, egy vörös kendlit, egy 
darab suratci kék vásznat, és némi apróságokat." (Abbadie levele a 
Vörös· tenger partjairól, 1841. dec. 27 -ről. Franczia lapokból, 1842. évi 
october haváról.) 

H. názas~törés. 

R é g i n é p c k. Hogy a házasságtörés átalában ritka eset volt 
az ősidőkben, nem csak a későbbi idők bizonyságai tanusitják, hanem 
a törvények eredeti szigorusága is j melly sehogy sem fér össze e bün
nek gyakoriságávaL Az izraelitáknál halálo:3 büntetés volt rá szabva. 
(Levit. 20, 10. Dcut. 22, 22. Da.n. 13, 45.) 

1
) Hogy a németek ugy vették feleségeiket, azon kételkedni nem lehet: " 

l.mrgundiak törvénye momlja: ,,Ha valaki ok nélkül elüzi feleségét, adjon neki 
hasonló összeget altlwz, mellyet fizetett elnyerhetéseért" (tit. 34.). Theodorik, 
ostrogotitok királya, midi'm unok~lmgát Hermanfridnak, a thüríugiek királyá
nak atlá, ezeket irja neki: "J\!lentjük neked, ltogy követeid megérkezvén, e meg
Leesülhetetlen dologért, a nemzeteknél bevett szokás szerint, átvettük a. hozzánk 
küldött dijt, ezüsttel kantározott lovakat, mint lakodalmi lovakhoz illik." (Oas
slod. Vrw. lib. l V. ep. l.) · 

Egészen a legujabb idilkig Alsó-Saxoniában az eljegyzés Bt'tJdhop , ngyis 
Brallfkall(-, nl)\'ételne'k uevet:tetett. Adelung, lli.<l. anc. rlrs Allemttnds, 301. l. ::!. 
jegy.) 

;) 1 
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N é me t n é p ek. A házasságtörések olly kiterjedt nemzetben 
igen ritkák j mellyeket rögtön büntetni lehet 3. férjeknek. Az illy nőt, 
haja levágva, s meztelen, a rokonok szeme láttára, kiüzi házából a 
frrfi, s a lakcsoport hosszában vesszőzve kergeti. A megesett szüznek 
semmi kegyelem; sem szépsége, sem kora, sem vagyona által nem ta
lál férjet. (Tac. u. o. 19.) 

U j a b b n é p ek. Azt mondják, hogy a házasságtörés ismeretlen 
,·olt a szigetbeli karaiboknál, mig az europaiak oda nem jöttek. (Lord 
liaims, Sketches, I. 207. l.) 

"Az éjszakamerikai vadaknál a házasságtörést legtöbbnyire ren
Jes itéletl1ozás nélkül bünteti a férj ; ki vagy kegyetlenül elveri a nőt, 
vagy orrát harapja le." (Long, Voyages ehez différentes nations sauva
ges de l' Amer. septent. 177. l. V. ö. Az amerikai indiánok történetét 
James Ad airtől angol nyelven, 177 5., 144. l. V ariétés littér. I. 458. 1.) 

f~. Késéíl házassa~ok. 

R é g i n é p ek. A szent-irásban megemlitett minden vizözön
előtti s utáni ős származási jegyzékekben, egyetlen példája sincs olly 
patriarchának, ki nagyon kora ifjuságában nemzett volna gyermekeket. 
Kövessük bár a zsidó olvasást, melly a nemzedékeknek rövidebb élet
kort ád, Ábrahámnak egyetlen maradéka sem született hamarább, mint 
atyjának 29 éves korában (Gen. ll, 10-26.). Mindez késői házasságra 
mutat. Izsák, az annyira ohajtott, s a neki tett igéretek miatt olly be
cses gyermek, csupán negyven éves korában vett nőt (u. o. 25, 20.). 
Szintugy Esau (u. o. 26, 34.). Jákob sem volt fiatalabb, midőn hét évi 
bujdosása után, feleséget vett. Hogy a késői házasság, és késői nősülés 
a régieknél szokásban volt, azt az utódok panaszai bizonyitják, midűn 
már megszünt. 

N é me t n é p ek. Az ifjak későn nősznek; miért nemi erejek ki
meritetlen. A szüzeket sem siettetik : ugyanazon virulásnak , hason
lóan testesek j egymáshoz illők, és épek adatnak össze : a szülők izmos
ságának megfelelnek a magzatok. (Tacit. u. o. 20.) 

U j a b b n é p ek. A kóborló vadak közönyös érzelmeit szerelem 
dolgában, sokan észrevették már; Bruce tapasztalta ezt a gallák- és 
shangallálmál Abyssinia l1atárain, Levaillant a hottentotoknál. .,Az 
irokezek tudják, és azt mondják, hogy a nőkkel i közösülés vitézségöket 
és erejeket gyengíti; s kinek mesten1ége a fegyverforgatás, annak 
tartózkodnia kell a nőktöl, vagy azokat rnérséklettel ha'3ználni." (Mé
moires sur les Iroquois, a Variétés littér. I. 455. lapján. Vö. Volney, 
Tableau des Etats-Unis, 448. l.; Malthus, Essai sur le principe de la 
population, I. 50. L; Robertson, Hist. d' Arnér. II. 237. L) 
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A grönlandisk csak husz éves korában adják férjhez a leányt; s 
az éjszaki v&.dak nagyobb részénél ugyanezen szokás uralkodik. (Mei
"ers, Geschichte der Frauen, I. 29. l.) 

f3. 1\iag)·b!Ítya é" unokallcs. 

R é g i n é p e k. Az igazság- és természettel leginkább megegyező 
öröklési törvény az, midőn a javak egyformán osztatnak el az atya 
előtt egyaránt kedves gyermekek közt. Azonban a magzatok iránti haj
lamot csakhamar elnyomta átalában a család iránti hajlam, és a vágy, 
inkább egy gazdag és hatalmas családot hagyni hátra, mint több kö
zépszerii és lassankint nyom nélkül eitünő családokat. E vágy sokkal 
forróbb olly nép tagjainál, mellynek közepette a törzs és a. család,mint 
állam tartja fön magát az államban. Innen van az elsőszülöttségi tör
vények régisége és átalánossága. Innen a zsidó népnek azon különös 
törvénye, hogy az özvegyet sógora tartozzék elvenni. 

Az ellenkező szokás tehát, szintannyira szeretni a nővér gyerme
keit, mint sajátjait, sőt azoknak emezek előtt tirökséget hagyni, csak 
kivétel; és e részben nem hasonlatosságot, hanem tökéletes különbsé
get találunk az Ösnépek, és a Tacitus által leirt német, vagy a Guizot 
által idézett vad népek közt. 

N é me t n é p ek. A nővérek fiait akkép becsüli a nagybátya, 
mint saját édes apjok. Némellyek c vérségi kapcsot még szeutebbnek 
és szarosabbnak tartják, s tuszokul kapni inkább kivánják ; mintha ál
taluk mincl a tusz-adók hiiségét, mind az egész családot erősebben le
köteleznék. (Tac. u. o. 20.) 

U j a b b n é p ek. A na teheseknél az uralkodót nem fia követi, 
hanem nővérének fia ... Ez intézkedés oka, feleségeik kicsapongásain 
alapszik; igy legalább, azt mondják, bizonyosak benne, hogy a ki 
utánuk következik, anyai részről királyi vérből ered." (Lettr. édif. 
VII. 217. l.) 

Az irokezek- és huronoknál a főnök méltósága átmegy a nagy
nénék, nővérek, vagy anyai unokák fiaira. (Moeurs des sauvages, 
par le P. I.afitau, I. 7 3. 4 71. l.) 

:1~. Mngánbosszu. 

R é g i n é p ek. A magánhosszu, vagyis a megsértett családja 
által a sértő fél ellen követelt bündij , átaJános szokásban volt a régi 
népeknél. Ez természetes volt: a nép ugyanis, ha jól megfontoljuk, nem 
volt az egyénhez legközelebb álló társadalom; a népben fönmaradt a 
törzs , a törzsben a csaJád : a nép nem volt egyéb törzsek halmazánál, 
mellyck ismét családok halmazai voltak. Ez oknál fogva tehát termé 
~zetes dolog volt, ha ugy szólván a2; első biróságot mindenkor ezek 
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gyakorolták ; s a törzshez, vagy a néphez, csak mint fölebbviteli és 
megsemmisítési törvényszékhez folyamodtak. Az illy családi birá~ko
clások és hosszuállások sehol sem töröltethetének el, mig a törzsek és 
esaládok, mint független, és az államban államo~ képező társadalmak 
('l nem töröltettek. 

Az illy családi ellenségeskedésekből eredtek mindenütt a me n e
d ék h e l y ek, és ki b ék i t és ek (compositio, ném. w i d r i g i l u) két 
rendbeli orvoslatai. A társadalmak nem levén még elég erősek, hogy min
den egyes esetben magukra vállalják a biráskodást, a legelső orvosla
tot az által nyujták, hogy a magánharag lecsillapítására módot nyujt
~anak, főleg a nem-szándékos gyilkosságok eseteiben; a másodikat pe
dig. hogy ujabb gyilkosság nélkül végezzék az ellenségeskedéseket. 

Hogy a zsidók történetében igen !<evés példáira akadunk a bosz
szuállásnak, és a kibékitésnek, ez egyike azon jellemeknek, mellyek azt 
mindcn egyéb ama korbeli, valamint későbbi népektől is megkülönböz
tetik i egyike azoknak, mellyek felsöbb intézkedéflre mutatnak nála. 
Azonban amenhelyek alapitása gyaníttatja vcli.inl<, hogy közte is történt. 
illyesmi. (Deuter. 19.) 

Minden egyéb őstörténetckbcn igen gyakori példúira találunk a 
b ossz u á ll ás nak, m c n e d ék h c l y ek- és ki b ék i t és ek nek. 
A görög mythologiai történet tele Yan velöle Temé1·dek háboruk nem 
csak a népek, hanem a nemzetek köz t is, az illy magán-ellenségeske
désből származtak. Illyen Yolt a trojai háboru. És pedig nem csak gya
kori, hanem rendes oka volt ez a háboruknak; minthogy sokkal ké
sőbbi időben , a már előhaladott görög miveltség korszakában, Hero
clot a görögök és a nagy király, Europ:i és Ásia kiSzti harcz eredetének 
okait előszámlálván, egy ezred-évnél fölebb megy, hogy annak okait 
magán-ellenségeskedésekből származtassa, minők Europa, s Helena el
ragadtatása, stb. 

Olvassuk C8ak Plato T ö r v é n y e i t, a régi történelmi bölcsészet 
eme tankönyvét: a több rendbeli személyek, mellyek e müben megszó
lalnak, a magán-ellenségeskedéseket, mencdékhelyeket, kibékité~eket 
nem csak gyakori s természetes , l1anem egyszersmind elkeriilhetlcn 
tényekül cmlítik. 

N é m e t n é p ek. Akár az atyának, akár az atyafinak mind el
lenségeit, mind barátjai t, kiki sajátjaiul tartozik nézni; dc hosszuvá
gyuk nem kérlelhetetlen: mivel az emberölést is meg lehet váltani bi
zonyos számu gulyamarhával és barommal ; s az egész család elfogadja 
az elégtételt, ha az hasznára van a közjónak: mert az ellenségeskedP
sek ,·eszélyesebbek, ha szabadole (Tac. u. o. 21.) 
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U j a b b n é p ek. Mindenki tudja, hogy c szokás divatozik min· 
den csekély miveltségü népeknél, midőn nincs még közhatalom, melly 
oltalmazzon 1 vagy büntessen. Egyetlen példáját hozom föl az illy ma
kacs hosszuállásnak a vadaknál; hasonlót ahhoz, minőt a germanohól 
beszélnek toursi Gergely és más chronisták. 

~,Egy indián a Maroni mellett tanyázó törzsből, erőszakos és 
,·ért szomjazó ember, egy ugyanazon falubeli szomszédját megölte. 
Hogy a család bossz u ja elől meneküljön 1 elfutott, és Sirnapoba jött 
lakni, négy mérföldnyire (leg.) a mi pusztánktóL A meggyilkoltnak 
egy testvére utána indult a gyilkosnak; és Sirnapoba érkeztekor kér
deztetvén a kapitány által: miért jött? ,Azért jöttem', felelé, ,hogy 
megöljem Averanit, ki testvéremet meggyilkol ta.' -"Nem akadályozhat
lak benne," válaszolá a kapitány; éjjel azonban Averan i megintetvén, 
gyermekeivel együtt menekült. Értésérc esvén elmenetele, s hogy u 
tartomány beljébe, Apruagua partjaira utMittatott, ellenfele eltökélte 
magában 1 oda is követni őtet. "Meg fogom öt ölni (mondá) , habár a 
portugatokhoz menekülne is." Ezzel utána indult. Nem tudjuk, vall
jon utólérte-e őt. (Giornale Ms. d' un soggiorno alla Guiana, del signor 
l\f. . . Vö. Burnes , V oyages sur l' Indus etc. ll. 121.) 

t.i. \"endécszerelel. 

R é g i n é p e k. A vendégszeretet eredetét nem szükség fejtc
gctnünk. A vendégszeretet természetes dolog j s természetellenes, vagy 
legalább mesterkélt a vendégszeretet hiánya: az ellirehaladt társada
lom állapotának következése; midön tudnillik igen sok az idegen, kik
nek tartása az egyesek tehetségeit fölülhaladja, s továhb ez idegeneknek 
is elég módjok van magukat mindcnnel ellátni. 

Hogy szent-i rási példákt-a l1ivatkozzunk, az egész szeut-irást kel· 
Jene idéznünk. Meddig tcrjedtek légyen annak kötelességei, ki vendégc
ket fogadott be, azt Lotlmakés az Ephraim hegyi levitának története ta
nusitja j meddig ismét azé, ki a vendégszeretettel élt, kitetszik a Deutc
ronomiumból (23, 7.): hol az izraelitáknak meghagyatik, hogy min•, 
vendégekkel bánjanak az egyptomia'kkal; kik pedig zsarnokaik voltak. 

Egész Horner, egész Herodo t, Xenophon egész Cyropaediája, sőt 
núnden régi történetirók ugyanezt tanusitják a többi régi népekről. 

Lássuk csak Herodotnál (Larcher ford. IV. 121l. l. és jegyz.). 
~~s Plato Törvényeiben (Cousin ford. Paris, 1831. VII. 481. jegyz.) 
a 1}roxenek tisztét: mintha csak ujabbkori consulok volnának, kiknek 
vendégszeretetet kell gyakorolniuk a barátságos népekholi idegenek 
iránt. Itt már látni azon előrehaladt állapotot, midőn lehetetlen, vagy 
igen bajos volt a magán-vendégszeretet gyakorláBa. 
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N é me t n é p ek. Lakomák- és vendégfogadásban egy nemzet 
sem pazarabb: akárkitől megtagadni a szállást, - tilosnak tartják ; a 
vendéget kiki tehetsége szerint készitett étkekkel fogadja: ha ezek cl
fogytak, ki előbb vendéglő volt, uj szállásmutató és utitárs lesz i a leg
közelebbi házhoz, hívás nélkül bemennek j ez nem is szükséges: hasonló 
szives-séggel fogadtatnak Ismerős-e, idegen-e, mi a vendégjogot illeti, 
senki sem keresi. (Tac. u. o. 21.) 

U j a b b n é p e k. A vad népek vendégszeretete közmondássá 
vált. Lásd Histoire de l' Acad. des lnscr. III. 41., s az utazók szá
mos előadásait. 

16 .. t.)ándékok. 

R é g i n é p ck. Ugyanezt mondhatni az ajándékokról is. Termé
szetes dolog, és szokásban van mindcn, nem igen mivclt társadalmak
ban. A miveltséggcl mindinkább enyészik: miután átaJánosan nem 
gyakoroltathatile Valamint minden dolog, ugy az ajándékok is, ha igen 
gyakoriakká lesznek, nem becsültetnek, és nem ösztönözik azt hálára, ki 
azokat kapja. 

Olvassuk cr;ak Cyrus bökezüségét barátjai iránt (Cyrop. VIII. 
c. 2- 5.), s az ajándékokat, mellyekkel az alávetett népek kedvesked
tek neki (u. o. 6. fej. végén) j ugy szinte az ifjabb Cyrus által adott és 
elfogadott ajándékokat. (Exped. Cyri, I. §. 43.) 

N é mct n é p e Ic Az ajándékokat szeretik j de sem az adottakat 
számba nem veszik, sem a vettekért le nem kötelcződnek. (Tac. 
u. o. 21.) 

U j a b b n é p ek. Ugyanezt tapasztaljuk az amerikai vadaknál: 
örömest adnak és vesznek ajándékot j de azért sem nem éreznek, scm 
nem követelnek hálát. "Ha ezt nekem adtad (mondják a galibok), on
nan van, mert nem tudtál mit tenni vele." (.4ublet, Histoire de la plan
tations de la Guyanne francaisc, II. 10. l.) 

t 7. Részegesség. 

R é g i n é p e k. A mi vel t és szorgalmas társadalomban a részcg
ség ritka bün, a mértékletlenség szinte. De az eredeti henye társadal
makban (1. fönebb a 7. §.), idötöltésül, vagy az idő, fájdalmak, és szo
moruság stb. feledésciii szolgál. Igen gyakori volt e vétek a déli népeknél 
is, daczára az éghajlat melegétöl származó természetes ellenkezésnek 

A proféták szüntelen korholták az izraelitákat ittasságuk miatt. 
Ugy más népek történetirói s böJesészei is: ugy annyira, hogy a 

persák és spartaiak józansága igen ritka kivételnek látszik. Ünnepélyes 
szcmrehányást tesz Cyrus nagyatyjának, Astyagesnek, a Cyropae
f!iában, I. l f), 
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Daczára a részegségnek, állandó szokás volt az ó-korban, vendé
geskedés alkalmával tanácskozni. Ez a vendégszeretet következése volt. 
Ha idegen követek jöttek, vagy ugyanazon nemzetbeliek gyültek össze 
köztanácskozásra, kötelesség volt, mindenekelött jól tartani a vendé
geket. Horner hősei is igy cselekesznek j igy a görögök , kik a tábor 
egyik részéből a másikba látogatásra mentek. Gyakori példákra talá
lunk Herodot- és Xenophonnál (L. Exped. Cyri, II. 126. l. Larcher 
forditásában) j tovább igen terjedelmes értekezés foglaltatik a vendég· 
ségek hasznáról Plato T ö r v é n y e iben , az L k. végén , és a II. kez
detén. (Cousin ford. VU. 60.) 

Hogy ezen vendégség alkalmávali tanácskozások nem fordulnak 
elő a zsidóknál, szinte egyike a kivételeknek, mellyek annak mivelt
ségét más népek miveltségétől megkülönböztetik. 

N é me t n é p ek. Éjjel-nappal folyvást inni, egynek sem szégyen . 
. , . Az ellenkedések megszüntetése , sógorosodások, főnökök meghi
v ása, végre béke és háboru fölött, többnyire a lakomákban tanakosznak : 
mintha a kedély akár ő-szinte gondolatokra nyiltabb, akár nagy dol
gokra buzdithatóbb nem volna, mint illy alkalommal. (Ttlcit. u. o. 22. 1) 

U j a b b n é p ek. Tudva van, mennyire kedvelik a vad népek a 
bort, és a szeszcs italoka t. A guianai indiánok hosszu utat tesznek azok 
megszerzése végett, M .... kérdezvén őket, h o v a m c n n e k , egyik 
a simapoi nép közül felelé: a ko r cs mába j mint nálunk szokták 
mondani a parasztok, vagy a kereskedők: a sz ü r e t r e, v a g y a v á
s á r r a. (Giornale Ms. d' un soggiorno alla Guiana, del signor di M ... ) 

i8. Hadi tánczok. 

A legelső látványokat nem zsoldosok nyujták, hanem iljak, kik 
önkénytesen gyakorlák magukat a két természeti tehetség-, ugymint a 
zene- és tánczban. A zene vizözön elötti mcsterség (Gen. IV. 21.) j és 
illyennek kellett lenni a táncznak is, melly azzal elválaszthatlan kap
csolatban áll. Elöttiink van a frigyszekrény előtt daloló, s tánczoló Dá
vid példája (ll Ki.r. 6, 14. l. Paral. 15 ). Lásd Platonál (T ö r v. IL 
7 4 l.), miképen gondolkoztak mindkettőt illetőleg a görögök. Ezeknél 
a tánczok vagy hadi-, vagy béketánczok voltak : az előbbiek pyrrhichák-, 
az utóbbiak emmeliáknak neveztettek j az előbbiek közt volt a ,carpea', 
melly egy régi földmivelőt ábrázolt, ki majd munkája után lát, majd 
i~mét az ellenséges megrohanás ellen védi magát. (Hel'od. Il. §. 129. 
Larcher 126-ik jegyzet. j és Exped. Cyri, VI. §. 4. Larcher 4. jegyzet.) 

') Innen a. lakomának (Mnhl) német neve, a. törvénykezési, polgári, J poli
tikai gyülekezetek nevévé vált (mallum). 
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N é mct n é p ck. A népjátékok neme egyféle 1 s minJen körben 
ugyanaz. Az ifjak, kik ezt játszák, mezteleniil, kardok és ellenök szege
zett dárdák közt szökdelnek. 

U j a b b n é p ek. Az éjszakamerikai vadak tánczaiban. semmi 
része sincs a szerelemnek: ezek egyedül hadi tánczok (Robertson, Hisl. 
d' Amér. II. 459·-461. L) 

t9. olótékok. 

R é g i n é p ek. A harczosok uralkodó castjának henyélése béke 
idején, adott természetesen alkalmat a játékok feltalálására, és gyakori 
használatÁra. Már a hagyomány igen nagy régiséget tulajdonitott c 
játékoknak ; a sach, mint mondatik, a trojai háboru idejében találta
tott föl. Azonban egyptomi s hindu emlékek valószinüleg még régieb
bekké teszik e játélwt. (L. Rosellini s Greuzer tábláit.) 

N é me t n é p ek. Koezkát, mit csudálni kell, józanon, komoly 
tárgyak közt játszanak: olly nyerekedési és veszteségi elszántsággaL 
hogy miután mindent elvesztettek, végre, s utolsó vesztésre, ön sza
badságukat és testöket is fölteszik. (Tacit. u. o. 24.) 

U j a b b n é p ek. Az amerikaiak fölteszik a játékra bundáikat, 
házi eszközeiket, öltönyeiket, fegyvereiket; és midön már mindent 
elvesztettek, gyakran egy koczkavetésre személyes szabadságukat is 
veszélyeztetik. (Rober·tson, Hist. cl' Amér. II. 463. l.) 

'!O, Ua.Izai. 

It é g i n é p e k. A kettős szokás, bemázol ni a LesLet, és hosszu 
hajat ereszteni, hogy rettegést öntsenek az ellenségbe, igen régi. A 
budinok és gelonok, a s.zittyákkal szomszéd népek, egész testöket vörös
P-s kékre festettélc (Herod.IV. §. 107. j és Larcher 225-ik jegyzet.) A 
mosinechok kiilönféle szinckkel mázolták be maguht. (Exped. Cyri, 
V. §. 19. Larcher 44-ik jegyzet.) Az izraelitáknál a hosszu haj hordása 
a nazaraeusok fogadásának egy részét tette; a fogadás bizonyos ideig, 
vagy élethosszig tarthatott. (Num. VI. Élethosszig tartott Sámson 
fogadása. Birák, 13.) 

E szokástól, hogy főleg a derekabb vitézek l10sszu hajat hord tak, 
credett legrégibb időkben a szokás is, azokat lefosztani, vagy l ek o p
P as z t a n i a legyőzött ellenség fejéről: hogy azután diadallal hordoz
hassák a győzök. "A fö lekoppasztása végett a szittya mindenekelött 
kerek vágást tesz a fülek körül , és megfogván a bőrt felülről, azt erö
,.cl lenyuzza. Ezután egy ökör-bordával letisztitván a börröl a rajta 
maradt husdarabokat, mcgpuhitja és összehajtogatja kezeivel, és törül
köző gyanánt használja. Továbbá pedig lovának nyakára fiiggeszh'én. 
a?.Zal dicsebzik j mert minc~l több illyen töriilköz~jc van valameily szit-
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tyának, annál hősebb- és bátrabbnak tartatik." (Herod. IV. §. 64., és 
Larcher 142-ik jegyzet.) 

N é m c t n é p e k. A svevek föltorzitják a hajat; de ezt nem ka
czérságból teszik : hanem ha háboruba mennek , mint azzal is maga
sabbak és félelmesbek, ugy szálván az ellenség szeme láttára ékesítik 
föl magukat. (Tacit. u. o. 38.) 

Mi más germanoknál ritka, és csak egyesektől merénylett szokás, 
az a cattoknál köz megegyczéssé vált: mihelyt fölserdülnek, a hajat 
és szakállt megcreszteni, s csak ha ellensPget ölnek, tenni le a vitéz
ségnek fogadott és kötelezett alakot. Az ontott vér és zsákmány fölött 
fedik ki arczukat; és ugy vélik, hogy csak akkor adták meg születésök 
diját, s lettek méltókká hazá jok- és szülöikhez. A gyávák és nem via~
kodók bozontosan maradnak (u. o. 31. 1). 

U j a b h n é p ek. Midön az irokezek arczukat bemázolják, ezt 
azért teszik, hogy zordon tekintetet adjanak maguknak, és elrémitsék 
az ellenséget; ezért festik magukat feketérc, midőn harczba mennek. 
(Variétés litt. l. 472. l.) 

Husz éves korukban az irokezek megnö vesztik hajukat. (Lett
res édif. VIII. 2 G l. l.) 

A sc a l p i r ozás 1 vagyis az ellenség fejbőrének lenyuzása 1 szo
kásban van az amerikai vad népeknél. 

(B) 385-ik laplwz. 

A történelmi bizonyosságróL 

Az itt következő két rendbeli értekezések közül az első, a. keleti történdi 
irókat véve vizsgálat itlá, az ó-korból fönma.radt előadásokitt meggyengíteni tö
rekszik; a másik pedig azt mutogatja, miként edeiig igen ke,•és hitel tulajdonit
latott a régi hagyományoknak, s előadja a módot, mint kelljen azokra világossá
got deríteni, ha n~áskép nem, a Chronologia által. 

Az ásiai történetirók vizsgalata. 
(Kivonat Klaprotb Jakab illy czimü munkájából: 1llbnoires nlt~ti(s ti l' Asi r, 

conlellant drs recherdtes h.istoriques, géographiques el philosophiques su1· les peuplcs de 
l' Orien!. Paris, 1826.) 

A régi népek története ]Járom förészre oszlik: 
1-sö: A l\J y t h o l o g i 1.; melly az igazság egy részét a regék és 

---
1
) A scafpirozást, vagyis az ellenség rejbőrének lenyuzását a germanok is 

gyakorolták; a t!Bcttlf!ntio a visigoth töl'vényekben fur,lul elő; capillos rt cutem d<·

lrahere, 1nég szokásban volt a frankoknál 879 körül: mint ezt a fuldai évkönyvek 
tanusitják; az angolszászok hrllinnmját stb. l. Adelung, A/Ic Geschichte der Delll
srhen, 303. l. 
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allcg01·iák áthathatlan fátyolába burkoltan foglalja magában j melly 
allegoriák, legtöbbnyire szeszély szerint számitott, és dynastiák· és hő
sökké átalakitott csillagászati időkörökre vonatkoznak. 

2-ik: A b i z o n y t a l a n t ö r t é n e t j midön a tények valók, 
vagy legalább nem valósziniitlcnek: létezett egyéniségekről van szó, s 
azok életrajza adatik minden, vagy be nem bizonyitott Chronologia 
nélkül. 

3-ile A v a l ó t ö r t é n e t; midőn a tények bizonyosak , és a 
Chronologia kétségbe vonhatlanul be van bizonyitva, vagy synchro· 
nismusok által bebizonyittathatik. Ez utóbbi igen késön kezdődik ar. 
ásiai népek legnagyobb részénél, s leginkább csak akkor, midön az irás 
mcstcrségc elterjedt, apapicast siilycdésnek indult, s a tudomány el
lenséges hatalom gyanánt kelt föl a kormányzók ellen. 

Az ásiai mohamedán népek, ugymint: arabok, persák, törökök 
közt a vallás minden régi történetet megsemmisített, azon tannál fog
va, hogy mi a koránban nem foglaltatik: az nem csak nem igaz, hanem 
istentelenség is azt hinni. 

Az arabok valódi története alig megy föl az V. századig a m i 
időszámításunk szerint, s különben is az ó-szövetség hagyományaim 
támaszkodik; ezentul pedig mesékhe vész el, vizözön elötti dynastiákra. 
s képtelen mcsékre hivatkozván : minök csak a jóval későbbi zsidók és 
cabalisták ábrándjaiból származhattak. Csak Mohamed után kezdenek 
az arab történetirók némi Chronolagiát j s az őszintébbek köztük elvc
tik azon tényeket, mellyek a Mohamed elötti időkre vonatkoznak. 

A VII. század kezdetén az arabok leigázták Persiát, s a lakosokat 
az izlam elfogadására kényszeríték, tüzzel-vassal pusztítván a tüzimá
dókat; s egyszersmind a még létező történeti emlékeket is megsemmi
siték: egyedül az utolsó persa dynastia, a Sassanidák története, 227-ik 
évtől 651-ig Kr. u., maradt fön elég tisztán a honi történetirólmái; 
ámbátor ennek Chronologiája scm bizonyos, sem viselt dolgai nem jc
lcntékenyek. 

A persa dynastiák, és azon fejedelmek története, kik Persiában 
Nagy-Sándor l1alála után, vagyis a III. századtól Kr. e. a lll. századig 
Kr. u. uralkodtak, a benszülött mohamcdán történetiróknál tökéletlen 
jegyzékben adatik elő~ bizonyos Chronologia nélkül j s a görög törtr
nctirók is keveset szólanak róluk. 

Persia uralkodóinak története Cyrustól Dariusig, vagyis a ma· 
ccdani fejedelem hóditásaig, alig tárgyaltatik a honi történetiróktól, 
és minden időrend nélkül. Szerintök Sándor Dariustól, és macedoni 
Fülöp egy leányától származott, ki atyjához visszaküldetett büdös le· 



helcte miatt. Cyru.c:;ról csupán mcséket adnak. Elébe helyezik a Pigdadok 
mesés dynastiáját, me ll y Kajomarttal kezdődik, kit némellyek Ádám
nak, mások Noénak, mások ismét Sem unokájának tartanak. 

Illyen a persa történetirás: és lehetetlen azt megegyeztetni akár 
a görögök előadásaival , akár a csekély és bizonytalan történeti nyo
mokkal, mellyek az Indiában élő parsok vallásos könyveiben találhatók. 
Majdnem egyedüli forrása eme történeteknek a Shah-nameh, Firdus
sinak nagy rege-történeti hőskölteménye j melly a XI. század kezdetén 
Mahmud, g haznai zultán parancsából készült, s me Ilynek tárgya a tüz
imádók és görögök által megőrzött emlékekből vétetett. 

A török eredetü népek, mellyek Mohamed vallásával az arab irás
jegyek használatát is elfogadák, az ezen idöszak előtti történetet nem 
tartották fön. Az általuk Persiában , Kis-Ásiában, és Egyptoruban ala
pitott különféle dynastiák évkönyvei legtöbbnyire arab és persa nyel
ven irattak az ottani benszi.ilöttek által j egyedül az ottoman uralkodó
Iláz, melly jelenleg Konstantinápolyban székel, mutathat föl anyanycl
vén irt történeti könyveket. 

Ghasan-khán, Dscngis-khán ötödik utódja, ki Persiában a XIII. 
~zázad vége, s a XI V. század kezdetc felé uralkodott, Kodsa-Rashid 
titokookát megbizta, készitené el a mongol nép történetét egészen 11z 
ő koráig, s használjon föl e végre minden, a köz irattárakban találtató 
régi emlékeket j számos vének is adattak melléje, kik a Persiában már 
akkor feledékenysPgbe mcnt mongol nyelvnek, és honfiaik szóbeli ha
gyományainak ismeretével birtak. Illy gyámolitás mellett Kodsa-Ra
shid elkészité a Ds am a'a A t t a v a r ik h czimü nagy becsü munkát j 

melly egyedüli forrásnak tekinthető, mellyböl a későbbi mohamedánok 
a mongolok-, törökök- és chinaiakra vonatkozó történeteket meriték. 
Csak az kár, hogy Kodsa-Rashid el nem kerülte az ö hitsorsosainak 
szokott hibáit, kik a régi mongol és török hagyományokat a mohame
dánok által elfogadott zsidó hagyományokkal összekeverték. 

"Az izlam történetirói, s a Pentateuch, igy szól ő, Izrael fiai•·ól 
azt mondják, hogy Noe proféta, kinek legyen üdvösség! a földet déltől 
éjszakig három részre osztá föl: az elsőt fiának KIJarnnak adá, ki a 
sudanok (négerek, aethiopok) törzsatyja lett j a másodikat Semnek, az 
arabok és persák törzsatyjának j a harmadikat Japhetnek, a törökök 
Öi~atyjának. Ez utóbbinak egy fia kelet felé ment j a mongolok és törö
kök öt is J aphetnck nevezék : azonban a törökök még Abuldse khán 
nevet is adnak neki. A tudósok azonban nem tudják, valljon ezen 
Abuldse-khán Noe profétának, a kinek legyen üdvösség! fia volt-e~ 
vagy utódainak fia: mindazál tal az ő törzséből származik. Az ö mara-



Jékai 11. mongolok, a török népek, és Asia puszta vidékeinek minden 
lakói" 

E bizonytalan, és semmivel scm igazolt, egyetlen pontra alapiták 
a későbbi történetirók a török népnek származ~sát; fölvivén azt a mc
sés Oguz-khánig, ki az ö véleményök szerint Asia beljéből Egyptomba 
nyomult; s egészen Dscngis-khánig hozzák azt le: dc olly bizonytalan
sággal, hogy sokan 400, mások ismét 4000~évet állapitanak meg Oguz 
és Dsengis k\.lzt. 

Mások Oguzt Kajomart kortársává teszik, ki Persiának Jcgebö 
mesés királya volt, s vagy Noc- vagy Ádámnak tekintendő : s Abul
Ghazi Bahadur-khán, Chorasmia fejedelme, ki I C 63-ban török nyelven 
egy kivonatot készittetett Kodsa-l{ashid munkájából, és azt röviden 
folytattatá, a zavart még inkább nö,·eltc. Mindazáltal c mii hitelt é;._ 
dcmel, amennyiben a török-mohamedán dynastiákra vonatkozik. 

A kevés nem-mohamedán Wrök törzsek, mellyek Ásia beljéből, 
régi hazájokból ki nem mozdultak, ugy látszik a mivelődéssel együtt 
eredetök hagyományait is elvesztették; legalább c részben semmi scm 
jutott el tudomásunkra, s nincs is reményünk ahhoz, hogy valamit 
kifürkészhess ünk. 

A hinduk közt a vallás minden Wrténelmi cmléket megsemmisí
tett. Ez életet a fájdalom és kisértések mulékony korszakának tekintvén, 
az eseményeket nem tartják méltókul a följegyzésrc ; s egyedül a szem
lélődésben és rejtelmes formákhn levén elmerülve, núnden törekvésök 
odamegy ki, hogy szellemi részöket a lélek tehetségeinek teljes megsem
misítésével, a világegyetem lelkének keblébe vezessék vissza, honnali 
az kiindult. Az aprólékos szertartások- és kötelességeknek vallásuk ál
tal követelt szigoru gyakorlata, a homályos Mctaphysica, az istenség
nek megszámlálhatlan tulajdonait szcmélyesitő dogmák, ugy szólván 
kimeriték minden értelmi tehetségeiket: annyira, hogy semmi sem ra
gadhatja ki őket a szellemi tehetetlenségből , és nem lelkesitheti őket 
olly dolgokra, me ll yek az emberi-nem történetérc vonatkoznak. Ez oknál 
fogva az angolok, daczára minden fáradozásaiknak, egyetlen történeti 
munkát sem fedezhettek föl Indiában a tartomány ős nyelvén; és az ott 
uralkodott mohamedán dynastiák történetei leginkább persa vagy hin
dostan nyelven vannak irva. 

A hinduk ős könyvei átalában maga az lsten által kinyilatkoztatott 
törvényeknek végnélküli magyarázatai, s a sanserit nyelvtan, és ,·éghe
tetlen Mythologiájok rejtelmeinek értelmezései. A költészet, mclly olly 
könnyen kezet fog a vallással, nagy előhaladást tett köztük : de a Me
taphysica szolgálatába kellett állania. Némelly költeménytik, például a 
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Mahabarata , s a Rarnayana törtP.neti dolgokat tárgyalnak , mesék és 
csodák leplébe takarva, s olly hiányos Chronologiával, hogy a calcuttai 
ásiai társaság legtudósabb tagjai hiában igyekeztek megegyeztetni azo
kat a görögök előadásaival, és egész Nagy-Sándor koráig lehozni. 
Legfölebb gyanításokat lehet kihozni belölök : de világosan szólanak az 
rU szakról jött hóditókról, kik lassankint dél felé nyomták az indiai nyu
goti félsziget valószinüleg fe ke faju lakóit, s végre is kiüzték öket, és 
Ceylon szigetére szoritották. E hódítók az istenségnek megannyi meg
testesülései : kik a Himalay a hegyekből szállanak alá, meghóditaní az 
óriásokat és gonosz szellemeket. A hinduk csillagászati táblái, mellyek
nek olly mesés régiség tulajdoníttatott, a Kr. u. VII. századból valókul 
i~mertettek el, egy előbbi korszakra vonatkozó számítással 

Mindazáltal a l1induk történetét és Chronologiáját elég tiszta 
kt1tfök után lehet megirni j s ezek: a tömérdek régi föliratok Hindostan 
minden tartományaiban, mellyeket nagy részben Mackenzie ezredes 
szedett össze, s jelenleg az indiai társaság kezében vannak. E kincsek 
közrebocsájtása ezerszerte többet fog érni minden vedák éfl puranák 
kiadásánál: mellyckből elég egy darab mutatvány, hogy helyesen itél
hcssiink rólok. 

Ugyanazon hézagok, mellyek a hinduk történetében találtatnak, 
lelhetök egyszersmind valamennyi népeknél, mellyek a hindu vallás 
,·alamelly felekezetéJJCz állottak; ha csak ennek minden történelmi 
emléket leromboló szelleme, a chinai miiveltflég által nem mérsékelte
tett. A tibetieknek történeti könyveik vannak, mellyek a keresztény 
időszámitás kezdetéig látszanak fölmenni; midőn hozzájok Budda val
l:isa, és ezzel egyiitt a müveltség és irásjegyek használata is bevitetett 
Indiából: mi nélkül történelem nem is létezhetik j minthogy a Chrono
logia énekek- és hagyományokban vész el még akkor is, ha a tények 
némileg föntartvák. Azonban egy rideg és hegyes tartomány történetei, 
melly éjszakról homok- és szikla-pusztaságok által környeztetik, többi 
oldalairól pedig rendkivüli magasságu havasok által választatik el a 
világtól, s mellynek lakói ritkán hagyák el hazájoka t, -nem igen nagy 
jelentőséggel birnának az emberi-nem, és rendeltetésének átalános 
történetében: ha a tibeti papok nem vitték volna be a jelenlegi Ásia 
pusztaságainak lakói közé Budda vallását, melly c durva barbarokat 
jószivii és bátor emberekké változtatta. Ekképen Tibet India vallásá
nak egy miveltebb elágazása; s a jótékonyság és szelidség tana által a 
világpusztító mongolok jellemét mérsékelte. Már azelőtt Budda vallá
sa kitc•·jedett Kasl1gar, Kota1; L'S más ta1·tományokra Ásia beljében j dc 



812 

a keletről jövő nomád csordák betörései , késöbb az izlam növekvő elő
haladása eltörülték azt. 

Ch ina kelet- és délről zajló tenger, éjszakról végetlen pusztasá
gok, nyugotról pedig havasok lánczolatai által környezve, leginkább 
elszigeteltnek látszik; de minő bámulat fogja el a kutatót, midőn ott 
nem remélt forrásokra akad: mellyek nagy világosságot terjesztenek 
az Europa politikai s erkölcsi alakját előidézett fontos eseményekre. A 
középkori népvándorlások egyedül a chinai történeti könyvekből nyer
hetnek elegendő világosságot. Hogy a legrégibb időszakig följuthassn
nak, tudósok és tudatlanok, a chinaiak, mint legrégibb nép töt·téneteit 
igyekeztek hasznukra forditani: a nélkül, hogy tudnák, miben áll \'alt.
jában e történet. Miért is szűks~gesnek tartom, némileg kiterjeszkedni 
e pontra; kijelentvén azt, hogy én, mint részrehajlatlan biró, n vallást 
elkülönözöm a történettőL 

Ugy látszik, hogy az irás mestersége a birodalom kezdete óta di
vatozik C hinában; legalább föliratok jutottak el hozzánk a VIII. szá
zadból Kr. e.; nem is szólva Yu emlékéről, melly sokkal régibb, s talán 
egy elveszett, vagy megsemmisített fölirat másolata: a chinai történet 
tehát igen régi lehet. Legrégibb idők óta China fejedelmei följegyez
teték mindazt, a mi nevezetes uraikadásuk alatt történt, például a be
szédeket, mellyeket az ország nagyjaihoz, és ezek viszont ö hozzájok 
tartottak ; összeszedették a törvényeket, a vallásos és u d v ari sze r tartá
sokat, régi költeményeket stb. Az illy gyűjtemények Confutius idejé
ben annyira megszaporodtak, hogy ö szükségesnek látta, kivanatot ké
sziteni belőlök, és őszhangzást önteni beléjek Ekkép készité el Chirtn 
történetét, Y aotól kezdve, ki 2 557 -ik évben élt Kr. e.; kiválogatá a régi 
dalokat, és időrend szerint helyezte el azokat egy Slm-king (költészetek 
könyve) nev ü gyűjteményben. Munkát irt a szertartások- és szokásokról 
Li-ki, s egyet a zenéről Y u-king czim alatt; értelmezé Fo-hi rejtélyes vo
nalait, és ezeknek régi, szintolly homályos, mint képtelen magyarázatait. 
és mindennek Y-king, vagy ,változások könyve' nevet adott. Irt még 
egy kis történetet Sian-tung-, szülőföldéröl, 723-417 -ig K r. e. 

A két első dynastia kormánya (2205-1122.) tisztán monarchiai 
volt; de W uvang elüzé azokat, és a harmadik, T su dynastiát alapi tá: 
hübéri kormányformát hozván be a monarchiai helyébe; mihől viszá
lyok keletkeztek: mellyeket hasznára forditván, a Tsin család jutott 
trónra, s a birodalmat egy kézben egyesité. Ezen apró fejedelmek kü
lön történettel és krónikákkal birtak: mellyek a birodalom történetére 
nem csekély világosságot vetnek. 

Shi-Uang-ti, hogy a régi feudalismusnak még cmlékét is meg-
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semmisítse, minden történeti könyveket megégettetni parancsolt: nu 
meg is történt. De hol az irás olly nagy kiterjedést nyert, a becsben 
tartott müvek nem könnyen semmisíthetők meg. A Tsin dynastia után 
a Ham család következvén , ennek tagjai, nem lévén többé mit tarta
niok az elavult emlékektő!, összeszedcték az átokkal sttitott könyveket : 
és ekkép került napfényre a Shu-king, egyéb müvekkel együtt. Se-ma
tsian ezekből készité hazája történeteit. 

A chinaiak az időt hatvan éves évkör szerint számítják. Az első 

évkör első esztendeje a Kr. e. 263 7-, vagyis Uang-ti uralkodása 61-ik 
évének felel meg. E királytól kezdi Se-ma-tsian a Su-kit, s folytatja 
egészen a Ham dynastiáig. De bármennyi anyagot gyüjthetett is ösz
sze, a történet a IX. századig Kr. e. l1iányos, és minden összefiiggés 
nélküli; csak későbben tünik föl abban a Chronologia. 

Miért is én a chinai bizonytalan történet kezdetét az első évki:ir 
első évére, vagyis Kr. e. 2631:$-ra, a bizonyos történet kezdetét pedig 
782-re teszem. Se-ma-tsiantól kezdve tovább,minden dynastia megíratta 
a maga történetét: és bevett szokásnál fogva, valameily dynastiának 
hiteles évkönyvei, csak a következő dynastia alatt jelennek meg; hihe
tőleg azért, hogy részrehajlattanul legyenek irva. Ezek gyüjteménye 
most már 22 különféle munkákból áll : mellyck nem csak a császárok 
és a főurak történctét, hanem egyszersmind a földrajzot, közigazgatást, 
statistikát, törvényeket, és a nevezetesebb egyének életrajzát foglalják 
magukban. Egyetlen nép semmutathat föl hasonlíthatót eme hatvan vas
tag kötetből álló, nagyszerü gyüjteményhez: melly a XVII. század kö
zepéig terjed, midön t. i. a mostani uralkodó-család lépett a trónra. 

A Sc-ma~tsiau által használt hiteles okmányokon kivül maradtak 
fön még hagyományok és rcgék, az Uang-ti előtt uralkodó fejedelmekre 
vonatkozók is: melly családnak tulajdonitják a chinaiak az alakuló tár
sadalmakra nézve hasznos találmányokat; az tljabbak összegyüjték 
ezeket, mellyck segélyével a birodalom történetét egészen 3000 évig 
vitték föl Kr. e. De a nemzeti hiuságnak még ez sem volt elég; és a 
keresztény időszámitás I. századában egy mythologiai történetet gon
doltak ki tiz ,ki'-, vagy korszakra osztva, mellyek hossza 2,276,000, sőt 
3,276,000 évet tenne. E képtelenség rendszerbe állittatott össze a IX. 
században, sa chinai történetek élére állittatott W ai-ki név alatt; azon
ban maguk a chinaiakis t ö r t é n c t e n ki v ü l i d o l o g nak nevezik 
ezt,, olly kevés bizodalommal vannak iránta. 

Keletre Chinától van ajapani birodalom, egy a chinaiak által 
polgárosított, külön faj által lakott tartomány: mell y faj azért régi eré
nyét el nem vesztette, s jelenleg meghaladja mcsterei t. J apan története a 



Dairi-dynastia alapítójával kezdődik, 660-ik (\vben Kr. e., vagyis a 
XXXVI. 60-éves évköt· .58-ik évében. R korszak előtt a japáil irók :1 
chinai három első dynastia császárjainak jegyzékét adják, és c mellctt 
Fo-hi-, s utódjainak sokkal régibb történetét j és e részben me::;és, kép
telen, chinaiféle Mythologiát készitenek maguknak. E Mytlwlogia két 
dynastiára oszlik : az első, a hét égi szellemek dynasti~ja, haüirozatla.n 
ideig tartott j a második, az öt földi szellemek dynastiája, 2,342,:)67 
(·~,·ig uralkodott. 

Ásia beljét régente pásztor- és vadásznépek lakták, mellyck gp
kori betöréseket tőnek Chi na nyugoti, s Persia keleti tartományaiba. A 
két birodalom szomszédsága gyakran terjeszté a miveltséget e népek 
köz t, főleg midőn a hódítások által némelly tartományokat elszakítottak, 
vagy alávetettek: mert a miveletlen hódi tó rendesen elfogadja a le
győzött miveltebb népek szokásait és törvényeit. Közép-Ásia népei 
közt leginkább a törökök, tunguzok, és mongolok alapitottak rémitö 
],irodalmakat : mellyek igen nagy kiterjedésök miatt cnyésztek el , és 
mellyek alapitói Ásia pusztaságaira visszaszorittatván, hihetetlen gyor
sasággal feledtek el minden szerzett miveltséget. Mielőtt nagyra emel
kedtek volna, sem irást, sem rendes hagyományokat nem ismertek; 
bukásuk után pedig minden miveltségök annyira elenyészett, hogy 
alig őrizték meg történetök legujabb részét: holott ]Jatalmuk fényko
rában bit·odalmuk történetét saját nyelvökön, vagy chinai és persa 
nyelven irták meg; melly könyvek China és Persia történetének ki
egészítő részét teszik. A mandsuk, kik 1644-hen alapitottak Chinában 
nj dynastiát, világos bizonyságát adják ennek; mert alig képesek né
],ány regét előadni nemzetök eredetéről, a XVI. század előtt. Ugyanezt 
mondhatjuk a mongolokról, kik a XIII. század közepén alapitának egy 
végtelen birodalmat, s kiknek évkönyvei alig mennek 100 évvel ezen tul. 

Az örmény nemzet hegyei közt egészben , vagy részben megőrzl

fiiggetlenségét; s még jókor sajátszerii irás jegyek-, és némi ismeretekre 
tőn szert. Az örmények olvasták és lefordították a görög, chaldaeai, 
persa könyy-eket; és igy nyugoti Ásia régi történetének egy részét fen
t.:~.riották. Evkönyveik a 107-ik évig mennek föl Kr. c., sa keresztény 
időszámitás 1080-ik évében végződnek, az örmény nemzettel együtt: 
1~1elly ez idő óta nem képezett többé kiilön államot, hanem egy részben 
Asia· s Europában szóratott szét, hol csupán kereskedéssei foglalkozik. 

Nagy kár, hogy az örmény irodalomból igen keveset ismerünk; 
de valószinü, hogy kolostoraikban igen sok becses, ismeretlen kézira
tok hevernek, mellyek Elő-Ásia történetére nem csekély világot fogná
nak deríteni. Ha OroszOI',:;zág, melly jelenleg Armeniúval határos, é.-; 
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az cgykom.n ez országhoz tartozott vidékek birtokában van, ez emlékc
ket kuta~ui akamá, nevezetes szolgálatot tehetne a történelemnek j 
csakhogy a fölfedezett anyagokat tudós és- józan- Ieritikával biró egyé
nekre kellc;ne bíznia, ne n~ pédig olly. féltudósokra, kik gyakran a tu
Jatl:!iloknál is nagyobb bajt okoznak. 

Valamint Armenia~· ugy Ge6rgia is sokáigmegőrzé függetlensé
gél j s k ~véve némelly időközö!wt, ez azon tartomány, hol egy dyoastia 
legtovább uralkodott: mert a Ba.gra"ziuk itt 574-től l 800-ig uralkodtak. 
A georgiaiaknak sok történe'Ú kö_IÍyveil;; vannak j mellyek közt legbe
C;sesebb az, mellyet V. Va-ktang király #a mzkheta- és ghelathi kolostorok 
levéltáraiból, a mult század· kezdetével készittetett. Ge~rgiának bizo
nyos tö~ténete a III. századig meg y föl K r. e , a bizonytalan pedig !500-
ig; midőn az örm..ény és Mózs~s-féie·hagyományokkal olvad össze. 

Előadjuk itt minden nép nemzeti tö1·ténetének korszakát, me ll y 
gyakran szomszédja:nak töt:ténete álta~ egészittetik ki. Ezen értekezés 
mimlen nép bcltqrténelmének becsét törekszik kimutatni: nem pedig 
minden történelmi cmlé:kek átalános biriíJatát adni: Kitetszik innen, 
hogy hiu reménypyel kecsegteti magát, ki az ásiai népek történeteiben 
anyagok"at k~rcs az cmbel·iség _régi történeteire nézve: azokon kivül, 
•nellyek l\iózscs kön)'vében, a babylonial;, cgyptomiak és görögök ira-. 
taiban találtatnak, legfölebb a-ehinaiaknál taláfhatunk valamit, keleti 
Ásia "régi. történeté1·e vonatkozólag. A Kr."clőtti három századot, és a Kr 
u. _időszak o~ illetőleg igen· ~okat tanulhatunk az ásiai népektől i mert a 
népek vándorlásának, és a; középkornaK töi·ténete mindcnkor hiányos 
é.s homályos marad azok nélkül. 

A bizónyos _történet keÚl.ödik : 
az araboknál ·az V. 1 :::: a chinaiaknál a IX. \ ~ 
a persáknál UI._ Í~ a japánoknál VII. ~ 
a törököknél X l V. f .... az örményeknél IL ~ 
a mongoloknál X ll:-~~ a georgiaiaknál lll. ~ 
a hinduknál Xli. ~ 13 

-~ -~ a tibetieknél I. , t;l t;l 

A régibb népek bizonytalan története nem lwladja meg a 3000 
C!Vet Kr. e. j s egészen a nagy vizözönig megy föl: melly a régi száraz-
földet s~inte egeszen elborítá 1.). . 

• 1) Klaproth nem áu hitelt a 1\TÓ~es·féle könyveknek: és igy az átalános 
vizÖzönt, és az emberi faj egységét sem fogadja el. (Ö tudnillik azon, egykor Ji va tos 
nézetnél fogva, 1wgy a -kin'yilatkoztatott vallás ku.tföi nem azoigálhatnak a tudo
mányos VÍj1:sgálódás alapjai ul,- mellynézetet némellyelí kegyeletből, mások azért 
fogautak el, !irigy ne legyenek semmi positív áltaJ" megköb•e, -már fönebL kije-

52 
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Nem kell azonban egészen megvetnünk e bizonytalan történetet: 
hanem inkább nagy ovatossággal has_ználnunk azt, midön történeti bi
zonyságot kell szereznünk az általa előadott kétes tényeknek. A történe
lemben mindent be kell bizonyitar-V; sa gyanítás csalmem egyenlő a té
vely lyelt ?). Igaz ugyan, hogy a jelenségek nyomán némi fokra lehet emel
niahitet:mindazáltal az illy nyomokat sem leh"et használni valamell y tör
téneti dolog bebizonyítására, mig azok maguk is be nem bizonyultak. Kü
lönö'l egy hibája az ami tudós század unknak, hogy a gyanításokat ténye
kül fogadja el; és rendszereket épit rájok, mellyeket egyetlen-egy igaz
ság semmivé tehet. Ekképen a legszélesebb tudományt, és legbecsesebb 
időt hasztalanul vesztegetik el olly emberek, kik a tudomány valódi 
előmenetelének eszközlésére látszanak teremtve lenni. A hypothesisek 
és gyanitások légkörében elmerülve, még az igazság. keresésének vá
gyát is elvesztik; s nem képesek többé megtalálni az arra vezető egye
düli helyes ösvényt, vagyis a mathematikai ·bizony:tás ösven;ét 

A történeti hihetőségről, 
s különllsen a gllrög történelem első időszakáról. 

(Kivonl\t L. C. F. Petit-Radel előszavából e czimü mun)l:ájához: Examen analytöque 
et tableau compara ti{ des synchl'onismes de l' hisloire de.• temps héroiques de la Gréce. 

Paris, 1~27.) 

A történelem, Cicero inondása szerint, az idők tanubizonysága, az 
emlékezet tápszere, a régiség hírnöke. Azon részek, mellyekből áll, az 
ujabbkori kritikának a régiség következő. rendje szerint kinálkoznak: 
első a Genealogia; azután következnek az egykoru uralkodók és papok 
jegyzékei; a tisztán és egyszerüen e_Iőadotb tények krónikái j a hősköl
temények j a dalok és szent könyvek j a régiek által idézett fölira tok. 

Ezek legrégibb forrásai a Görögors?á'g legrégibb korszakára vo
natkozó, s ránk maradt irott bizonyságoknak. Bővebb és r~szletesebb 
elemeket találunk a kevesbbé távol időkbeli, irásba foglalt előadások-, 
és minden egyes század emlékirataiban: ezek ~ásod rendü források, 
mellyek másolatokban szállitották le korunkig az eredeti tanubizony-

!eu té , miszerint: .,miut részrehajlatran biró, n. vallást elkiilönözi a történet
től'': aaz: a történeti kriti.kát nem alli;alma:itatja a sz. ira tokra, s csak a. töLl.Ji 
kntföket veszi tekinte~Le. A történeti nyomozásokban azóta tett haladás kirriu· 
tatta, s jövőre még inkább ki fogja mutatni, hogy fölÖsleges fél~Hem volt, csak 
azért, mivel a. hindu a más, állítólagos ,szent' könyvek olly rosszul állt~k ki a bí
rálatot, a .1\Iózses-féle hagyomái1yokat sem merni l..mszmílni. S.) 



817 

ságok jelenlétét, és képezék azt, a mi sajátképen történelemnek nevez
tetik. Ha ezen előadásokhoz adjuk még az egyének életrajzait, azok 
szónoklatait, levelcit, mondatait: eléggé tökéletes fogalmunk lehet az 
irott történet kiilönböző részeirőL 

Az ujabbkori kritika ezekhez csatolja:még, --az é r t e lm e z e t t 
történet részei gyanánt, az utazók által tett kutatásokat, a legrégibb 
városok fekvésének' a szentheiyck építésének, a falak, sirkövek' föld
alatti templomok, szobrok, dombormiivek, emlékpénzek, vésett kövek, 
fegyverzetck, és a polgár.i s hadi~let ujabban kiásott egyéb eszközeinek 
tckinretéhen; szóval, a miből megismerhetjük azt, miről a történelem 
hallgat, vagy igazolhatjuk azt, a mi előadásában foglaltatik. 

Ekképen a hitika előhaladása mellett a történettudomány egy 
részről c lm é l c t i, más részről g y ak o r l a t i tudománynyá vált. Ha 
a bizonyitásnak e két neme ugyanazon· tényekre nézve megegyez, a 
történeti bizonyo.ss~g a legnagyobb erkölcsi bizonyossággá fokoztatik; 
s ha nem egycz·nck is meg épen hajszálnyira, a bizonyosság ez által nem 
Yeszt erejéből, csak hogy a biztosságnak .kisebb fokát állitja elő: mi 
gyakran egyszerü gyanításokra szoritkozik. Ezek sincsenek épen min
dcn becs nélkül; inert a vastag setétségben bármi csekély fé~ysugár 
sem meg vetendő. 

A fönebbi clősorolásban jól meg k?ll különböztctnünk azt, a mi 
az e g y sz c r ü történet természetét teszi, attól, a mi lényegesen meg
különbözteti azt az ös sz c t c t t, vagy J, ifcjlett történettől j mit a scep
ticusok nem cselekedvén, gyakran az előbbi ellen léptek fől olly véd
ve.kkcl, mcllyekct jó lélekkel csak a második ellen lehetett forditaniok. 

Az cgys~erü történet, lényegére nézve szcnvedőleges : és jóllehet 
irott, nem tétetik működésbc; mindig személytelen formák által fejez
tet,~én ki, ismeretes szerzője nincsen. Ez előadátlokban maga a tény 
heszél"; s a legrégibb chronisták, kiknek hirét a gyüjtemény alapi tá 
meg, ·nem voltak egyebek, mint másolók. Ez tehát nem foglal egyebet 
magában,. mint rövid átnézetét a nevezetes dolgoknak, a hős- vagy 
ne1meti tcttclmck, mellyck minden időkorban magul<ra vonták a közfi
gyelmet, és .kiállottiik a köz,•élcmény birálatát. Az illy történelemnek 
egyik vonás~ít ta:rtá fön számunkm Hellanicus, midőn a siculoknak 
Ita-liából Siciliába költözését argosi Alcyonicc papságának 26-ik évére 
teszi .. 

· Ellenben az összetett történet lényegérc nézve dramai természet ü; 
kifejlését'az ékesenszólástól és bölcsészettől nyeri: mellyek azt okosko
dások, körüiményck, rajzok által világositják föl, és elevenítik meg, 
többé, vagy kevésbbé kielégitő, vngy valószin_ii modorb:m j s meg C elei 
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annak, a mit Halicarnassusi Dénes mond róla, midön azt a példák Lül
csészetének nevezi. Azonban sem az össze:í.llitá,s, sem a mcsterség .nem 
vegyülhet a legrégibb egyszerii _történet személytelen előadásaiba;. s a 
regeszerü episodok, bár minö légyen is azok eredete, bizony93an nem 
azért készíttettek, hogy tévut.ra ~·ezessék az embert: mivel ez esetben 
nem választattak volna a természet rendes folyamán kiviil. 

Minél kevesebb körülményeket és érdekek~t. nyujt tehát nekünk 
az egyszerű történet, annál több bizodalmat érdemel; sa legelső· elő
adástóllefolyt annyi századok után m~g nagyobb bámulatot gerjeszt, 
ha a legrégibb,· igen száraz. és szétszó~t elemek összeszedetvén 1 s·lcg-

. első kapcsolatukban egymással összefüzetvén, még eléggé helyes ered
ményeket nyujtanak: 

Ekképe~ minél inkább szaporodnak a körűlmények a részletes 
történ~tekben, az azokat eg-yQlásba lánczo.ló mcsterség minél inkább 
érezteti a töt·ténetiró személyes befolyását: e tekintet annál inkább 
megsemmisítheti a hitet a részletekben, nÍellyek a f(j t~nynek egyszerű 
előadását tulterhelik. Valóban mióta a történelem, hogy Ciceronak tes
sék 7 -ki azt a Hcrodot és utártzói által alkalmazott ékes formákkal 
akaita ·kiczifrázni, - mcgszünt a tények puszta •letéteményese ·lenni: 
elveszté ama nagy előnyét, mellyet a régi kró~ilí:a-irók igénybe vehet
tek. Igaz ugyan, hogy akkor pusztán csak történet létezett; hanem 
az emberek történeti szónokokat akartak, kikről a régiség init sem tud: 
midőn t. i. távol a meggyőzni akarástól, nem. kivántak egyebet, mint 
hogy valam~lly tény egyszerű bizonyitványa adassék ... 

Illy egyszerüséggel éri be Herodot, midőn a geneálogiákat i_rja 
le, s ezek által határozza meg a városok. alapittatásának időkori t·, a 
hősök tetteit, a gyarmatok kiindutását j szóval, mindazoÍ1' egyszerü té
uyeket, mellyekeL a váro~ok évkönyveiből szedett ki, vagy még inkább 
azo!! f~liratokból, mellyeket a helybeli hagyományokkai összecp~ez~t
hetett. De már ezt nem le~et állitani a lydiai Sandan beszédeiről_Croc
sussal, vagy Solon és Cambyses elqadásairól,és más hasonló költemények
ről, mellyeket Marcellinus puszta ábrándokul tekintett j mcllyek pcm 
egy.cbek elmés mcsterség szüleményeinél: értelmezései a tör_ténctnek, ·dc 
.történetet nem képeznek, Ugyanezt lehet mondani Thucydidesről, bár
mennyi dicséretet és bizodaln~at érdemel is cgyébkil\t j ö az előadásba jg
tatandó beszédeket i-észben. maga készité. Bizonysága ennek a nyolcza
dik könyv, mellyet kevésseJ halála előtt készit~tt; ebben egyetlen 
beszéd sem fordul el.ö: mi pedig itt szintugy helyén lett volna.., n; int a 
többiekben. 

Titus Li,·ius olnsás11 az egyszerű történet jelJegét tünteti föl a 
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rövid tényekben, mellyeket ö a háromszög-alakról D e l t o i d á k nak 
neveiett könyvekből, a Juno. templomában őrzött vászon-könyvekblíl, s 
a Roma és azt környező igen régi görög városok közti egyezkedésekből 
merithetett. De midőn az egys?:erü előadáshoz oda teszi az Aeneas és 
Iatinus király köz ti párbeszédeket j midőn hosszan szánokoltatja Evan- · 
d ert., Romulust, Tullus t, Horatiust, Coriolánt: azon gondolatra jön az 
ember, hogy ugyan mint tartalmazhatnák illy hosnu beszédeket a 
krónikák, mellyek kezdetben a főpap lakának homlokzatára s·zokta:k ki-
függeszt"tni? · 

De ha e; bizonyára kigondolt előadás .nem rontja le hitelét a 
romai évkönyvekben foglalt tények valóságának: miért Yesztenék el 
bizonyitó erej eket" a görög tör-ténet sokkal :régibb előadásal? Talán 
azért' mert gyakran liihetetlen költeményekkel együtt adatnak ·elő? 
Azonban a mythologiai episadok, mellyeket már a régiek is illyenekül 
mútatnak be sommás történetök előadásaiban , nem kevés~bé csaléko
nyak-e azon előadás nál; melly a miveltebb századokban a történeti éke
senszólás csalképeiből származik ? A legegyszerübb kritika képes elvá
las"ztan~ a rövid türténethez füzött adalékokat j valamint a rozsda is a 
megcsiszolt ·érczekröl el~ünik : mig ellenben a szónoklati állítások olly 
gyakran közelitenek a történeti ,. alószinüséghez, és az olvasót ·rende
sen· csalódásban tartják. Az olvasó például nem vez.ettetik. tévutra, 
midőn_ a görög· krónikák származási jegyzékében azt olvassa, hogy Ar
cadia legelső királyainak egyike Jupiter istenségtől származott j annál 
is inkább, mert a legkisebb kutatás e királynak természetes eredete 
iránt·, valódi atyja nevének fölfedezésére vezet: ugyanazon könnyüség
gel, mellyel Nagy-Sándor igazi atyját föltaláljuk, ámbár némellyek őt 
is. J u pi ter fiának nevezile · 

Bármilly korszakban tekintsük is közelről a történetet, egy nép
nél.sem fogjuk azt tisztán hason elemü előadáRokbólösszeállitva találni . 
.l\1ég a sz.-irási előadások is tartalmaznak csudadolgokat, mellyeket pe· 
dig a vallásos bölcsés?et meg tud fejteni, összehasonlitván a transcen
dentalis rend felöli különböző elméletek alapelveit, és főleg a termé
siet rendes folyamának amaz általi megszakittatásait indokolván. A 
görög történet legrégibb időszaka theogoniákkal van vegyítve, mellyek 
a bálványoeás téndéseit tüutetik föl: niellyre a folytonos vándorlások 
következtében szétszórt népek, távol a Teremtő egysége. iránti ősha
gyományok.bölcsöjétől, es~ek. Herodot után a dramai s bölcsészi törté
net reg~nyes költeményekkel hintette be annak előadásait. Még a kö
zépkori krónikák is, jóllehet olly közel állanak hozzánk, az egyszerű 
tényeket szinté babonás episodokkal vegyi tették. Sőt mi több? a mi 



jelenkori történelmünk sz inte nem mcnt a mcstcrkéltségtől; mivcl a 
jclt>sebb cgyéneknek, a forrásokban ki nem fejezett szándékot tulajdoni t. 

Mindazáltal a kétkedő bölcsészek , !~ik a természetfölötti tények 
valóságát tagadják a sz.-irásban, a patriarchák geneaJogiáján~k hite
lességételismerik j ki a Nagy-Sándor s~ár~azási jegyzékéhez csatolt 
Mythologiát mellözi, nem vonja kétségbe az ö legközelebbi ősein~k 

történeti elszámlálását j azért, hogy a Solon- és Cambysesnek tulajdo
nitott beszédek koholtak, nem fogjuk magukat az egyéneket is költött 
személyekül tartani j végre a kö?épkori krónikákban előadott tényekhez 
kapcsolt babonás nézetek~öl nem lehet azt következtetni, hogy vala
meily városnak ostroma, vagy valamell y pusztitó . csapás hazugság 
~~ . 

-Igazságtalan tehát a kétkedés akkor, midőn a régi görög króni
kák hitelének lerontása végett, az olly korszakbeli Clőadá~okban, mcly
lyek leginkább vannak alávetve annak, hogy az ékesenszólás és bölcsé
szet költeményei által megmásittassanak, keresi a szigoru föltételeket, 
mellyeknek a görög krónikák vizsgálatát alávetni kivánja. 

Fréret, a Chronologia védelmében Newton ellen, sa régi tört.énetc], 
tanulmányozása fölötti értekezésében, és Bougainville az első korszakbeli 
görög régiségek fölötti.észrevételeiben, a legrégibb i.dök bizonyosságát 
szilárdul bebizonyiták; s az angol bölcsész diadalmas cllenével együtt,
a legjózanabb eszii egyéne l\ elismerik azt, l? ogy a sz.-irás Chronologiája a 
valódi. Bay le mindazáltal uralkodott a polemikus irodalomban; és Locke 
néhányévvel előbb lerontá hitelét a bizonyitó próbának,föleg pedig a régi 
tört6netirók bizonyitó erejének, midön Fréret a kétkedő bölcsészet növe
kedő csalódásainak ellenében, átaJános észrevételeit ekkép álli tá föl: 

"A bölcsészet fölvilágosi tá sutba igazitá a kritikát, megtan i tá 
kétkedni, s fölfüggeszteni az itéletet, megnehezité azt a próbák vála.~z: 
tásában, és ezek erejének fokozatában: miért is a kritika igen so~at 
köszön a bölcsészetnek. Minthogy azonban a tulság a legjobb dolgok
han is hibává válhatik, attól tartok, lwgy a bölcsészet a kritikát néha 
igen nehézzé s veszélyessé teszi. Atyáink, hiBzékenységöknél fogva hi
báztak j mi pedig az ellenkező tulság miatt: minthogy föltétlenül ké• 
telkedünk mindenben j és szinte dicsekszünk azzal, hogy e veszélyes böl
csészetnek engedhetjük át magunkat, mellynek egyedüli czélja, min
dent lerontani, a nélkül, hogy épitene valamit. Atyáinknhk több, nyil
vánosan hamis miivek valótlauságát kellett bebizonyítani: mai napon 
a legvaló bb történetek igazságát lesz szükség. bebizonyitanunk." 

Igy szólott Fréret a föliratok academiája előtt 1724-ben. Már l 702-
ben Bay le egy, neki szokásos ellenkezésbe esve,-mondá: "A bölcsészetet 
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azon rágó porokhoz lehet hasonlítani, mcllyek miután a sebnek betege;; 
részeit megemésztették, az élő huson is rágódnak, sőt a csontokat 
egészen a velőig pusztítják. A bölcsés.zet legelőször a tévelyeket czáfolja 
meg; itt azonban meg nem állapod ván, az igazságnak esik: és ha sze
szélyére hagyatik, messzire megy, a nélkül, hogy tudná, hol fog meg
állapodni." 

Azonban. maga Bayle olly annyira tulhajtá a. pyrr.honismust, 
!lbgy még az egykoru bizonyityányok torténe ti bizonyosságát is le akarta 
rontani. E tulságig Locke sém mcnt; azonban ő mindeneknél inkább 
kevésre becsüli a történeti bizonyitványokat: jóllehet az ellenkezőt 
állítja azon czikkében, mellyet itt liiihozni akarok, ama következések 
miatt, mellyeket némellyek mai napig is kivonnak az abban foglalt 
kiilönös okoskodásokból. 

"Az angol törvényhozásnak egy rendelete szerint, jóllehet egy 
tanuk által hi~lcsnek ismert okirat másolata bizonyitó erővel bir, a 
másolat mindazáltal, bármiként bizonyittassék is be, a törvényszék előtt 
bizonyitó erővel nem bir. A bizonyitás tehát, minél inkább eltér az 
eredeti igazságtól, annál többet veszt er<'je- s tekintélyébőL 

"Ered-eti igazságnak nevezem, magának a dolognak léte lét. Egy 
hitelt érdemlő ember, ki előtte ismeretes dolgot bizonyit, igen jó bizo
nyítvány; de ha egy másik, szintolly hitelt érdemlő egyén amannak 
szavára bizonyit valamit, bizonyitványa már gyengébb; s még gyen
gébb egy harmadiké, ki ugyanazon dolgot bizonyitja: ugy hogy azon 
igazságokban, mellyek hagyományból erednek, a távolság minden foka 
a forrástól, gyengíti a bizonyiJ;vány erejét; s minél több kezeken megy 
keresztül a hagyomány, annál kevesebb erővel és bizonyítványnyal bir. 

"Nem akarom ez által .a történet tekintélyét és használatát csök
kenteni, me ll y mindazon világosságot megadja nekünk, amellyel bizo
nyos esctekben birunk, s mellytől meggyőző bizonyossággal az isme
retünkre eljut.ott l1asznos igazságok nagy részét nyerjük. Alig van be
csesebb dolog az ó-korból fönmaradt emlékiratoknál: de az igazság ér
dekében kénytelen vagyok kimopdani , mikép semmiféle valószinüség 
sem állhat saját eredetijénél föncbb. Ami csak egyetlen bizonyitványra 
támaszkodik, az egyedül saját bizonyitó ereje által, legyen az bár jó, 
rossz, vagy közönyö~ 1 támogattathatik, .vagy rontathatik le; s ha száz 
egyén, egyik a másik után hivatkozik rá, nem hogy erőt nyerne ez ál
tal., de sőt mindinkább gyengül. A szenvedély, érdek, figyelmetlenség, 
a szerző gondolatának hamis fölfogása, és ezer meg ezer más legkülön
félébb okok, mellyek az emberi szellemre határozó befolyással vannak, 
és mellyeket fölfedezni szinte lehetetlen dolog, -azt eredményezhetik, 
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hogy valaki hibásan idézi másnak szavait, vagy gondolatait. Ki az 
irók itéleteit vizsgálta, könnyen belátja, milly kevés l1itelt érdemelnek 
azok az eredetiek hiányában; következőleg még kevésbbé lehet bizni 
az idézetek idézeteiben." · 

V alijon ez előadás nem vezet~e határozott pyrrhonismusra ? Leg
először is az alkalmazás , mellyet itt Locke tesi , hogy tudnillik a tör
vényszék előtt valamelly eredeti okiratnak bármilly hiteles másolata 
sem fogadl:iató el, azt bizonyítja-e, mikép valamelly történeti tanusk~ 
dás annál kevesebb erővel és tckiritélylyel bir, minél inkább c~tér az 
eredeti igazságtól, me ll y Locke szerint magának a dolognak létele? 
V alójában a történelmi kritika nein kö.vetelhet többet, mint hogy az 
okszerü bizalom érzetét idézze ·elő ; de már a törvén yes igazságszol
gáltatásban sokkal alaposabb bizonyságra kell szert tenni: mivcl itt 
homlokegyenest ellmikező, személyes érdekekről van szó i s ezeket az 
érdeklett felek jelenlétében· vitatkozás utján kell eldö.'1teni. Midőn 
Pherecydes Argos királyainak genealogiáját lemásolta, Görögország 
másutt más eredeti emlékeket is ismert, mellyeket ő is csak ugy lerná
solhatott; de nem igy áll a dolog valameily hiteles jegyző előtt kötött 
egyezkedésekkel, mellyek a régi emlékek példájára -nem birnak a nyil
vánosság jellemével. Ez oknál fogva a .ro mai senatus a folira tok· máso
latait bizonyos próbák ul fogadta el.még akkor is, midön tulajdon iránti 
kérdésekről volt szó. (Tacitus, An nal.· IV. 43.) 

Locke megmutatja ez által, hogy ő nem érezte eléggé, mennyire 
gyengíti az ö okoskodását ama körülmény, hogy a történeti bizonyit
ványokat a puszta hirrel hasonlítja össze. Kétségkivül a haJlomás után 
hallott dolgok mindinkább elferdi~tetnek i de a hibázhatás· veszélye 
sokkal kisebb' midön másolatok másolatáról van szó; bármennyi kez~;
ken menjenek is keresztül: főleg, midön ~gyszerü történet másolásá~ 
ról van szó. Sem szenvedély, sem érdek nem vegyüilletett az argosi ki
rályok származási első emlékének másolataiba; főképen az akkor történt 
másolatokba, midön e család már egy darab idő óta m~gszünt u~al
kodni. Ha valameily hiba csuszott volna be Acusilaus másolatába, az 
utána következő másolók kötelességökn~k tartották ~olna azt kijavitni; 
minthogy a másolt emlékek nyilvánosak lévén. azokat mindenki hasz
nálhatta. A Locke által megáll_apitott elsilányulási fokozat tehát csak 
az előtt tetszhetik okszerünek, ki csupán az emlékezetre szoritkozik a 
történeti hagyományoknáL . Az egyszerü tör.ténetet illetőleg ez elmélet 
eléggé meg van czáfolva. . 

Láttuk , minö következtetésekre jutottak Locke véleményének 
pártolói. Először is a mathematikusok használták azt, midőn a sko1 



Craig JállOS ama gondolatra jött, hogy: a combinatiok elméletét a Lo"cke 
által előadott történelmi· meggyőződés és bizonyosság el v eire alkalmaz
va, még a világ végének korszakát is meghatározhatni j melly szerinte 
1454 év mulva volt bekqvetkezendö az ö mathematikai jövendölésének 
napja: után. · . 

Szerencsére.Fréret előrelátta a számító képzelődés örjöngéseit, 
mi.dön kijelölvén a határokat, mellyeket az exact tudományoknak át
hágniok nem szabad, ekképen fejezé magát ki : 1 ,A mértan és mathe
matikai tudománycik tanulásához igen nagy előszeretettel fognak jelen
leg sok jeles egyének j e tudományok az első helyet láFszanak elfoglalni: 
s azok, kik mivelésöhe adták magukat, némi megvetéssei szálanak 
egyéb tudományokról, mellyekkel a tudósok foglalkozna!<. Én. semmit 
sem akaro"k l~vonni a mathematikai tudományok be~sébör": elismerern 
azok jeles voltát j de nem tudom , minő végzetnél fogva, ezen, a mi 
ismereteink st~bályozására olly hasznos és szükséges tudományok, nem 
csak nem használhatnak arra, hogy tetteinket a gyakorlati esetekben 
szabályozzák, de sőt inkább ártalmára is lehetnek erkölcsi magunk
viseletének, midön az ígen·élénk elmék olly tárgyakra akarják azokat 
alkalmazni, tnellyek nincsenek alájok vetve. 

,,A mértan csak tökéletes bizonyságot fogad er., vagy a hasonté
tclek bizonyosságá~ j. m~llyek a két hasonértelmü tételt egyesitvén,.a.zt 
állitják, hogy egyik is , ·másik is ugyanazon eszmét jelenti. A hosszabb 
bizonyitgatások a tételeket és állrtásokat az első axiomákkal hason té
telekre viszik.vissza: llliből az következik, hogy ki a mértannak ezen 
eljárásához szokott , hamarj~ban nem ismer egyéb bizonyosság.ot a ha
sontételek bizo~yosságánál j és mivcl a nagyobb értelmiségek nagyobb 
tévedéseknek is vannak kitéve , hamis-, vagy bizonytalannak tartanak 
mindent l a mit tökéletes bizonyossággal nem lehet kimutatni. 

"Már pedig épen azon tudományok, mellyek legnagyobb font.osság
gal birnak az emberre nézve, ugymint az erkölcstan, politika, közgazdá
szat, gyógyászat, kritika, törvénytudomán y, nem képesek a mértani bizo
nyítások eme hason-bizonyosságára; mint már Leibnitz megjegyzé, 
ezek mindenikének megvan a maga saját dialectikája; s az ö bizonyi
tásaik csak a lehető legnagyobb valószinüségig rnennek. Ennek azonban 
olly ereje van az efFéle tárgyakban, hogy az értelmes emberele minden
kor meghajolnak eWtte. Szinte lerontaná ezen .tudományokat, ki a com
binatiok elméletét akarná alkalmazni reájok,· azon ürügy alatt, hogy a 
valószinüség kiszámittathatván, szám gyanánt tekintethetik, és igy a 
viszonyok könnyen meghatározhatók." 

. Fréret mindent elmondott itt, mi a történelmi kritikára alkll.lma· 
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zott' mathcmatikai számítások haszontalan,;ágát behizonyithatja: dc 
nem lehetvén neki az utána egy század mulva kigondolt összehason
lítást ugyanez~n állitás támogatására felhozni, másokra hagyá az imént 
előadott átalános elvek alkalmazását minden egyéb h_asonnemü különb
ségekre. Ide tartozik egy nem régiben az optikai összehasonlításból kö
vetkeztetett bizonyitás j mellyben "a történeti tények valószinü~égének 
elenyésző fokozata, midön azok sok egymásra következő nemzedékeken 
át tekintetnek, a tárgyak világosságának több rendbeli üvegek közbe-
tétele általi csökkenéséhez hasonlittatik." . 

Ez összehasonlításban könnyil belátni az tivegek szaporitása által 
a látá!! létszerveire tett l1atást j de ki fogja azt elhinni, hogy illy hatá~ 
az értelmi szemekre is gyakoroltathatik, és hogy az a törtérieti tények 
távolságából eredhet? Igaz ugyan, hogy az események körülmén)' ei. 
a följegyzök folytonos másolatai közben citiintek a régi történelemböl, 
és hogy számos krónikák elveszte csökkentbeté ránk nézve az összeha
sonlítható tárgyak számát j és a bizalom több indokait elvonta tőlünk, 
mellyeket azok megőrzése szaporitott volna: azonban mindeme vesztc
ségek elenyésztethetnek-e valameily egys.zcrU tényt? Ezt csak ugy 
képzelhetnők, ha fölteszsziik, miszerint a történet elejétől fogva puszta 
emlékezetre szorittatott. De hihetö-e ez, midön olly egyszerü tények
ről van szó, minö például valameily gyarmat ecedet~, annak alapítási 
ideje, az alapitónak neve, ennek egybekelése valamell y más dynastia
beli fejedelemnövel, az egyenes és oldal-ági örökösödésben megállapi
tott rend, és olly sok egyszerU tények, mellyekct kevés jegyekkel föl 
lehetett irni a táblákra? Már pedig épen ebbl\1 á]] a2: egyszerü törté
net a trojai háboru előtt. 

l<~s habár a szóbeli hagyományok cl ferdittettek i~, történhetett-e 
ez a régi időkben szUkségképen lapokba vésett "krónikákkal? Midön 
például Suidas azt mondja, hogy Acusilaus atyja az ö birtokán találta 
meg Argos királyainak ércz-lapokba vésett származási jegyzékét; mi
dön azokat fia 600 évvel időszámi tásunk előtt tette nyilvánossá j midön 
már egy ezredév előtt, hogy sem Suidas e régi előadást valamell y, most 
már elveszeft történeti munkából kivette, Acu~!lausra Cicero és Hali
carnassusi Dénes mint régi krónika irora hivatkozik, a ki csupán csak 
az emlékeket másolta le: miképen enyészhetik el a történeti bizonyos
ság azon idő alatt, melly az ismeretlen idöszaktól, midön e genealo
giák vésettek, a!on idöszakig, mcllyben föltaláltattak, folyt le? Mikép 
állithatjuk, hogy puszta szóbeli hagyomány utján örökittettek meg, 
midön például Cicero még egész terjedelmökben olvasá azokat Acusi
laus másolataiban? A parosi márványlapok bizonyossága, melly 1318 



R 25 

éven át folyt történetet állit előnkbe, cmlékbe vésve 263-ik évben. Kr. 
előtt, mikép szünhetett meg 2090 év mulva bizonyossá létele után? 
Ezen észrevételekből eléggé kitetszik, hogy a köztünk, és a 263-ik év 
közt létező huszonegy századot nem lehet temérdek üvegdarabokhoz 
hasonlitni. 

Kitetszik tehát, hogy a különféle elvekben, mellyekre a történeti 
bizonyosság csökkenP.sének fokozata alapíttatott, le kell vonni legalább 
is a számításból a vésett emlékek létkorát, mellyek még fönmaradtak; 
ugy szinte azon emlékekét is, mellyek illyenekül adatnak elő, s mellye
ket Herodot, Cicero, Tacitus és Dionysius láttale Miért is a vakme
rőség vádja nélkül bátran kimondom, hogy még azon esetben is, l_1a 
Görögország őskorának megismerésére semmi egyéb nem maradt volna 
fön aparosi márvány-lapoknál, a Pherecydes és Acusilaus által emlé
kekről lemásolt genealogiai töredékeknél, - szóval , azon irók bizony
ságtételéuél , kik azt állitják , hogy ezen emlékek teszik eredeti forrá
sát ama legelső krónika-irók által készitett másolatoknak: már ez is 
elegendő volna, kielégitő öszhangzást hozni Argos. és Athene történe· 
tének őskorába; s ugyanazon szabályokat nyujtani a kritikának, mely
lyeket a mostani építészek valameily oszlop-fejezet, vagy oszlop-köz 
fölfedezéséből tudnak levonni maguknak a romba dőlt templom ará-
nyainak meghatározására. · 

Láttuk már; hogy az illy bizonyosság vizsgálata iránt fölmerült 
kérdések mire vezették az allegoristákat. 

A józan kritika annyira elfajult, miként egy munkát hozott létre, 
mellyben az illető azt akará bebizonyltani, hogy amit Herodot, :Ma
netho , Eratostl1enes és Diodor az egyptomiakról, egészen a zsidók ba
byloni fogságának megszünteig elöadnak, nem egyéb hibákkal és vastag 
tévedésekkel teljes átírásoknál ; mellyeket maguk az egyptomiak ké
szitettek, vagy pedig a szent-irásnak ide vonatkozó helyei ből, való törté
net gyanánt alakitottak össze. (Hist. des temps fabuleux. III. 341. l.) 

Minek következtében szerzö behizonyitását igéri annak, hogy 
a Ti tanok a teremtés napjait jelentik; a hét gyermek, mellyeket Minos 
adó fejében kivánt, Ábrahámnak a törvényes örököstől különvált fiai; 
Medusa feje. Mózses vesszeje; s az ö hőskorukat a görögök a Mózses, 
Józsue, és birák által viselt harczokból képezték. 

És igy azt hitték sokan, miszerint az ó-kornak. egyéniségei még 
csak nem is léteztek. Azonban a kétkedő bölcsészet csak a történelem 
meghamisítását tüzte ki czélul: miga ,V allások e r e d e t é'-nek szer
zöje mindenekelött azt állítá, miként uj alapokon kell fölemelni az 
épületet; midön kijelenté, hogy ,egyedül a c'lillagászatban foglaltatnak 



a ·gö1·tig történelem korszakának elemei, s hogy számos legn'·~ib~ 

egyéniségek valódisága puszta nllcgoriára szoritkozil<. Ennek követ
keztében munkájának azon részében, me ll y ,Á t a l á n o s v a ll ás' neve 
alatt ismeretes, az Argonauták költeményének elemzése után, azt 
mondja: "Ime egy állítólagos történeti esemény, melly több századok 
óta· a legfontosabb c~illagászati korszakok egyike ül tekintetett i de 
melly csupán a természet örök évkönyveiben ment végbe. Szintigy van 

· a dolog a trojai-hábQruval: minthogy ennek királya. Pri~mus, az Ar
gonauták által trónra ültettetett." Ez után következik: "A görög tör
ténelem alapjai, hasonJón a mi szent történetünk alapjaihoz, összedől
nek; miután bebizonyitl1atjuk, hogy Jason és Noe hajójaazonegy csil
lagzat." S ekképen végzi: ,)Valamint a napnak megjelenése· láthatá
rurikon, eloszlatja az éjnek csalódásait és ábrándképeit, szintugy a böl

csészet és tudomány világa is elenyészteti azon chronologiai ábrándké
peket, ínellyekhez a való, ismert történet minden tényei csatlakoznak. 
Minden időben, és minden népek közt tágitani igyekezett a tudomá
nyosság, birodalm~nak határait, midön a történelem ·határait akarta 
szélesbitni. "-

Csak későbben bizonyittatott be egy olly rendszer alaptalansága~ 
melly a görög ttirténelemtől4000 évi folyt?nos régiséget tagadott meg i 
hogy annál szabadabban t~remthessen magának 18 ezer éves csillagá
szati történetet a szobrászat egy emlékének alapján, illeilynek képzelt 
jelentősége most már be van bizonyítva. Jelenleg minden közremunkál, 
az emberi történetet illő határai közé, sa kritikát kizárólagos törvényes 
jogaiba vezetni vissza. A gyönyörü s nagyszerii geologiai fölfedezések 
egéú sorozata' megerősíti a szent-irás tanubizonyságát: mit sem ron

tathatván föl, mi ·annak Chronologiájával ellenkeznék; és az egyp
tomi Deltán tett vizsgálatok épen· nem engednek nagyobb régis6get 
tulajdonitani az ottani emlékekne!<, mint melly a közönséges Chrono
logia szerint illetheti őket. 

Mindazáltal a csillagászati paralogismusok által az allegoristák 
minden előítéletei nem enyésztek cl : más alakban jelentek meg ezek 
számos tudósok elszigetelt tapasztalataiban, főleg azokéiban, kik a clas
sikusokat jobban értelmezték. l\1idön a régi kor történeteiben jelentő
séggel biró neveket találnak, minök például P y r a n t h us, O e n o
t r us, H a r m o n .i a, l\1 y l e i vagy földrajzi neveket , minők: L i
b y a , M e m p h ·i s , E g y p t u s , A r m c n i a , M e d u s, P e r s a, és 
több másokat, mellyek minden látszat szerint, mint ők mondják, 
nem egyebek a költők által s;emélyesitett földrajzi elnevezések
nél: bizalmatlanságot tanusitanak azqn kró.nikák hitelessége iránt, 
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mcllyeknck származási jegyzékeiben e nevek előfordulnak. Azonban ]HJ, 

például a francziaországi királyok gcnealogiájában eltüntek volna a 
fejedelmek valódi nevei , 1:1 csupán ama jelentőséggel biró melléknevek 
maradt!lk volna fön ' mcllyek e jegyzékekben foglaltatnak : mi joggal 
mondhatná valaki több századok után, hogy e nevek: B~ cs ü l e t es, 
K o p as z, H e b e g ö , N a g y, If j u , H os sz u , egyedül csak my
thologiai, s képzelt lényeknek tulajdoníthatók? · 

Ugyanez történt a legrégibb görög időkre vonatkozó mellékne
. ve.kkel; s azon esctek, mellyckben a történet az illyesminek okát adja, 
mcgmagyiirázzák egyszersmind azokat, mellyeket a törtépet nem fej
tett meg. Igy például Pyranthus, Ar gosnak fia, Görögországban nem 
tek.intetett pusztán képzelt mythologiai személynek; mivel egy folyton 
élő l1agyomány állítá, miszerint f5 körtefából faragta ki Junonak szob
rát. S?,:intez történhetett Mylc spartai kjrály melléknevével.is, melly 
malomkövet, . vagy molnárt jelent: miután a görög hagyomány azt 
tartá, hogy ezen király találta föl a gabona-őrlés mesterségét Arcadiá
ban. Oenotrus a szőllőtö mivelését vitte Olaszországba; s az ö mellék
nevének .népszerli hire kétségkivül feledékenységbe merité valódi ne
vének cmlékét. · . 

Miveltebb nemzetek szokása, a jelesebb egyéniségek neveit vá
rosok- és tartományoktól kölcsönözni; az europai uralkod~-családok fe
jedelmei helyrajzi, vagy földrajzi neveket viseltek; a korunkbeli had
vezérek szinte csak illy elnevezések alatt ismeretesek : miért ne lehe
tett volna ez igy az ó-korban is? 

A legrégibb időkből még csak tragikus költöt sem mutathatun.k 
föl, ki változásokat i<J_ézett volna elő; miért is, hogy az illy kÖltemé
nyek történetté váltaztának valószinüségét megengedhessüli:, ·föl kel
lene tennünk, miszerint a görög történeleni első korszaka több száza
dakon át puszta hagyományokból állott, mielött valaki ;tzokat. irásba 
foglalta volna. E h y po thesis azonban önmagát czáfolja meg, anna~ föl
tevése által, hogy: valamell y credetil~g való, határozott, nemzeti, fon
tos eseménynek, a maga épségébcui fentartására mindig volt elegendö 
mód. Mindazáltal még!s attóli félelmet ébresztettek, hogy am,a hosszu 
időközben , mell y a tényre illesztett korszak, és a köz t, mellyben az 
irásba foglal.t.atott, - elfolyt, több alkalom kiná.lkozhatott, történet 
jellemével ruházni föl az cgyszcrü · képzelmé'nyekct. Szükséges tehát 
megvizsgálnunk a módot, mikép lehetett a régi eseményeket meg
örökiteni a puszta emlékek egysz~r.ü áthagyományozás~val. 

Ez irat szcrzöje 560 egyéniség viszonyait cgyesité, mellyek által 
ö20 cgyszerü ténynek valódiságát igazolta. Ennyi tények cgym:issal 
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összehasonlítva, mikép őriztethettek volna meg a görögök emlékében, 
ha folyton föl nem jcgyeztettek, vagy vésettek volna legrégibb időktől 
fogva? A ki azt állitja, hogy Homer költeményei hosszu ideig csupán 
az emlékezetre bizattak, némileg támogathatja ugyan véleményét a 
jó hangzás, ~s a rim hathatós befolyásával: de mi a neveket illeti, eze
ket pusztán az emlékezetben megtartani lehetetlen volt. 

Hét szá:z huszonegy év alatt a görög történelem eredete, s a 
trajai háboru kt1_zt, öt rendbeli betör~s történt Görögországba: Da
naus Argosba, Deucalion Thessaliába, Cecrops Athenebe (ez idegen
nek tartatik), a lelegek Megarába, Arcas Arcadiába rontottak be. Da
naus uralkodásának legelső eredménye is az. volt, hogy a tartomány 
nevét megváltoztatta. Ugyanez történt Arcadiával; s ami leginkább 
bizonyitja azok véleményének alaptalp.nságát, kik azt hiszik, hogy a 
régi történet több századokon át puszta hagyományok által tartotta 
magát fön, az, hogy: ugyanazon történet, szétszórt elemeinek képével 
mutatja, mikép e bettirések voltak nyilvánságos okai annak, hogy a 
régi származási jegyzékekből egy nagy rész elvesze~t. Már. miképen 
tehetjük azt föl, hogy a görög dynastiák sorozata csupán az emlékezet 
utján tartathatott volna fön: midőn ellenkezőleg azt tapasztaljuk, hogy 
minden betörés egyszerre félbeszakítá az általa kiszorított dynastiát? 
Azf kell tehát hinnünk, hogy Görögország régi története minden idő
ben birt az irás olly eszközeivel, lwgy a főbb események cmlékét meg
örökithesse. 

Maradt-e fön ez iránt valameily emlék? 
~Horner, és miletusi Cadmus közti időkben, melly utóbbi elő

ször irt történetet folyó beszédbe·n, több rendbeli történetirások jelen
tek meg versekben: mi azt bizonyítja, hogy a görögök nem épen szó
beli hagyományok utján ak.arák megörökíteni régi történetök legegy
szerübb és legfontosabb emlékeit. Az általuk énekelt genealogiák nem 
tekin.tettek költeményeknek; sőt vizsgálat alá is vétettek: és az okada
tolás nem maradt el, inidön például az mondatik, hogy a lacedaemonok 
Ürestest, Agamemnon fiát ültették a trónra: minthogy Megapentes 
és Nicostratus Menelaustól, és egy rabszolganőtől származtak. 

Tulajdonképen ugynevezett krónikák mitylenei Pittacus, Tl1ales, 
Solon, Aesopus, Anacreon és mások korában láttak napvilágot Görög
országban. ~zonban pu~ztán szóbeli hagyományok összeszedéséről, 
vagy vésett emlékek másolatáról volt-e ezekben szó? Hogy ez iránt 
tisztában legyünk, hasonlítsunk össze három helyet Halicarnassu.~i 
Dénes-, Cicero-, V arro- és TacitusbóL 

Dénes azt mondja: 11Sok régi történetirók léteztek sok helyeken 1 
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a peloponnesusi háboru előtt ... Mindannyian azonegy czélt tüzvén ki 
maguknak a tárgy megválasztásában, az előadásban sem igen külö n 
höztek egymástól. Akár a görögök, akár a barbarok történetét ir~k,
nem öntöttek egységet azokba; hanem elszigetelten, és városok-, vagy 
népekre osztva adták elő azokat. Ekképen soha sem tértek el a kitii
zöt.t ezéitól: mindenek tudomására juttatni , hozzáadás, vagy csonkitá~ 
nélkül, a bensziilöttek közt megőrzött emlék ck e t; mellyeket szint
ugy a népek, mint egyes városok' szent, vagy világi iratokban raktak 
le. N~melly mcsék is keveredtek azok közé, mellyek régiségöknél fogva 
hitelt nyertek; mint valameily közbeszőtt szinpadi jelenetek, mellyc
ket a korunkban élők hiábavalóságoknak tartanak." 

Kitetszik innen , hogy a hagyományok megőrzése nem bizatoU 
pusztán az cmlékezetrej hogy a föliratok legelső másolói , épségben 
őrizték azokat meg; s hogy a krónikák helybeliek lévén, azokból csak 
a helybeli tények ismeretét lehetett szerezni j hogy a közbevegyitett 
mesék illyenekül el ismertettek, de a megőrzésbeni hüségnel fogva meg
tartattak. 

·A kinek kétsége támadna a Dénes által használt fAVIJfUXL szó iránt, 
azt utba igazit ja Cicero (dc Oratore, Il.); azt mondván: "A történe
lem kezd,et óta egyszerüen szerkesztett évkönyvekből állott. Hogy ek
képen a tények emléke Roma eredetétől fogva Publius Mucius főpap

ságaig (95. Kr. e.) megörök ittessék, minden év eseményeit táblák ba 
vésette a főpap; mellyeke"t lakának homlokzatára rúggesztetett ki, hogy 
a népnek ismeretére eljussanak j és innen származtak a n a g y é v
köny v ek; Sokan követték ez irás-módot, és minden ékesség nélkül 
hagyományozták ránk az i9ők, emberek és tények egyszerű € m l ék e i t 
(monumenta). lllycnek voltak a görögök közt Pherecydes, Hellanicus, 
Acusilaus és mások j köztünk pedig Cato, Pictor, Piso: kik legkevésbbé 
sem gondoltak a piperés előadásra; csak hogy a tárgyak, meilyek is-. 
mcrtetését akarák adni , jól megértessenek : és ez oknál· fogva nem 
vágyódtak egyéb érdemre a szabatosságnál." 

Igen so~ történetirókból tudjuk, milly gonddal örökitették meg 
a régiek kőtáblákon a származási jegyzékeket, és az események időko
rát. Polcmon Periegetes a.III. szátadban Kr. e, nagy számmal ·össze
szedte ezeket; és igy könnyített azokon, kiknek nincs alkalmuk azokat 
összekeresgélni ott, a hol elszórva hevernek. Milly régiek lehettek a 
föliratok, ki tetszik onnan is, hogy Herodot hivatkozik rádok; Philo
mela 1430 körül Kr. c. viszontagságainak történetét egy köpönyegrc 
hímezve irta meg; 1133-ban a hetruskok születési és halálozási jegy
:~.őkönyYcket tartottak; llalicarnassusi Dénes egy Troja korából fönma-
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radt tripost látott az időbeli fölirattal; söt mi több? a romai senatus, Ti
berius uralkodása alatt, a Heradidák idejé~öl, 1160-ik év tájárói fön
nui.radt föliratokat, bizonyitó erejűeknek nyilvánitott. A dolgot ekképí'n 
adja elő Tacitus: . 

"Sparta és Messene követei kihallgattatást nyertek; ·me ll y két 
\"áros a limnatidi Diana templomának birtoka végett pörlekedett: ama
zok azt álliták, hogy atyáik által saját teriiletökön szenteltetett föl a 
templom; és ennek bizonyitásaut évkönyveikét é~ szcnt· daiaikat hozták 
föl. A messeneiek részökről Peloponnesusnak Herculesutódjai közti régi 
fölosztására hivatkoztak; mellynek következtében a· Deutelios sikföld, 
mellyen a templom áll, ~gyik királyuknak jutott osztályr~sziil. E z 
esemény_ még jelenleg is fönlevő ré.gi ~ö- és ércz-

. c m l é k e k r e v o l t b e v é s v e. A senatus Messene részére llatá
rozott." 

Ha egy XVIll. század előtt alapitott templomra vonatkozólag 
eredetiekül ismert , és már XI. százados régiséggel biró föliratok ho
zathattak föl: ki kételkedhetik rajta, hogy még korábbi századokból 
is léteztek emlékek, főleg pedig igen fontos rövid történeti okmányok : 
minök a királyok származási táblái, ·s a dynastiáknak egymásra l{övet
kezése? A legrégibb föli1·atok valószinűleg ólomba valának v~sve; mi
ként ennek egyik péJdáját Paúsanias tünteti föl. 

Ne higyük tehát, hogy a legrégibb görÖg történet csak puszta 
szóbeli, s mulékony hagyományokra vihető ,~issza.; sőt inkább minden 
arra mutat' hogy a hatodik százádbeli krónika-irók a templQrilokban 
másolták le a tö1·té~lmi emlékeket, ugyanazo~ ohronologiai jegyzetek 
kiséretében., meHyek szükségkép valameily ~év~-és eseményhez voltak 
csatolva, s az iqöt a főpapok egymásra ki:lvetkezése által osztották be. 
Halicarnassusi Dénes mondja: "Thucydides· nem a:z.on J~elyek szerint 
osztá föl történeti előadá<>át, hol az események végbementek,' mint ezt 
"llei·odot, liellauicus, és az öt megelőző többi történetirók tették ; scm 
az azok által követett időrend szerint, kik helybeli történeteket Íl·tak, 

. és az előadást a királyok és papok egymásra kö~etkezésc, vagy az olym
piadok és évenkint viselt tisztségek szerint szabályozták.'' 

Ez eléggé bizonyitja, milly sak eszköz. állott a régiek rendelke
zéaére, mellyckkel tőrténetök korszakait föl, p. lcgr~gibb idöJ{ig hitc
lesithessék. 
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(C) 528-ik laphoz. 

A b u d d a i s m u s ':'). 

Klaproth , Á:~iára vonatkozó emlékirataiban Budda életrajzát is 
közrebocsátotta a mongolok könyvei szerint j és érdekes olvasni a kö
Yetkező kivonatból, miképen fogják fel ök annak tört.énetét. *"') 

Budda története 12 korszakra osztatik : 
1-ső :Származása az istenek birodalmában. 
2-ik : Fogantatása egy halandó méhében. 
a-ik : Születése. 
4-ik : Növekedése az élet- és bölcseségben. 
5-ik : Házassága, és a királyi fény. 
6-ik : E világtóli megválása. 
7-ik :Remete-élete. 
8-ik : Megjelenése a fügefa alatt: hol bevégezvén a bünbánati 

gyakorlatokat, kiválólag szentnek ismertetett el. 
9-ik : Tanitásának kezdete a varnal<ai (benaresi) templomban, hol 

az emberi-nem legelső oktatói éltek. 
10-ik : Diadala a t e r-ek főnökei, vagyis a tüz-imádók fölött. 
ll-ik : Földi pályájának bevégzése. 
12-ik: Testének eltcmettetése. 
Midőn Shakia Muni a világra jött, déli Bahar-ban, a hatalmas 

Magada ország virágzott j kiterjeelve a Ganges mellett fekvő minden 
tartományokra. A birmanok (braminok) az első eastot képezték a hin-

*) A buddaismu~ történeté t, fi)! eg azon titkolódzás következtében, mellyet 
még korunkban is csak butaság, vagy ravaszság választhat egy állítólagos böl
cseség és mennyei tan megőrzésére eszközül, olly homály fedi, hogy arról csak 
a legnagyobb ovakodással kell az igazságot szeretö történetirónak szólni. Azért 
kivánatos leendett, ha e munkában sem szerző, sem az általa idézett tekintélyek 
nem nyilatkoznak a hindu vallás és irodalom, különösen a buddaismus felől he· 
lyenkint olly értelemben, melly az öket követni szerető olvasót csak tévedésbe 
hozhatja. Sziikségesuek hittük ennélfogva jegyzeteinkben azon nézetet helyezni 
eli'Jtérbe, melly szcrint az egész hindu idő-, vallás-, és történettan egy zavaros 
l\lythologia; mellynck hogy mcnnyi való s igazság szolgál alapul, csak az eddi-
g-ieknél szerencsésebl.l nyomozásoknak lehetohajtva várt eredménye. S. 

*") Azaz: mit regélrwk ök róla, minden alap, és hiteles kutfö kimutatása 
nélkül. Mert mig a mongulok némelly könyvei igy adják a dolgot elő: addig mús 
könyvekből mást is merithet a türténetbuvár; s az ugyanezen vallást magukénak 
ismerő S7.Jmszéd nfpek, mindannyian eltérő mondáikkal, segítik a kétségtelenül 
Sl.án<lékos lwmályt sürűbllé tenni, melly a csalók ármányát eltakarja. S. 

53 
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luk közt, és legnagyobb tekintélylyd birtak a shakiák (sakiák, vagy 
~hakshák) ötszáz családból álló nemzetségei 1). E törzsből származott 
Surladani, Magada királya; ki Kobcr-charában székcit; és nőiil véve 
Mahamait, ez a nélkül, hogy férfit ismert volna, isteni ihletéstől egy 
fiat fogadott tnéhébe, kit tiz hót~apig hordott. Késöbb, midőn társnői
vel a kertben sPtált, közl_!l érzé magát a sz üléshez , és egy fához tá
maszkodva, fájdalom nélkül szülte meg az isteni megtestesülést. A 
szülöttet jobb karjára vevé, a nélkül, hogy az a földet érte volna, s egy 
királynak gondjaira bizta, ki szinte Es r u n- t e n g r i (BrahmR) meg
testesüléséből született: s a gyermeket drága ruha-darabokba takarta. 
Egy másik király, K u r-M us t a-t e n g r i (lndra) megtestesülése, is
teni vizzel kert>sztelte meg őt j és A r d a-s h i d i nevet adott neki. 

Régi szokás volt a Sl1akia-tGrzsnél, minden iigyermeket szik
lákkal környez$!tt szent helyre vinni, s ott egy isteni kép előtt bemu
tatni. A gyermek Arda-shidi, az ország nagyjai által kisértetve jött 
oda, s midön e képet imádná, ez meghajolt előtte: miböl a körülállók 
meggy<lzödtek, hogy ö csodaszerü lény, és szcntségre fölülmuland 
rninden eddigi megtestesüléscket. Miért is őt istenek istene gyanán1 
imádták. Tanitói mindig az istenség iránt tartozó tiszteletet tanusitot
ták iránta; harminczöt szüz foglalatoskodott nevelésével j heten mos
datták öt napon l< int, heten öltöztették, heten ringatták a bölcsőben. 
heten tié!ztogatták, és heten mulattaták zenével. 

Tiz éves korában a bölcs Ba Burenu bakshit adák mellé oktatául; 
ki öt költészet-, rajzolás-, zene-, gyógyászat- és mathematikai tudomá
nyokra oktatta. Rövid idő alatt a tanítvány olly talányokat adott föl 
mcsterének, mellycket ez n~m birt megoldani; tudni akart mindcn 
nyelvet, mint elkerülhetlen eszközt az igaz vallás elterjesztésérc a vi
lágnak minden népei közt: minthogy pedig Ba Burenu balisli i csak a 
hindu nyelveket és irásjegyeket ismerte, tanitványa ötven idegen 
nyelvekre tanitá öt, mindannyi külön irásjegyekkel; és a tanulásba 
nem tudott belefáradni. 

Szépségre nézve sz inte nem volt párja. Midőn egyedülsétálgatott a 
füge- és narancsfák árnyékában, a nép összesereglett, gyönyörködni 
aszépségnek harminczkét hasonlatában, és a nyolczvan, vonzó ercjü 
bájakban; s boldognak érezte magát, a ki hozzá közelithetett, öt imád
hatta, s virágokat, pompás játékszereket, arany- és drágakö-ékszere
ket nyujthatott neki. 

Felnövekedvén, szül<li meg akarák öt házasitani j de ö azt min-

1
) Egészen mást mond Burnouf, kit a szövegben követtünk. 
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denkép ellenzette; s csak nagy bajjal tudták őt elvonni szándékától: 
és csak azon föltétel alatt egyezeit bele, !Ja egy tökéletes szüzet talál
nak számára, ki a harminczkét erényt, és a fő tökélyeket birja. Ekképen 
remélt ő megszabadulni a házasságtól, mert nem hitte, hogy illy tö
kéletes hajadon találkozzék. Mindazáltal kerestek számára: s találko
zott egy fejedelmi hajadon, a Shakia-nemzetségböl, valamennyi kivánt 
tulajdonokkal. .Minthogy pedig Deva-dat, Arda-shidi nagybátyja s 
ellensége kérte őt nőiil, az atya őt ahhoz adni töké1te el magát, a ki 
tettekkel fogja megérdemelni az elsőséget. Deva-dat, unoka-öcscse irá
n y ában vesztet t. 

Husz éves volt Budda, midön megnősült j legjobb egyetértésben 
élt nejével: s egy év mulva Rakoli nevü fiat, és késöbb leányt nem
zett. Dc azért Arda-sliidi nem vonta magát el az Istenség szemléleté
től: lemondott minden világi gondról j és különösen az emberek rom
lottsága fölötti elmélkedésnek adta magát. Embertársainak nyomora 
mindinkább fölébreszté benne a könyörületet j miért is megutáita a ki
rályi fényt: és fájdalmas szivvel jelenté ki, hogy az emberi nyomornak 
négy fokai, t. i. a születés, az öregség, a betegség, és a halál fájdalmai, 
megkeserítik minden örömét, és senki sem lesz képes e bajokat orvo
solni. Látván egy napon szüléssel vajudó nőt , elgyengült öregeket, 
nyavalyák által megemésztett betegeket, busongó barátoktól környe
zett haldoklókat, Shari első ministerétöl kérdezte, mitjelentene mindez, 
és valljon ezek egyedül vetvék-e alá e nyomornak*). Shari azt felel
vén , hogy mindenki alá van e nyomornak vetve, őt magát sem véve 
ki 1 Arda-shídi hozzátevé: ,Miképen viselhetek én el ennyi bajt? és 
mellyik a legjobb eszköz, kivonni magát e veszélyekből?' Shari azt 
felelé, hogy senki scm kerülheti ki c nyomort j mindenki alá van annak 
vetve: ha csak a hit ereje s gyakorlata meg nem menti , vagy őrzi 

meg öt tőle. 
Ez idő óta Arda-shidi föltette magában, lemondani nejéröl, és a 

világról. Elképzelhetjük, mennyire megszamaradtak ezen szülői! Elejhe 

*) Még költészet i m!iben is nagy szegénységre mutat, az ,istenek istené
nek' elnevezett, núndentudó bölcset,a már gyermek korában mestereit megszégye
ni tő, s őket ötven idegen nyelvre tanító megváltót, illy tudatlannak festeni 
mint nős férfit, az emberi viszonyuk első elemeit illetőleg. l\lert ugyanmit tanult 
akkor ::una sok tanitótól,- ha :tz emberi tudás első elemeire is csak most került még 
a sör? Egyébiránt ncvets{•ges volna, e mesék valótlauságát behizonyitni akarni: de 
az már nagyon is komoly dolog,mt:rt tény,hogy a tudományával kérkedő hitetlenség 
még e regéket, s keleties képzelődéssei irt költészeti müveket is felhozhatni vélte 
~z. könyveink tckintélyéne],, és a kinyilatkoztatásbani hitnek megingatáslira. S. 
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terjeszték, miként ö egyedüli sarjadéka atyjának j hogy a birodalom 
főnök nélkül marad: és addig, valamig aty ja él, egészen az ajtatosságnak 
~zen telheti magát. liiában kémkedtek utána, hogy eltökélésének okát 
ki tudhassák j hiában vették k?rül őt őrökkel j Arda-shidi, atyja, s az 
egész udvar előtt kijelenté: ,EU boldogul atyám! én a bűnbánat álla
potába megyek: lemondok rólatok, a birodalomról, nömről és kedves 
fiamról. Helyes okaim vannak erre j szent kötelesség szólit, és nincs is 
rendében, hogy ellenkezzetek velem.' 

Ezt mondván, könyük közt tilelé meg atyját, é'l kérte öt: bo
csásson meg neki j de határozatát meg nem változtathatja. Sok ifjak, 
családjából, eltökélték magukban, lovat szerezni neki, s öt elkisérni j 
de ebben öket őreinek ébersége megakadályozta. Végre elvitte magávaJ 
Kur-Musta-tengrit , ugyanazt , a ki c5t megkeresztelte. 

Csakhamar kiderült, hogy a fejedelem Udipa tartományba ment, 
a Navasara partjaira: hol láthatatlan tanítványaival társalgott; és 
ágya szent füvekkel boritott kavicsréteg volt. Ó magát papnak szen
telte föl j hmyirta haját, és uj állapotához illő öltönyt vett magára. 
Ennek emlékére alapittatott a ,minden ékességtől megfosztott szent 
hely.' 

Nevét G o o d am ra (tehén-pásztor) változtatván, hat évig ma
radt a magányban j szemlélödö életet élve. Némell y tanítványai, leg
közelebbi rokonai, sz<'lgáltak neki; eledelét, mint a hindu remetéknek, 
magok, bogyók, méz, füge, s egyéb gyümölcsök tették j s csak ritkán 
vett magához táplálékot: hogy meg ne szakitsa az isteni természet fö
lötti elmélkedéseit. Mindettől igen megsoványodott. 

Sok ismerősei látagaták öt meg, bámulván állhatatosságát j de 
az alázatosság nem engedé meg neki, hogy szalgálatot fogadjon el 
tőlöle Alig engedte meg, hogy egy bramin , az ő rokona, gusha füvet 
hozzon neki, fekhelyének fölfrisítésére. V égre tágitott a szigoruságon, 
é:s beleegyezett, hogy egy ötszáz darab tehénbc~ll álló nyáj legelészszen 
közelében ; melly az Ö és társai számára tejjel szolgált. A tej annyira 
megifjitá öt, hogy egy sima és aranyozott ülővashoz hasonlított. 

A pusztában meglátogatá őt Kaka Mansu, a nagy majmok feje
delme j ki már szomszédságát megszokta. ~Jrtésére esvén, hogy Goodam
nak eledelt és italokat szaktak hozni, ő is összeszedé a vadméhek sejtét 
s a füge-gyümölcsöket, és a szentnek elejbe tette azokat vac.'lorára. Ez 
szokás szerint szentelt vizzel hintvén meg az eledeleket, elköltötte 
azokat j mi fölött a majmok királya annyira megörült, hogy ugrálás 
közben kutba esett, és belefult. Ennek cmlékére alapittatott a ,ma
j om által fölajánlott eledelek szent helye.' 
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Deva-dat megharagudott unokája- Goodamra, s a vidéken egy 
megszelídített elefántot hordozott körül: és azt a kermes bogyó levével 
megrészegitvén,agyaraihoz két éles kardot kötött; s igy Goodarnnak neki 
hajtotta, azon hiedelemben, hogy majd dühöngeni fog ellene. A szent 
azonban fölemelte öt ujját : s az elefánt öt oroszlánnak nézve, lecsilla
podott. Ez oknál fogva alapittatott a ,lecsillapult dühös elefánt szent 
helye.' 

Kis idő nmlva Goodam félreesöbb magányt keresett, egyedül két 
tanítványa kiséretében: az egyik hajdani tanítójának, Sharinak fia 
volt; a másiknak neve pedig Molon-Toin. Itt két ellenfele mutatá be 
magát neki, és szinlett szerénységgel kérdék tőle: "Goodarn! min() 
Ilited van tc neked? Ki a te mestered? Kitől nyerted a papi rendet"? 
Goodam felelé: "I<~n szcnt vagyok, saját érdemem által. Mi közöm 
egyéb tanit.ókhoz? 'A vallás áthatott engem. Ha egyéb kivánni valótok 
van, forduljatok két tanítványomhoz: és ezek minden felvilágosítást 
meg fognak nektek adni." Ekkor heves vita keletkezett kö:>:tök : a kett/í 
legyőzetett; és ennek elismerésére fölkeltek helyökről, szönyeget teri
tettek le, s a nyertes feleket leülésre hivták fol. 

Több rendbeli kisértések nyugtalaníták Goodamot. Négy gyö· 
nyörü nőtestvér föltette magában, hogy viszont szerelemre fogják őt 
gerjeszteni, s az ő természetes szépségökben jöttek elej be. Egyetlen 
tekintetével kimutatta az ő törhetlen szilárdságát; egyetlen gunyoc; 
~zóval megszégyenité öket, mint va.Iamelly vén asszonyokat. Szemtelell 
ciiihökben azt kérdék tőle: ,Ki meri azt hazudni, hogy benned öszpon
tosulnak minden előbbi szentek erényei'? "Ime az én bizonyságom'', 
felele ő j s kezével a földre ütvén, megjelent Okiin-teugri, a földnek 
védszelleme, főnhangon kiáltván: "Én tanuskodom az igazság mellett." 
J<~kkor a becstelen nők leborulva imádák Goodamot; azt mondváu: 
,Tökéletes és tiszta arcz, aranynál becsesebb bölcseség, á thathatlan 
fölség! tisztelet és imádás neked, mint a hit forrásának, a világ hároa1 
korszakában.' Ekkor szenteltctett föl a ,legyőzött szemtelenség szent 
helye.' 

Hat esztendeig elvonultságban élve Goodarn, tudtára adá tanít
ványainak, hogy minden világi kisértéseket legyőzött, és elérte a szen
tekhez illő tökélynek legfőbb fokát; s hogy eljött már a percz, melly
ben tanait , és az Istenség ismeretét az egész világon hirdesse. Min
(hmfelé Goodarn elváltozásáról beszéltek az emberek: némell y ellenfelei 
azt álliták, hogy őrjöng j mások, hogy szivbánat miatt mondott le az 
atyai trónról, és egy uj, tisztátalan szerelern hajtja öt erre: de leg
nagyobb részt bevallák az ö csodálatos szentségét, és B u r k,a n b ak s h i 
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(isteni mester) és S h ak i a-M u n i czimekkel tisztelték meg. Össze
gyüjh·én öt tanitványait, igy szólott hozzájok: "Az én szentségem és 
uj törvényem becses kincse nem egyhamar fogja megragadni az elmé
ket; azért tehát "}érsékeljétek a térités buzgalmát: elöbb lelki' böjtöt 
kell tartanunk." Es visszatért a pusztába; hol negyvenkilencz napokat 
töltött folytonos böjtölés és éjjeli könyörgések közt *). 

Ennek végeztével a hatalmas Esruwa-tengri meglát.ogntá öt ma
gányában, egy kurdát, vagyis könyörgésre szánt ezer sugaru arany 
kereket adván neki j és föl h ivá öt, lépjen az emberi-nem isteni tan i tó· 
jának ösvényére: ,Te nem vagy már alávetve a bünbánó fájdalmas ál
lapotának saját személyed, hanern az emberiség java végett j kezdd meg 
tehát terjeszteni az üdvösséget a világnak minden népei közt.' Még 
ekkor sem határozta el magát. 

Egy más király a Maha-ransa törzséből, l~gész pompával jött a 
szentnek látogatására, s nyolcz ékszert ajánlott neki e szavakkal: 
,Korlátlan hatalmu fölség! nagy hős, és leküzdöje minden kisértések
nek; kériink téged, siettesd üdvös oldatásaid által az emberiség javát.' 

Még e kérelem sem használt; mig végre Kur-Musta-tengri, a 
szellemek harminczhárom fejedelmének kiséretében eljött öt imádni. 
I~gy d u n g-ot (lceleplö kagylót) adván neki, mondá: ,Föltalálója a 
leghathatúsabb gyógyszernek és az üdvösség vizének! szabaditsd meg 
végre a nyomortól azokat, a kik szenvedésre vannak teremtve, s han
goztasd mennyei tanitásadat a halál árnyékában eltemetett emberek 

. . ' szamara. 
Ekkor Buddának öt tanitványai bámulva kiáltának föl: ,A mes· 

tcr valóban szent; tegy:ik meg első imádásunkat.' 
Ez volt a kisérlet pereze : arczára függeszték szemeiket, hogy 

meggyőzödjenek szentségéről. Dzanki Godinia volt az első, kinek hite 
rninden kételyt legyőzött; térdeire borulván,- imádá a mestert, isteni 
tiszteletet adott neki, s kilencz iz ben járta körül sátorát. A többi négy 
tanitvány követé őt, imádván Shakia-Munit, és elejbe lépvén, rnondák 
neki: ,Ha te vagy a legszentebb az emberek köz t 1 ülj a multkorbeli 
szentek trónjára; me ll y Varnakában van fölállitva, s kezdd meg az egye
temes tanitó hivatását.' Isteni fönség ragyogott a szentnek arczán: é~ 
engedett a kérelemnek. 

") Ezen, és sok más, a kereszténységből kölcsönözött, és a buddaismus által 
ravaszul fölhasznált eszméket és intézkedéseket illetőleg, mellyek nyilvános utá· 
nozásai a keresztény tanok- és gyakorlatoknak: csak az 530- és 537 -ik la pon ol-
vasható megjegyzéseket lehet és kell ismételnünk. S. 
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Varnakába érvén, hogy ott bemenetelét tartsa, szemlélödésbe mc
rülve háromszor járta körül Osishilungi Ebekshi Burkan-, Attan Si
dasbi-, és Dseriti Sakik-, az előbbi három vallásos korszak alapitóinak 
trónját, mielött arra föllépne. Ekkor alapittatott meg a ,minden szen
tek ös trónjának szent helye.' 

Sbakia-Muni kezdetben ismeretlen volt: uj állapotának előkészü
leteivel foglalkozván. Tanitványai kiséretében először a tengerhez 
ment; bejárta a pusztaságokat: és titokban mondá el a szükséges kö
nyörgéseket. 

A birodalom nagyjai látogatására mentek, midőn a szomszédság
Lan tartózkodott. Egy napon közel ment el mellette két kereskedő, öt
száz egyénből álló karavánnal, és terhelt elefántokkal j s a mint meg
Játták őt, drága-kövekkel telt arany és ezüst edényeket ajánlának föl 
neki, s imádva mondák: , Uram! ötszáz egyénből álló karavánt képe
zünk; légy kegyes közleni velünk ama könyörgéseket, mellyeket vál
lala tunk jó sikere végett el kell mondanunk.' Meghallgatta öket, kö
nyörgéseket irt az ö jóllétökért, és közlé velök első müvét j melly kér
déseket és feleleteket foglalt magában a csillagászatról, és az állatkör 
(zodiacus) harmincznyolcz jegyeiről. Ekkor Varnakába me nt, és a nép
tömegnek előadta tanitását. 

Tanitványainak a hit eredete és szüksége felől szólott: "Az áta
lános nyomor, vagyis az embervilág az első igazság j második az üd
vö!:lség utja j harmadik a kisértetek, mellyekkel találkozunk j negyedik 
azok leküzdésének módja. '' S magyarázva folytatá: "Az ember életében 
semmi gyönyör sem érhet föl az igaz&ággal. Miért is én e világot a 
nyomor valódi állapotának nevezem j s legfőbb boldogságnak, a hit 
szabályainak gyakorlatát. Tekintsétek az embernek négyes állapotát: 
a születés fájdalmait, éltének folyamát, egészen a nyomoruságos véll
ségig, a nyavalyák tcrhességét, és a halálnak keserüségét.' Minő fáj
dalmat szenved az ember születésekor: mintha izzó kemenczéből ke
rülne ki! Ekkor ő meg van fosztva érzékeitől, és eltompitva éles fáj
dalmaktól. Tekintsétek tovább élete folyamában, - egészen a vénségig : 
bőre száraz lesz és ránczos, mint valamell y régi pergament; a csontjait 
takaró izmok kiszáradnak és megemésztödnek j még a vér is megváltozik 
ereiben, s elveszti folyékonyságátj egyenes teste meggprbed j szemei 
elgyengülnek, és többé nem Játják maguk előtt a hegyeket j a hallás 
érzéke eltompul, s nem hallja a kürt szavát j szájából kiesnek a fogak j 
szagoló tehetsége enyészik j botra van, mint gyám o l ra szüksége j a szó
rakozás és feledékenység váltják föl a lélek tel1etségeit, mellyek az 
izlés érzékével együtt elenyésznek stb." 
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Ekkép folytatta az élet bajainak el8adását; s ezen első beszédét 
rendszerbe foglalták a Gandsur-, vagyis a formalis oktatásban; mellyet 
a buddisták e tan szegletkövének tartanak. 

Shakia-Muni hittani vitatkozásokat tartott a tiizimádókkal Per
siában, kik a hindu vallásnak esküdt ellenségei voltak. Ekkor Shiva 
követői gyengéknek érzék magukat Shakia-Muni leküzdésére j ~iért 
is Deva-dat, az ellenséges nagybátya, elfcgadá a m:tgusok vallását, 
és a különféle fejedelmek udvarainál igyekezett azt behozni. Hat főn
héjázó tudóst hozatott e felekezetből: hogy őket unoka-öcscse ellen ál
lítsa, egy nagy ünnepély alkalmával, valamennyi fejedelmek gyüleke
zetében; azt hitetvén el magával, hogy ekképen le fogja verni Buddá
nak uj tanát. De csalatkozott az i~ten-ember bölcseségének ellenében. 
A harminczhárom fejedelem naponkint összegyült a hó elsejétől tizen
ötödikigj és Shakia-Muni csupa észokok által diadalmaskodott a magu
sok tanain: ugy hogy az ellenmondók főnöke leborulva imádta l:> tet j a 
többiek pedig követék példáját. Ekképen az 8 dics8sége és tana egész 
Indiában elterjedt. Ennek emlékére ünnepeltetett meg évenkint az első 
tizenöt nap. 

Shakia-Muni első tanitása i, sajátságos rendszerét fejték ki az ember 
természetéről j ezeket erkölcsi sz11hályok követék,mellyek minden vallás
nak alapját képezik: megtanitván az embert, mint kelljen cselekednie s 
élnie minden előforduló esetekben; s megalapitván az őszhangzást a 
t~rmészet, és emberi társadalom köz t. Elmondá, mikép a metaphysikai 
rendszer megszámlálhatlan nemzedékek óta létezett, azon alapra fek
tetve, hogy: a mi teremtve van, és mit az ember kigondol, végre is a 
semmiségbe tér vissza. Elmondá, hogy az ö, biinbtn meghalt testeinek 
csonthalmaza, annyi megtestesülései után , meghaladja a planeták tö
megét; az ö bi.ineiért szenvedett tömérdek fövesztések alkalmával el
folyt vére, fölér a világegyetem vizeinek mennyiségével j hogy végre 
megismervén biinös voltát, önmagától irtózott, és egy szellem által 
világosíttatott föl, mellyet 8 mcsterének nevezett. Ez öt csudálato~ 
módon, és rendkivüli nagy bajjal tanitotta az erkölcsiségnek legelső 

alapszabályaira. Ó követé annak tanácsait: és hogy oktatását hasznára 
forditsa, lemondott a birodalom- és trónról. Ekkor a mcstcr igy szólott 
hozzá : ,A tanitván y birjon elegendő erővel önmaga föláldozására. 
Testi vezeklés nélkül semmi tanitás scm viheti az embert messze. Az ö 
első vezeklése abban áll, hogy ezer égő fáklyát alkalmazzon testére.' 
Shakia-Muni beleegyezett: s midőn lefeküdt, hogy testére annyi ka
nócz tétessék, kérte mesterét, oktatná öt előbb, miután a fájdalom 
miatt meg is halhat. S a mcster e négy teteit közlöite vele : 
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Minden kincsek kimerithetök. 
Minden, a mi magas, esésnek van kitéve. 
Minden , a mi egyesült , szétszórathatik. 
Mindaz , a mi élő , halálnak van alávetve. 

E szavakra Budda rögtön kigyógyult sebeiböl, s az ő olthatlan 
tudásvágya végetlen sok üdvös mondatol.kal tÁpláltatott. Ezzel be 
nem érvén, uj bűnbánatnak vetette magát alá: melly abban állott, 
hogy ezer meg ezer szegeket veretett hátába j mialatt a következő ok
tatást nyerte : 

Minden, a mi látható, el fog veszni. 
Minden teremtett dolog siralmas véget ér. 
Minden hit a semmiség országába tartozik.(!) 
A világegyetem csupán képzelődésben létezile 

Ujabb tanulási vágytól ösztönöztetve, egy harmadik vezeklésnek 
vetette magát alá: izzó kemenczébe lépvén j mint azt neki mcstere 
meghagyta. Két fensőbb szellem vezeté őt egészen a kemencze szájáig, 
rs több ezer szellemek virágesővel olták ki hirtelen a lángokat. Ekkor 
Shakia-Muni imádás- és alázatosságba merülve, a harmadik oktatást 
nyerte j tudnillik : 

A könyörület hatalma, változhatlan alapokra fektetve; 
Irtózás minden kegyetlenségtől j 
Határtalan könyörület minden teremtmények iránt; 
Rendületlen álhatatosság a hitben,- kalauzul szalgálnak a szent-

~ég ösvényén. 
A negyedik és utolsó kisérlet, mellynek a tanítvány magát alá

,·eté, saját testenek fölajánlása volt. A mcster azt mondá neki: ,Ne
llogy az én tanaim feledékenységbe menjenek, bőrödre fogom azokat 
iru i, egy saját csontjaidból készült, és saját véredbe mártott tllrrel.' 

E kisérletet is dicsőségesen állotta ki ; és szenvedései közben 
nyerte meg az egész morálnak alapszabályait: mellyek az élet szabályait 
tartalmazzák önmagának legtökéletesebb ismeretében. És ezek a követ
kezők: 1) Ne ölj; 2) ne orozz j ó) ne paráználkodjál; 4) hamis tanu
bizonyságot ne tégy; 5) ne hazudj j Ü) ne esküdjél; 7) kerüld a tisztá
talan szavakat j 8) ne légy ha!:!zonleső j 9) ne légy hosszuálló; 10) ne 
légy babonás. *) 

' •) Az egész budelaism us merö babon~tság levén, leg~th\bb a tudatlan néptömeg 
gyakorlatában, e parancsolatnak természetesen szintugy nincs értelme, mint sok 
más, a kereszténységből kölcsönözöt~, és rosszul Rlkalmazott tannak. De ,ti z paran
csolat' -ra is szüksége volta budd~tismusnak: és ö csinált magának egyet. Kiilönben 
a buddisták tíz-parancsolata is annyiféle, mint a milly sok alaku dogmatiká.jok. 
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Kevéssel halála előtt, melly nyolczvan éves korában történt, 
Budda megjövendölte , hogy az ö tanitása öt ezer évig fog . tartani i 
azután pedig egy Mai-tairi nevü istcn-ember fog jönni az emberi-nem
nek tanítására. Ez idő alatt az ő vallása vérengző üldöztetés.eket fog 
szem·edni : s az ö követői kénytelenek lesznek elhagyni lndiát, és Tibet 
hegységeibe menekülni, melly az igaz vallásnak széke leend j es innen 
fog elterjedni az egész világra minden népek közt. 

Életének vége felé Budda megparancsolta tanítványainak , hogy 
llalála után egyesüljenek, egyik a másikat emlékeztesse az ő tanainak 
f'öbb pontjaira, selveit >~zed jék tök<'-letes rendszerbe: hogy ez törvényül 
:-;zolgáljon a jövő nemzedékeknek i készítsenek ábrázolatot az ő szemé
lyéről, melly hitöket mcgszilárditsa, valahányszor öt imádni fogják. 
Valójában alig l10gy meghalt, Visvakarroa iigyes müvész elkészíté 
szobrát nyolcz év folyt a alatt: és e szobor a legdrágább érczekből vala 
öntve. A második kép tizenkét évefl korában ábrázolta öt drága-kövek
MI j s fején egy medenczét tartott, mellyböl a viz egész testén lefolyt 
a lábaihoz helyzett arany edényekbe, s megtiflztítá az imádókat, és 
megorvosolta mimlen nyavalyáikat. Egy másik, finom kövekből készült 
kép, huszonöt éves korában ábrázolta öt. Egy óriási szobra harmincz
Ilat, egy másik, hatvan könyöknyi volt. Azután Visvakarroa ülve áb
rázolta öt, térdérc bocsájtott jobb kézzel j baljában egy k u r d á t, 
vagyis arany imakereket tartva, papi ékességekkel, és a remete-életben 
megnőtt, és fején égnek meredt hajakkal j trónját száz nyolcz orosz-

Mások szerint a buddisták ,tiz parancsolata' következő: l. ,Semmit sem ölni meg, 
ami élő. 2. Nem lopni. 3. Semmi fajtalanságot el nem követni. 4. Nem mondani 
semmi hazugságot, vagy hamisságot. 5. Semmiszeszes italt nem inni.' lS ezek 
minden buddistát kötele.!nek; a többi öt pedig csak a szerzetcseket és papságot.) 
6. ,Sem testét, sem fejét nem kenni. 7. Semmi ének-, vagy szinjátékban uem gyö
nyörködni. 8. Nem alunni magas és széles ágyban. 9. Nem enni dél elött, és több
ször napjában egyszernéL 10. Semmi tulajdonnal sem birni.' -Valamint egyéb 
gyakorlatai a budda.ismusnak, ugy e tiz-pa,rancsola.t is mutatja annak eredetét, és 
keletkeztének idejét. Különben a. ti z-parancsolatok készítésében a buddisták, a 
chinaiak stb. igen gyakorlottak: mintha csak a tizes számban állna a parancsolatok 
ereje, uem pedig az isteni törvényhozó tekintélyében. Liu-Coung-tshu, és a tsheu
kiaik tíz-parancsolatai Chinában régtől ismeretesek. De legérdekesebb, hogy az 
auamiták királya Minh-l\lenh, a kereszténységnek eme vérengző üldözője, még 
korunkban és legujabb időkben is adott ki uj tíz-parancsolatot: mellyet a buddista 
tudatlanság egy pár szazad mulva, (ha mégis megengedi lsten e lelki setétséget 
addig uralkodni,) nem fog kételkedni, a l'rlózsesével legalább is egykorunak hir
detni. Minh-Menk rendelete, mint azt az ,Annales de la Propagation de la foi' 
(Vol. IX.) lapjain Havard, castoria.i püspök ismerteti, egészen politico-rationa-
listicus. S. 
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lán tartotta. Innen vétettek le ábrái, mellyek jelenleg a buddisták bir
tokában vannak. 

Eddig tart Budda élete: következik azon mód, m~llyel tanai Ti
betben elterjesztettek A VII. század kezdetével időszámításunk szerint, 
Srong-bdzan Sgambuo uralkodott Tibetnek Lhassa tartományában; és 
hozzá is eljutván Budda hire, 632-ben els8 ministerét, Tuoni Sansbuo
dát Indiába küldé ezen elvek tanulmányozása végett; ki visszatérvéu 
a tartományba, két rendbeli alphabetumot készitett: egyiket Kdzab, a 
másikat Kshar név alatt, a hindu mintájára. 

Lhassaban építé a fő templomot; s több más kolostorok alapittat
tak a legszebb helyeken, és folyók partjain. lJJas!'lában székel rendeseu 
a Dalai-lama. 

A keresztény missionariusok figyelmesekké lettek a buddaismm 
és kereszténység közti hasonlatosságra, legalább a mellékes dolgokban. 
E hasonlatosságot tárgyalta a tudós augustinianus De Giorgi Antal 
egy értekezésben, mellyet Romában, a Propaganda-gyülekezet által 
1761-ben kiadott ,Alphabetum Tibetanum'-nak elébe bocsájtott; mi
b81 itt egy töredéket közlünk. 

11Pr.aeier B u-t-tam, habent Tibetani X a c am, a quo pariter le
gem se accepisse gloriantur.•) At quamquam d uo sint nomina, unum 
tamen sunt numen, unus et legislator: ambo ex eadem matre virgine 
nati. Quicquid proinde disserens de alterutro dixero, totum id tau
quam arnbohus commune, aequa ve ratione dictum accipito, non mea 
quidem fretus auctorita te, quae nulla est, sed ratione ipsa, sed judieia 
ductus eruditorum hominum, qui quum peritissimi in rebus Ceylanen
sium, Siamensium, Peguanorum ~ Indarumque essent, unum plane, 
idemque numen sub hoc duplici nomine detexerunt. Quum autern ti
betana religio tota fere versetur in X a c a e memoria celebranda, fieri 

·non poterat, quin multa de eo quaererem, ut ex illius vultu, quid 
B u t t a e esset, ubcrius atque intimius cognoscerem. 

'") A ,tu<lós augustiuianus'-t a ravasz buddisták csak ugy rászedték, miut 
sok másokat, kik maguknak tanaik valódi tartalma felől b izonyosságot igyekeztek 
.~zerezni: ámbátor az ö tévedését annál menthetöbbnek fogja kiki találni, mi
nél nagyobbakul kénytelen ismerni a nehéz.ségeket,mellyekkel ama régibb időkben 
a keletiek vallásának tanulmányozása. járt. Ö még azt sem fürkészheté ki tisztán, 
hogy ezen Xaca titkos személyisége , egy és azonos-e a Buddáéval (nem lévén 
az máa, mint a portugali módon irt és kiejtett Shakin Muni). Könnyü elgondolni, 
hogy a buddista papok a ker. hittéritök tanitásának hatását gyengitendök, nem 
kiméltek semmit, miszerint az Ü dvözitö ellenében M unijokat minél dicsöbb fénybe 
helyezzék. Innen a sok csudaszerü, s az evangeliumiakhoz hasonló részletek ösz-
szeállitása : mellyekröl a buddieták vallása másutt mit sem tud. S. 
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"Audi jam, quid sit totus iste X a c a. 
"Mille transmigrationum orbibus, quingentis bonis, malis i tem 

quingentis, X a c a evaserat C i a n g-c i u b, translatus in Ka d em, 
hoc est in paradisum mundi visibilis. Pietatis et misericordiae stimulis 
actus erga genus omne viventium, qui tum a praepoteuti ac maligno 
inimico lucis H o r su n g-t z o-c e, tum a septemdecim auxiliariis prae
donibus, eo duce, infelicissime seducti, vitiis ac peccatis immersi per· 
iban t, in consilium vocatis universis ordinibus C i a n g-C i u b i o r um, 
dcliberationem a se captam de perditarum salute redintegranda apc
ruit j totoque approbante senatu, decrevit q u i n t a mundi aetate novarn 
suscipere formam, iterumque in inferiores terrae hu jus partes dcscen
dere, ut aeternam sui legern martalium vitio corruptam rcstituereL 
sicque, peccatorum colluvione cessante, e naufragii periculo ercptos 
ad optatissimae felicitatis portum salvos et incolumes percluceret omnes. 

"Sed antequam carnem , quemadmodum constituerat, rursum 
indueret, sapientia ac potestate sua maxima, quo tantae rei molitio 
dignita ti nascituri x a c a e responderet' multa sibi provideoda uuxit; 
stirpem, ex qua oriretur, selegit omnium nobilissimarn et longo regum 
stemmate elaram, perque sex saltem generationum gradus progenito
rum sanctitate ornatam, ut ab omni macula a tavi ac tritavi puri essen L 

innocui et virtutum laude commendatissimi. N a tale solum, regnum sibi 
designavit, et urbern, quae cum in i ll i us c e n t r o, tum et in ipso 
umbilico universac terrae posita, florentissima esset et celeberrima. 
Tempus nascendi illud esse voluit, in quo totus terrarum orbis esset 
in pace compositus. Matrem sibi constituit regis filiam, virginem inter 
omnes electam, pulchram, intemeratam et meritis cximiae sanctitati.-; 
conspicuam j talem denique, cui divini va tes felicissimi partus eventum 
praedicturi essent. 

"Dies illuxit, quum diva virgo, summo precum, sacrificiorum, 
votorumque apparatu instructa, digna visa est quae foetum conciperct 
e coelo venturum: et ecce X a c a, qui in regalis puellae sin um grand i 
prodigio repente ingreditur, die XXV. mcnsis stellae C i u t o n g, 
idest sub constellatione, quam aeque millenariam appellant. Ki a c i n 
princeps Kadem infinitarn lucis ac splcndoris _copiam virginis utero 
infundere nunquam cessat, ut infans purus maneat j neve labeculae 
umbrarn ex foeminei uteri ncbulis contrahat, custodes ei praellcit 
L a h a r um excrcitum, quorum cura esse t perpetuo a vertere tenebra~, 
omnernque depellere immunditicm. 

"Nascitur insigni miraculo die XXV. mensis IV. anno C i a h-p o
p r e h u. Nascitur vero, non jam reserato virginali claustro, quod in-
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violatum permansit , sed ex dextero latere matris , exceptus obstetricia 
manu K i a c i n i j ablutusque tcpido imbre de coelo manante. Eo na
scente, latissima mundi spatia inusitatae lucis fulgore implentur, et 
universa natura quingenario foetu dives aurei saeculi faustitatem adve
nisse nuneia t : terra tremit, L a h a e duleia carmina cantant j puerum 
natum adorant, eique munera offerunt. 

"Praesentatur in templo, iterum adoratur a L a h is: vates multa 
rursus, ac mira de eo futura praedicunt, omniumque maximus Se n e x 
et E r em i t a infantem inter ulnas exceptum tenerrime complectitur, 
solvitur in lacrymas , praemonstrat futura atque stupenda illius con
templation is prodigia, monasticae religionis proposituru, et quicquid 
porro in desertum abeunti venturum erat. 

"Ex utero matris rerum omnium scientia instructus, non indiget 
doctore, a quo literas discat i scit enim divinus puer tam multa, ac 
tam recondita et inaudita, ut magistros ipsos edito semel tantae sa
pientiae miraculo, stupentes extemplo et attonitos reddat. Adolescenti 
in regiis aedibus c]auso, L a h a e ostia omnia delusis excubitoribus et. 
parente ipso decepto invisibili manu aperiunt. 

"Eductum sacro religionis sebemate induunt, rectaque in deserta 
loca eunti splendidum illi comitatum, famulatumque praebent. Annos 
sex in ea solitudine rigidi poenitentis vitam exercet j uni contempla
tioni addictus, nil omnino cibi potusve degustans. L a h a e tantum et 
C i a n g-c i u b i i ministri, eo expleto sexennio, oblata potione ex lacte, 
quod ex puris sacrae vaccae uberibus expresscrant, extenuatas vires 
admirabili solitario reficiunt. lnterea perfectil'lsimae sanctitatis signa 
XXXII., qualitatcs vero (de quibus dicere nihil praestat) LXXX. in 
illius corpore apparuerant. 

"Paulo post priori dimisso in deserti superioris secessum se se 
iterum recipit j ibique viridi herbarum strato aliquamdin incumbens, 
novoque inhaerens contemplationis gene ri , sola meditatur fr a t e r n i 
am o r is et patientiae officia, quae maxime in aerumnis et cruciatibus 
pro communi omnium salute perferenclis consistunt. Stupet tantae con
templationis altitudinem spectator Satanas, atque uti erat multo dae
rnonuru satellitio stipatus, belium in eum movet acerrimum. Sed victus 
triumphatusque 1 ecquid sit X a c am rogat, quod tantis impetitus ja
cui is, nil damni retulerit, et quasi lapis perstiterit in meditando im
mobilis. X a c a ad haec: Ne mireris, inquit i jam sanctus evasi 1 nec fiet 
deinceps 1 ut in me q uicquam habeas potestatis: et quoniam adcptae 
sanctitatis indicia intueri curic,sius aves 1 singula tu ccrne signa, quae 
toto corpore impressa in me splendidissime fulgent. Mox terram 
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tangit, eoque contactu egredi jubet L a h am telluris, qui voce divi
nitus sonante, praech~rum pro illius sanctitatis testimonium dicit. Quo 
audi to diahol us c a r a b-n a,n g-c i u, una cum suis relicto x a c a,evanuit. 

"Post tam illustris ~ictoriaé ac triumphi diem, jacenÚm' con
fractamque legern erigere et in01taurare coepit. Discipulos elegit, nova 
eis praecepta dedit, regula!ll asceticae vitae praescripsit, peccatorum 
remedia instituit, et alienae salutis desiderio unice flagtans, omne vi
ventium genus e via perditionis retrahere enixe studebat. 

"Quae vero in infidelium animis ad religionis suae cuitum revo· 
candis peregit, et numero, et magnitudine infinita sunt et incredibilia. 
Aderat ubique praesens, per iiera volahat, clausis licet januis, quo
cumque vellet, penetrabat invisus; legern cunctis per orbem terrarum 
nationibus praedicahat, tantaque doctrinae v i et miraculorum strepitu 
provinciae et regna coromovit, ut ad i11ius sequenda vestigia integrác 
urbes et populi alaeres convolarent. 

"Lege sic restituta, moritur in patibulo ab hostibus doctrinae 
suae erecto : terra valido tremore concussa vacillat , et tenebrae per 
universum coeli ambitum denso volumine fusae atrarn noctem addu
cunt. *) X a ca vita functo, res omnea ab eo gestas discipuli litteris 
commendarunt. 

*) Milly lelkismeretlen álnokság kellett laozzá., lwgy a jó pa tert, ki egy 
előtte ismeretlen vallásrendszert őszinte tudvágygyal vizsgált, az evangeliumnak 
illy travestált utánozásával ámitsák el a. hinduk! De ez az ö mesterségök: ját
szani a. tudatlanok hiszékenységével. l\linthogy érdekökben állónak hitték , ké· 
szek voltak azonnal körülményeket ha.zudni, mellyekről saját hitsorsosaik sem 
tudtak előbb és másutt semmit; de nem tudnak utánuk is: előadásukat az a.zóta 
vizsgált és összehasonlitott buddista könyvek maguk is meghazudtolván. Külön· 
ben a hindukról még szeliden i tél, ld Guigniauttal azt tartja, hogy: "tous les 
livres hindous sont chargés d' additions et d' interpola.tions modernes." (Trad. 
de Creuzer. Notes. T. I. p. 576.) "L' antique et le récent, pour ne pas dire le mo· 
derne, sont tellement mélés et confondus ensemble dans les textes et dans les tra· 
ditions, que les opinions les plus opposées peuven t a la fois y puiser des argumen_s 
spécieux." (U. o. 658.1.) "A hinduk valamennyi könyveik telvék ujabbkori hoz· 
záadások- és hamisításokkal ... A régi és ujabb, hogy ne mondjuk, mai, annyira 
össze van keverve és zavarva mind az iratok-, mind a hagyományokban, hogy a 
legellentétesebb vélemények is meritlaetnek azokbólsziure nyomatékos okokat." 
Illy lelkismeretesség mellett a történetirásban, mi sincs könnyebb, mint a Shakia 
l\Iouni korát Krisztus urunk előtt, akár több évezredekre fölvinni; holott maga 
e név is Mouni, a. görög ,uo''".r.o;·ból (remete, magános) vétetett : ezzel egészen 
egy jelentésü lévén; mi az állítólagos hindu Messiásnak jóval későbbi korára mu
tat: azon időre tudn illik, midön a. görög anaohoreták életmódja egész keleten el
terjedt, s a vallásos eszmék magasztossága., mellyek kifolyása ul ezen életmód 
tekintetett, a. legbárdolatlanabb népeket iB szellemi mozgásba hozta, s utánozási 
kisérletekre ragadta. S. 
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"V e rum aetas X a c a c antiquissima, quam Tibetani conjiciunt, 
in annos fere mille ante Christi mortem, majorem in modum me coro
movet ac perturbat. Vicleo enim gentem in orbe terrarum reperiri, 
quae suum quoque Deum propter universalem animarum salutem de 
coelis descendisse , et hominem de virgine partu_m crederet, tot ante 
seculis, quam adveniret 'Unus ille verus. Deus, Dei Patris lilius, a cun
ctis gen ti bus exspectatw; , qui vere factus homo, hominem perdituru 
reparavit: 

"Xacaitae praeterea Tibetani quurn a missionariis nostris ad 
christianarn fidern urgentur, nihil sic frequenter objicere ac protru
dere solent, quam religionis suae excellentiam a longa temporuru vc
tustate deductarn. "') Qui autern fieri posset, ut hu jus ingenii hornines 
facile moverentur ad fidern dictoruru factoruruque Christi, quae eisdern 
ipsis ex Evangelii auctoritatc eredeoda nostrates proponerent, semel 
ac ut eadem, aut similia haberen t, quae illi in X a c a suo diu ante 
christianae religionis exordia praefulsisse j actaren t? An non prudenR 
quisquam timeret, ne nos dicere nt nova praedicare de Christo, quae 
multo vetustiora a majoribus suis de X a c a celebrantur, etc.'' 

A nélkül, hogy elvont fogahnal•hoz folyamodnánk, e hasonlatos
ságokban nem látunk egyebet, rnint a nyugotnak visszahatását ke
letre. Mert ha bár a buddaismus Indiának legrégibb korából(?) eredne 
is, bizonyára módosulást szenvedett a különféle dogmák folytonos el
fogadása által, mellyekben hiában keresnénk valameily időkorbeli el
sőbbséget. Nagyszerü bizonysága lehet ennek azon különféleség, melly 
a Budda, Fo, W odan, Odin név alatt a világ legtávolabbi részeiben 
megalapitott vallások közt mutatkozik. 

•) Itt a dolog veleje! Minden áron ki kellett t. i. a hindu babona régiségét, és 
Sha.kia Muninak Krisztuséval legalább is egyenlő méltóságát emelni ! És e czélra 
semmi eszköz sem tartathatott a hinduk vallása ezerint rossznak: melly fő isten
ségül ugyis a csalódást, R.mitást, szemfényvesztést és semmisl:get, a nagy Maj á. t 
tartja; s me Ily a csalás-, és ravas,:3á.gban, alakosság- és büvészi mesterségekben 
utolérhetlen l1induk, china.iak, és más btrddista népek életmódjára olly döntő 
befolyássn.l bir. Hogy valakinek képzete legyen a hinduk szelleme s eljárlisa felől 
az ugynevezett történeti müvek készítésében, csak Wilfordet kell olvasnia. 
(Asia t. Research. T. IX. p. 133-4 stb.) HaDeGiorgi ezt tudja, bizonyosan nem 
szállják őt meg azon aggod~tlmak, mellyek vallásos buzgalmát nyugtalaní ták. 
De épeu azért legkevésbbé sem volna szabad ma. már ti>rténetirónak találkozni, 
ki a hinduk időszámítását, és a. buddisták regéit egyébnek tartsa nyomorul t 
ámitásnál. S. 
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(D) 57 5- d ik lapl10z. 

A N i l u s á r a d á s a i. 

Sava.ry (Il. köt. XIV. levél,) ekkép IrJa le az ünnepélyt, melly 
jelenleg a Nilus áradása alkalmával tartatik: 

"A Nilus minden évben junius kezdetével alig érezhetőleg kezd 
növekedni, mig a napfordulati időpont után vizei észrevehetőleg nö
vekednek, és augustus vége körül egészen földuzzadnak Régenten az 
.Elephantineben fölállitott Nilmérő a bekövetkező .áradás jelölésére 
szolgált; s némell y, több százados tapasztalás által igazolt jelek, a tar
tományok kormányzóinak gyors értesítésére szolgáltak: kik figyelmez
teték a népet, hogy a földmüvelés javáról gondoskodjék. 

Midőn az arabok meghóditák Egyptomot, a Nilmérő Holnain fa
luban volt fölállítva, Memphissel szemközt; s miután Amru e pompás 
várost elpusztitván, helyébe Fostatot emelte, a kalifák helytartói ott 
választák székhelyöket, és a Nilmérőt is ott állitották föl. 

Néhány század mulva emeltetett a Me ki os, vagyis vizsgáló 
torony Randab sziget csúcsán ; hol egyszersmind a vizek emelkedését 
jelölő oszlop állott: melly azóta helyét nem változtatta. Jelenleg a Nil 
áradásának szemmel- ta.rtásával megbizott tisztviselők értesítik erről a 
nyilvános hírnököket, kik mindenfelé hirdetik a közelgő áradást. 

Az illy hirdetés perezében az öröm és lelkesedés kiWrése legfőbb 
fokára hág. A pasa udvarától környezve leszáll a kastélyból, s nagy 
pompával indul Fostatba; hol a Kairot hasi tó csatorna kezdődik, és 
ott gazdag sátor alatt, a töltéssel szeml•özt helyet foglal. 

A beyek, zenekar által megelőzve, s mamelukjaiktól kisértetve, 
képezik kiséretét j a vallás szolgái gazdagon fölszerszámozott lovakon, 
szinte megjelennek az ünnepélyre. Valamennyi lakosok gyalog, lóháton, 
vagy csónakokon, részt vesznek az ünnepélyben j s a gyönyörüen fes
tett ernyővel ékesített bárkák, és különféle szinii lobogóik, emelik a 
vígságot. 

A nők számára rendeltcsónakoka csin, és fény által könnyen meg
ismerhetők; az erny5t tartó rudak rendesen aranyozottak: ehhez járu l 
a vetélkedés a küldiszben. Bámulandó csendesség uralkodik a jelenle
'·ők köz t, mig a p .sa kiadja a szokott jelt : s e perczben a levegő öröm
kiáltások, trombita-harsogások, czimbalom és egyéb török hangszerek 
zajával telik meg. 

Ekkor különféle munkások lépnek a töltésre, agyag szobrot ve
tendök a folyóba 1 mellyet j e g yes nek neveznek j e szokás még az 
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cgyptomiak régi vallásának maradványa, kik egy szüzet áldoztak föl a 
Nilusnak. 

Ekkor a töltés lerontatik, és a vizek nem találván többé aka
dályra, szabadon folynak Nagy-Kaíro felé. Az alkirály arany és ezüst 
pénzeket vet a csatornába: s a lelkesedés olly fokra hág mindenkiben, 
hogy őket részegeknek lehetne mondani az örömtől. E közben egy csa
pat tánczosnő kört lejt a csatorna szélén, s a zajt és vígságot nem a 
legilledelmesebb ugrándozásokkal neveli a nézőkben. 

E nap szórakozás napja minden rendbeli egyének számára; s még 
a legszegényebbek is leiszszák magukat. A következő éjek még vigabb 
látványt nyujtanak: minthogy a főváros térségei a csatorna által viz
zel borittatván cl, mindcn este oda gyülekeznek a gazdag szőnycgek
és párnákkal kirakott, s a legnagyobb változatossággal megvilágitott 
bárkák. A legnagyobb csoportozat a Sesebeckie-el-Elzbekieh, legna
gyobb téren tartatik, mcllynek t(' kervényes hosszamintegy félrnérföld
nyire (leg.) terjed. 

E tér egy, a bey palotái által környezett, rémi tő medenczét képez, 
mellyek ekkor gyönyörüen ki vannak világítva; s egy illy pillanat még 
az europait is elbájolja , ki nem remél másutt illy megható látványt 
szem l élhetni. 

Az éji jelenetnek élvt!it még az is neveli, hogy a levegő csendjét 
ritkán zavarja meg a szeleknek erős fuvalma. Minthogy a szelek nap 
nyugtával lecscndesednek, az éj folytán édesdeden ingatja könnyü 
szellet a levegőt, s a tehetösbeket a bárkákra csalja , hogy ott töltsék 
az időt zaj és vigság közt más nap reggelig, midőn azután nyugalomra 
memi.ek. 

A Nilus áradása nem mindig egyenlő: s ez oknál fogva a tarto
mány scm élvezi egyformán jótékony árjainak elönycit. Az áradások 
annyira beisza polták a földet, hogy nem nehéz találni itt-ott tizenöt, 
egész husz lábnyira betemetett oheliskeket, és félig eltakart csarno
kokat. 

A mcsterségescn fölemelt helyeken épült városok, és a folyam 
árjának ellenében különféle helyeken emelt töltések világosan tanusit
ják, hogy a régi egyptomiak inkább féltek a tulságos, mint a közép
szerü áradások tól. Jelenleg, midőn a föld szine tetemesen fölemelte
tett, az áradás ritkán éri cl azon pontot, hogy a földmívelésnek ártal
mára lehetne. 

Midőn a vizek 18-22 könyöknyire emelkednek, átalában gazdag 
aratiist lehet várni ; ellenkezőleg éhséget., midőn nem igen haladják 
meg a 16 könyöknyi magasságot. Midőn alacsony az áradás, a kissé 
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magasabban álló földek terméketlenek maradnak i ha pedig tulságos, a 
vizek sokáig boritván a földeket, a vetés annak idejében nem. történ
hetik meg. Ha csatornák ásatnának, és a töltések helyreállittatván, egy
szersmind igazságosabb törvények által biztosított, nagyobb szorgalom 
ösztönözné a földmivelők et saját l1asznuk előmozdítására: e gyönyörű 
tartománynak nagyobb része részesülhetne a Nilus jótéteményeiben, s 
az aratás időszakonkint bővebb és sikeresb eredményt adna. 

Erre törekszik a mostani alkirály, a mennyiben kormányzási 
rendszeremellett e szándék létesíthető." 

(JiJ) 575-ik laphoz. 

E g y p t o m t e k i n t e t e. 

Savary Egyptomot földi paradicsomnak, Volney pedig a világ 
legszerencsétlenebb tartományának nevezi. Itt is alkalmazható azon 
ismeretes közmondás: ,Distingve tempora, et concordabis jura.' Roziére, 
a franczia hadtesthez tartozó tudós Egyptomban, ekképen ir ja le azt: 

"Kimondhatatlanul gyönyörű festői tekintetet mutatnak a Syene, 
s a zuhatagok melletti tájak j de már a többi Egyptom, és különösen a 
Delta, olly monotoniát tüntet fi> l, minőt alig találhatna az ember 
másutt. A Delta térségei három különböző képet mutatnak , az egyp
tomi év három szaka szerint: a tavasz közepétől kezdve a föld szürke 
és poros, és annyira repedezett, hogy nem igen volna kedve az em
bernek szanaszét futkosni rajta. Az őszi oepéj-egyenletkor a vörösl8 és 
sós viznek rémi tő területét látja az ember, mellyből pálmafák, falvak, 
és a közlekcdés fentartására szolgáló keskeny töltések emelkednek ki i 
a vizek visszavonulása után, mellyck csak rövid ideig tartják magu
kat e magasságon , az évszak végeig egyebet sem láthatni fekete és 
sáros térségnéL Tavasz kezdetével a természet kifejti m in den pompá
ját: ekkor az uj tenyészet ereje, s a földet boritó termékek Msége fö
liilhaladja mindazt, a mit mi legáldottabb tartományainkban bámulni 
szoktunk. E boldog évszak folyama alatt Egyptom, egyik végétől a 
másikig, pompás mczőség, virágrét, vagy kalásztenger j és e termé
~enység még inkább föltünő az azt környező kopárság ellentéte által. 
Es ezen annyira alásülyedt tartomány, még most is igazolja a dicsére
teket, mellyekkcl egy napon az utazók halmozták azt cl. Azonban da
czára a pompás látványnak, az egyhanguság csökkenti annak bájait; 
a lélek a megujitandó érzet hiánya miatt bizonyos ürességet érez, és 
az először elbájolt szem csaHamar ellankad a végetlen síkságok lát-
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tára, mellyek minden oldalról , a mennyire csak a szem lát, mindig 
ugyanazon tárgyakat, ugyanazon szinezetet, és ugyanazon aprólékos
sigokat tüntetile elő. 

Minden együve vág e hatásnak nevelésére. Az ég szintugy, mint 
az egyforma rónaság, á11andóan tiszta boltozatot mutat; melly nap 
közben inkább fejér, mint kék: a légkört a szemeknek alig eltürhető 
világosság árasztja cl; s a ragyogó nap, mellynek semmi sem mérsékli 
hevét, egész nap hosszant égeti a szinte fedetlen síkságot ; s az egyp
tomi l1elységek jelleme az, hogy ámbár nem hiányoznak a fák, de 
hiányzik mégis az árnyék. 

Mindazálta.l Egyptom, ugy, amint van, még most is tetszik az 
idegeneknek, és boldogítja l:tkóit; mcrt bi~ják azt, amit legjobban obaj
tanak az emberek, tudnillik a termékeny földet, és gyönyörü eget. E 
boldog égalj alatt, hol a viz soha scm fagy be, és ismeretlen a hó, a 
fák csak azért hullatják el leveleiket, hogy azonnal ujakat hajtsanak, 
és a tenyészet soha meg nem szakad; a földmüvclő pedig vágyait tel
jesülve látván, folytonosan termékeny évszakra számíthatna, ha a Nil 
áradásának köriilményei az ipart az évnek bizonyos részére nem szorit
nák. Hogy ha tehát emberi szargalom akarná pótolni az áradásokat, a 
föld egy évben két-három aratást is adna .... 

Sais tartomány még Alsó-Egyptomnál is dusabb tekintetet mu
tat. Itt rendkivül bő aratást nyujt a buza, árpa, és kukoricza: a merre 
a szem lát, virágzó babtáblák , zöldelő lóhere, és lednek boritják a ré
teket; a kender-, és sesam-mezőségek olajjallátják el a tartományt. Itt 
terem a kenna, mellyel emberi cmlékezetet haladó idők óta a nők vö· 
rösre festik körmeiket, az indigo, a pamut-bokor; dohány-ültetvények, 
és indás növények boritják zöld gyümölcseikkel a homokos téreket. Ha 
bár kevesebb is a rizs itt, hogy scm az alacsony és vizzel boritott földeken, 
a czukornád-erdőségek teljes érettségre jutnak; még jobban diszlik a pa
mut; s ennél is inkább tenyésztik a carthamust (vad sáfrányt), melly
nek vörös és becses virágja különös gonddal szedetik, és a bamiát, melly 
zöld és enyves gyümölcsöt ád: mindenek fölött pedig a durra, vagyis 
bizonyos neme a ltölesnck, hosszu i vezett levelekkel és magas szárak
kal, borítja Thebais fönsikját, s hosszu csutakjában a tartománynak fő 
élelmi szerét hordja. 

. Fayum körül rózsa-mezőségeket láthatni, mellyekböl készül a 
legillatosabb Iéi. Itt a régiek által annyira tisztelt lotus, mellyet már 
Sais~ban nem találhatni: az áradás ideje alatt a vizek fölületén nyitja 
ki ragyogó rózsaszín, fehér, vagy kék virágait, mellyek alsó Egyptom· 
nak csatornáiban és elárasztott térségein annyira közönségesek. A 

54* 
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nopal, vagyis a tövises indiai fú gc, több ujjnyi magas, sötétzöld leveleivel, 
régi falakhoz hasonló kerítéseket képez; itt látható az olajfa,melly Egyp
tom többi részeiben nem diszlik; a szőllötő és fúzfa szinte igen ritkák. 

Thcbaisban különösen szcmbetünik a palmadum, különös tekin
tetü fa: tiz, vagy tizenkét láb magas törzse mindig két ágra válik, mint 
szinte csekély számu rövid és rideg ágai is; hosszu s hajlithatlan levc
Ici legyező formában vannak kiterjesztve. 

Thebais kiilönösen gazdag emlékekben, s még most is elbájolja 
az embert. Husz város, és számos lakatlan helyek tüntetik szemébe a 
bámuló utasnak ama régi nagy épületeket, az építészet rcmekmüveit, 
nl.'m csupán rendkivüli nagyságuk és komoly vallásos jellemök, hanem 
egyszersmind szépségök és egyszerii elrendezésök, mint szinte az azo
kat ékitö jelvényes faragványok megválasztása és bölcs elrendezése, ugy 
szinte az ékességek képzelhetlen gazdagsága miatt is, mcllyeknck min
dig van valami jelentősége. 

A jelenleg elhagyatott Thebc mai napig is bámulatra ragadja 
azokat, kik Roma s Athenc csodáit látták. Thebe, mellynek láttára az 
olly sok tartományokat legyőzött, és a müvészetben jártas franczia se
regek a bámulat közös kitl:>rései közben önkényt megállapodtak, -
Thebc, mcllyct Homera világ első városának hirdetett, huszonnégy 
százados pusztítások után, még mai nap is bámulandó. Azt hinné az 
ember, hogy álmodik, midön végtelen romjain, épületeinek nagyságán 
és fönségén, s régi dicsőségének megszámlálhatlan maradványain jár
tatja szemeit. 

Ekképen daczára a jelenlegi nyomor- és elaljasodásn:~k, Egyptom 
mai napig is egy fényesebb és boldogabb kornak nyomait mutatja; s a 
folytonos ellentét a mult és jelen közt, bár mennyire szomoritsa is az 
embert, a ligyelmes szemlélőre nincs mégis érdek nélkül. Ez tudnillik azt 
kérdi, mi oknál fogva sz ü nt meg a régi jóllét: s a természetet azonegy
nek találván minden dolgokban a multra nézve is, a társadalmi intéz
mények különbségébcn keresi az illy csodaszerü változás okait. Nagy és 
ügyelemre méltó tárgy azokra nézve, kik a népek történetét ir ják; ugy 
szinte azokra, kik a kormányzás szintolly dicsőséges, mint nehéz tisz
tére vannak hivatva." 

(F) 603-dik laphoz. 

Mumiák. 

Herodot ekkép irja le a l10lttestek bebalzsamozásának módját : 
"Mindenekelőtt részint görbe vassal, részint füszerek betöltésé-
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vel az agyvelőt az orrlyukakon át kiszedik j ezután éles aethiopiai kö
vel az ágyékokat fölnyiiván, a beleket kiveszik, s miután belülről a 
hasrészeket pálmaborral kimosták, ujra összedörzsölt illatszerekkel ki~ 
tisztítják, továbbá porrá tört myrrhát, cassiát, és más illatszereket 
rakván bele, az ágyékokat ös;;zevarrják j csupán tömjént nem vesznek 
az illatszerek közé. Ez megtörté n vén, sziksóban száritják ki a holttestet 
hetven napig j melly időnek eltelte után megmosván azt, gyolcsból 
vágott és belső részén mézgával megkent pólyákba burkolják a holt 
testet: e mézgát az egyptomiak enyv gyanánt használják. Ekkor a ro
konok átvévén a testet, farekeazt készitenek ember-a.lakra, s bezárván 
ebbe a testet, kincs gyanánt őrzik az e végre szánt halottas kamará
ban. Ez az elkészítésnek költséges módja. Kik azonban a fényüzést mel
lözni kivánják , illy készülethez fognak. Czedrus-olajjal töltik meg a 
megholtnak hasát, a nélkül, hogy vágást tennének rajta, vagy a be
leket kihuznák j bizonyos napok mulva az olajat ki engedik folyni hasá
ból, melly egyszersmind a megemésztett beleket is kihozza magával. 
Ezután testét sziksóban száritják: melly az izmokat fólemésztvén, csu
pán a csont és bőr marad a testen. Miután ez megtörtént, visszaadják 
az illetöknek a testet, és több gondjok nincsen rá. Az elkészítésnek 
harmadik módját a szegényebbek használják. Kiöblitvén a gyomor- és 
hasrészeket, hetven napig száritják a testet; és azután elvitetik. A ma
gasabb rendü , s átalában a szép és becsben tartott hölgyek holttesteit 
nem adják át azonnal a balzsamozóknak: hanem csak három, vagy négy 
nap mulva j még pedig azért, nehogy ezek közösüljenek a nőkkel: mi
után, a mint mondják, egyet rajta kaptak egy nőnek még ki sem hült 
holt testén , miután öt másik társa elárulta."*) 

Adjuk még hozzá Belzoni észrevételeit. 
"A mumiák megőrzésének módjából mai napig is megismerhetök 

a különféle társadalmi osztályok, mellyekhez az egyének tartoztak. A 
mumiák vizsgálata egyéb észrevételekre is vezet , mellyeket röviden 
elöadok. Legelőször is megmondom, minö állapotban találtam a fő osz
tálybeli, még érintetlen mumiákat, és mit lehet innen következtetni 
az ö bebalzsamoztatásuk- és eltemettetésökre vonatkozólag. Mindenek
elött kénytelen vagyok ellentmondani Herodotnak, az én régi utmuta
tómnak ; mivel e részben, mint sok egyébben , nem jól értesíttetett 
az egyptomiak által. Ő a rekeszekbe zárt mumiákról szólván, azt mondja, 
hogy egyenes állásba helyeztettek: és különös dolog, hogy az általam 

•) Illy adatok azután nagyon is borzasztó hüséggel festik ama pogány 
korszaknak némellyek által magasztalt erkölcsiségét. S. 
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ölnyitott nagy számu sírokban egyetlen-egyet scm találtam állva, ha
nem mindannyit fekvő helyezetben. Némellyck vakolattal valának bur
kolva, me ll y még akkor lágy lehetett, midön a szekrények bele tétet
tek. Az alsóbb osztálybeli emberek nem zárattak 11zekrényb~ j s ugy 
látszik , hogy csupán testeik szárittattak ki hetven napi rendes clké
szités után. Az illy nemü mumiák körül-belül tizszerte haladják fölül a 
felsöbb osztályhoz tartozókat. Sőt ugy tetszik nekem, hogy m!után 
sziksóval megtöltettek a balzsamozák által, testeik a napon szárit.tat tak 
meg j- mit onnan gyanitok, mivel e mumiákon a mézgának, vagy 
más hasonló anyagnak legkisebb részecskéjét sem találtam. A vászon, 
mellybe takarvák, nem olly bő: és közönségesebb fajta j nincs is rajtok 
semmi ékesség, és olly annyira fölhalmozvák, l10gy az e czélra a szik
lákból durván kivágott egész üregeket megtöltenek E sírok rendesen 
alacsony helyen, Gurnah hegység tövében találtatnak j némellyek egé
szen a Nilus kiáradásának határaiig terjednek. Egy kis boltozott nyilás, 
vagy négy-öt négyszög lábnyi kut vezet azokba j mellybe mumiákkal 
telt több rendbeli üregek nyilnak. Ámbár e mumiákon ugy szólván semmi 
scm találtatik , mégis számos üregek fölbontatván, a testek szanaszét 
hányattak. 

"Meg kell még ernlitenem azt is, hogy e sírokban az állatok mu
miái együtt találtatnak az emberi testekkel j láthatni itt bikákat, tehe
neket, juhokat, majmokat, rókákat, denevéreket, krokodilokat, hala
kat és madarakat. Egy sírban semmi egyéb nem volt, vörös vagy fehér 
vászonba szargalmasan burkolt patkányoknál j fejök ugyanezen vászon
ból készült ál arcz ba volt burkolva., me ll y ezen házi állat alal{ját .á b rá 
zolta. Fölnyitottam mindezen mumiákat : a bikák-, borjuk- és juhoknak 
csak fejök volt meg, vászonba takarva, kivéve a szarval<at, mellyek 
födetlenül állottak kifelé. Testöket két darab, három láb hosszu s tizen
nyolcz hüvelyknyi széles, vizirányosan helyezett fa ábrázolta. E két da
rab fának végénél egy más, függölegesen helyzett, és két lábnyi magas 
fadarab képezte az állatnak mellét. A borjuk és juhok szintugy ábrá
zoltattak , mint a bikák, és nagyságra nézve ezekkel egyenlök voltak. 
A majom megtartá alakját ülö helyezetben j a róka pólyákkal van körül 
kötözve: fejének alakja azonban igen jól megőriztetett j szinte megha
gyatott a krokodilnak is a maga természetes alakja, s pólyákba szo
rosan beburkoltatván, szemei és szája legfölül ábrázolvák. A madarak 
annyira bepólyázvák, hogy alakjokat is elveszték; kivéve az ibist: 
mclly lekoppasztva, nyársra készitett kappanhoz hasonlit ; egyébiránt 
e madár is, hasonlóan a többihez, vászon pólyákba van takarva. 

"Megjegyzésre méltó, hogy ezen állatok a felsöbb osztályok sir-
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jaiban nem fordulnak elő 1); holott az alsóbb osztályok sirjaiban papi
rost nem találunk: s ha fordul is elő egyszer-másszor, az csupán apró 
szeletkéket képez, egy kevés mézgával, vagy kátránynyal mellök
hez ragasztva: miután a megholtnak csekély vagyonából több nem 
telt. A felsöbb osztályok sirjaiban más tárgyak is találhatók j azonban 
nem tudnék a balzsamozásnak csupán csak három módjára szoritkozni. 
Nem akarom azt állitani, hogy Herodat csalódott, midön a balzsamo
zásnak csupán három neméről szólott j de azt merem állitani 1 hogy 
többféle változatosság létezett mind a három 1 ugymint a felső, közép 
és alsó osztályoknál a bebalzsamozásban. Ugyanazon alagban, szekrény
be zárt mumiákat is találtam, és voltak egyszersmind szekrény nélkül j 
tapasztaltam azt is 1 hogy a szekrénybe zárt mumiák testén nem volt 
papiros, vagy legalább nem találtam illyeamit: holott gyakran találtam 
azokon, mellyek nem voltak szekrénybe zárva. Azt gyanítom, hogy a 
vagyonosabb családok , mellyek a szekrény-készités költségeit megbir
ták, a megholtat koporsóba zárták, mellyen élettörtl~nete volt Jeraj
zolva j kik c költséget nem birták meg, azok a megholtnak életrajzát 
papirra iratták 1 és a tekereset térdeire tették. A szekrények alakjában 
is nagy a különbség : vannak egyszeriick, vannak ékesebbek, mások ismét 
gyönyörü rajzokkal boritvák; e szekrények átalában egyptomi sycomor 
fából késziiltek. V alószinülcg ez volt a legközöll'!égesebb fa; minthogy 
a házi eszközök is nagy részben ebből faragtattak Minden szekrényen 
férfi-, vagy nőalak ábrázolata látható; némelly nagyobb szekrények 
más kisebb, rajzokkal boritott fa-, vagy gyps-szckrényeket zárnak ma
gukba. A belső szekrények néha a benfoglalt testnek alakjára készit
vék; máskor ismét az emberi test alakját nagyjában utánozzák 1 s a 
fölületen férfi- vagy nőarczot mutatnak, mint a külsö szekrények is. 
A koporsókan utánzott ezen emberi alakoknál könnyen l{ivehető, mely
lyik nemhez tartoznak, a szakáll- és emlőkrőL 

"Némelly mumiák feje és melle virágfüzérekkel, és akácz-, vagy 
sunt-fának leveleivel van köritvc j melly utóbbi fa nagy mennyiségben 
találtatik a Nil partjainak hosszában, Thehén fölül, különösen pedig 
Nubiában. A sunt virága, midőn még fris, sárga; és olly erős, mintha 
mesterséggel volna készítve. Levelei erősen egymásba fonvák, még ak
kor is, midőn elfonnyadtak A mumiák közepén nagy darab , néha két 
fontot is nyomó szurok találtatik; a belek is néha vászon- és szurokba 
takarvák. A mézgás anyagnak azon része, melly be nem hat az izmok-

1
) Ez is megerősíti abbeli véleményünket, hogy az állatok tisztelete egye

dül a népre szoritkozott, melly az alsóbb osztályokat képezte. 
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ba , megtartja a szurok természetes szinét; a többi megbarnulván, s a 
testnek zsírjával vegyülvén össze, tömeget képez, melly az embernek 
ujjai alatt összenyomva porrá válik. A faszekrény, melly koporsául 
szolgál, kezdetben egy, vagy két réteg vakolattal vonatott be! mclly a 
parisi gypshez igen hasonlít. Néha dombormüvek is fordulnak elő, köbe 
vájt alakok segedelmével; a szekrény késöbb rajzokkal boríttatott. Az 
alapszin rendesen sárga; az alakok és hieroglyphok kék, zöld 1 vörös 
és fekete szini.ick: ez utóbbi sz in azonban ritkán használtatik. A festés 
mázzal van bevonva; melly azt igen jó állapotban tartja. Némelly szi
nek, ugy látszik, növényanyagból késziiitek; mert nagyon is átlátszók. 
Továbbá beláthatjuk azt is, miként az egyptomiakra nézve kényelme
sebb dolog volt, használni a növény-, mint az érczekből készült szine
ket: minthogy ez utóbbiakat csak nagy bajjal tudták készíteni. 

"Egy );ülönös neme a mumiáknak leginkább magára vonta fi
gyelmemet: ezek véleményem szcrint, a papok mumiái. Az illy mumiák 
egészen különbözöleg borittattak be a többiektől; s az elkészítés módja 
világosan tanusitja, milly nagy tisztelettel viseltettek az egyptomiak 
illy egyének iránt. A pólyák vegyesen, vörös és fehér gyolcsból vannak 
vágva, mellyekkel az egész test körül tekertetvén, ez esikos alakot 
mutat: a karok és lábszárak nem együtt a testtel, miként a többi mu
miáknál, hanem külön vannak bepólyázva; szintugy a kezek és lábak 
ujjai. E mumiák lábát festett bőr saruk takarják, karjaikon pedig kar
pereczet viselnek. A karok keresztbc fonva helyezvék a mellre, a nélkül, 
hogy ezt érintenék; s jóllehet a test számos pólyákba van takarva, 
minden tagnak alakja gondosan mcgöriztetctt. A szekrények, mellyckbc 
az illynemü mumiák zárvák, a többieknél sokkal csinosabban vannak 
készítve; többi között láttam egyet, mellycn a szemek és szcmpillák 
zománcz által, a legmesterségesebb módon vannak utánozva, ugy hogy 
tökéletesen természeti szemekhez l1asonlitnak." 

Ezzel átmegyünk egy mumiának leírására, melly Parisban, 1828-
dik évi scptember havában több nevezetes egyéniségek jelenlétében 
vizsgáltatott meg. 

"A mumia N o u t c-M a i (az isteneknek kedves) teste, ki néhány 
évig Ammon papja volt. Igen ékes papír katulyába volt zárva; ruelly 
az istenségek és jelképes állatok alakjaival és virágokkal ékittetvén, 
minthogy két más faszekrénybe volt téve, igen jól mcgöriztetett. 

. Fölnyitása alkalmával tünt ki, milly rendkivüli gonddal készíték 
el az egyptomiak az ö mumiáikat. A pólyák letekcrése alkalmával ész
re lehetett venni a balzsamozák által véghez vitt különféle müködésc
ket; a miböl kitünt először, hogy a sziksóban történt kiszáritás után 
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lepedlSbe takart test, forró szurokba mártatott; melly annak minden 
tagjait á thatván, a kihülés alkalmával egy réteg szilárd szurkot képe
zett, melly a lepedőt és testet magába zárta: egyedül a nyak volt ki
véve a bemártástól; má.~odszor, ennek megtörténte után a testnek min
den tagja bepólyáztatott: először az ujjak, azután a karok és lábszárak 
külön-külön, végre az egész test; melly a nyak-, mell-, ágyékok-, gyo
mor-, karok- és oldalakra rakott, és erősen körültekert nagy vászon
darabok segitségével, az élő testnek alakját vette föl, annak helyes 
arányával ; és igy a testnek rendkivüli soványsága, melly a sziksóvali 
bánás következtében csupa csont- és bőrből állott, el lőn takarva. 

:Föl fejtetvén a pályák, feje megnyirva találtatott, a mint tudnil
lik azt a papok honiani szokták: fogai rendcs }Jelyökön voltak; s a fi
gyelmes vizsgálatból azt lehetett következtetni, hogy a mumia mintegy 
negyven éves férfi lehetett. Egy arany lap takarta el száját, és egy ezüst 
lemez fedé me !lét; vállairól festett bőr szalagok fiiggtek. Szemei rongy
darabokkal valának betöltve : mellyek, valamint a pályák is, czedrus
olajba valának áztatva; mi hathatós Óvilzer a rothadás ellen. :Feje belül 
egészen üres volt: az agyvelő burja teljes épségben. Mellén, lábai közt, 
és testének egyéb részein fényes szurokvonalak látszottak. E mumiának 
kora több mint harmadfél ezer évre tehető." 

Bagnole ezredcs véleménye szerint, a mumiák egyedül mézgával 
készittettek cl, mellyet az arabok ka t r a n (kátrány) néven neveznek, 
s melly a Vörös-tenger partjain, Syria- s Boldog-Arabiában, nagy bő
ségben találtató bokor ágaiból csepeg, midőn az nagy hőségnek tétetik 
ki. (Royal asia t. Soc. ,J an. 16. 1836.) 

Houlton közlötte nem régiben a londoni orvos-füvészeti társu
lattal, miként egy legalább is 2000 év előtt eltemetett egyptomi mu
mia kezében vörös-hagyma találtatott: melly elültettetvén, épen ugy 
kihajtott, mintha fris lett volna. Hbthatós bizonyitványa a növények 
hosszu életének. E vörös-hagyma a közönségesiől semmiben sem kü
lönbözött. 

Nem olly rég Peruban az egyptomiakhoz egészen hasonló mumiá
kat talált James Ray; ki azokat az amerikai, !baltimorei muzeumhan 
helyezte el. 

(G) 650-d ik laphoz. 

A z c g y p l o m i k i r á l y ok si r j a i . 

. Biban-el-Moluk völgye, hajdan B i b a n-u r u (királyok sírbolt
jai), volt a királyok temetkezési helye ; különösen alkalmas levén e szo-
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moru rendeltetésre. Ez egy kiaszott völgy magas szikla-csúcsokkal, vagy 
fP.loszl.c:í.sban levlS hegyekkel, mellyek mindegyikén rendkivüli hőség, 
vagy belsli forrongás által okozott tágas nyílások léteznek ; s oldalai
kon itt -ott fekete vonalak láthatók, mintha egy részben meg~gve vol
nának. Egyetlen állat sem tanyázik a halál eme völgyében; -csupán a 
legyek, rókák, farkasok és hyaenák gyültek össze e sirlakokban, az 
általuk készitett eledelek szagára. 

A nevezett völgy tágasabb oldalába, egy szük nyíláson, mellyet 
cm beri kéz készitett , s az egyptomi faragásnak még most is nem cse
kély nyomait mutatja föl, bemenve, csakhamar a hegyek tövében, és 
fönebb az oldalakon négyszegü, nagy részben eltorlaszolt ajtókat lát az 
ember; mellyekhez igen közel kell menni, hogy azok ékességei szembe 
tűnjenek. E kapuk valamennyien hasonlitanak egymáshoz, s a kirá
lyok sirboltjaiba vezetnek. Minden sírboltnak megvan a maga nyilása: 
mert egykoron egyik sem volt összekapcsolva a másikkal, s mind el
szigetelve álltak; azonban a régi s ujabb kincskeresők némellyek közt 
erőszakosan nyitottak közlekedést. 

Ez üregek pontos vizsgálatakor, mielőtt a második zuhatagig men
tem volna föl, és több havi itt mulatásom alatt visszatérésem alkalmával, 
tökélett>scn meggyőzödtem róla, hogy ezen sirboltokban tétettek le a 
XVIII. XIX. és XX. dynastiák holttc.stei, mcllyck mind diospolisi, vagy 
thebei dynastiák voltak. 

A különféle királyi sirok helyezetének megválMztásában sem a 
dynastiák, sem a következés rendje nem tartatott meg: mindegyik ki
rály ott készittcté el a maga sirboltját, hol alkalmas k8eret vélt talál
hatni a kijeleJt üreg nagyszerűségére. Alig jöhet magához az ember a 
bámulattól, midőn egy igen egyszerű nyíláson bejutva, tágas és nagy
szerű csarnokokba ér; mellyeket nagy részben a legélénkebb szinekkel 
ragyogó faragványok ékesítenek , és egymásra következő oszlopok által 
tartott még ékesebb teremekbe vezetnek : mig az ember a fő terembe ér, 
mellyet az egyptomiak arany-tcremnek neveztek ei. Ez a többieknéljóval 
nagyobb, és közepén nyugszik a király mumiája, rémit() nagyságu grá
nit koporsóban. E sírok szemlélete tiszta fogalmat ad nekünk az illy 
üregek kiterjedéséről, és a rémitő munkáról, mellyct azok pusztán a 
csákány és véső segélyével igénybe vettek. A völgynek egész térsége 
a hegy gyomráhói kihordott kőhalmokkal van borítva. Néhány hónap 
alig volt elegendő rá, hogy a sirokban találtató tömérdek dombormű
vekről csak némileg is részletes ismertetést irjak, s a legérdekesebb föl
iratokat lemásolhassam. l\findazáltal átaJános fogalmat akarok adni ez 
emlékekről, a Pharao Rhamses, Meia-mum fias utódja sirjának rövid 
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leil·ása által. A királyi sírok ékessége átalában ugyanaz j s mi az egyik
ben előfordul, a többiekben is mind föltaláltatik, némi kivételekke I, 
miként azt alább előadandom. 

A bejárat fő gerendája dombormüvel ékeskedik, melly a királyok 
sirjainak minden ajtaján ugyanaz, és nem egyéb, mint bevezetése a 
Pharao sirboltjai minden ékességeinek E dombormü egy sárga körlap, 
mellynek közepén a nap vagyon ábrázolva, kosfővel : vagyis a lenyugvó 
nap , melly az alsó félgömbre száll alá, s a király által térden állva 
imádtatik j a lapnak jobb oldalán, vagyis keletre, látható Nephtys isten
asszony, balról pedig Isis istenni:S, kik az istenség pályájának a felső 
félgömbtini két szélsőrészét foglalják cl. A nap mellett a lap közepében 
egy nagy scarabaeus van kifaragva, melly itt szintugy, mint máshol, az 
ujjászületésnek, vagyis a folytonos ujraalakulásnak jelképe: a király 
térden állva könyörög a kék hegyen, mellyet a két istennőnek lábai 
szinte érintenek. 

E képlet átaJános értelme a meghalt királyra vonatkozik: ha
sonló levén éltében a naphoz, midőn ez kelettől nyugotig pályáját meg
futja~ a király tartozott az éltető erő, Egyptom megvilágositója, s a nép
nek szükséges minden physikai s erkölcsi javak kutfeje lenni. A meghalt 
Pharao tehát természetesen a naphoz hasonlíttatott j melly alkonyat
kor leszáll a homályos alsó félgömbre, hogy ismét föltünjék keleten, s 
visszaadja a világosságot és életet a felső világnak, mellyet mi lakunk: 
szintigy a meghalt királynak is ujra föl kellett élednie, hogy folytat
hassa vándorlásait, vagyis hogy a mennyei világ lakába eljusson, és 
Ammonnak, a közös atyának kebelébe fölvétethessék 1). 

A leirt képlet le.gendájának betüszerinti forditása ez: "Ekképen 
szól Osiris, az Amenti (a lwltak által lakott nyugoti tartomány) ura: 
Én neked lakást engedtem a nyugotnak szent hegyén, mint szinte a 
többi nagyobb isteneknek (elödjeinek a királyságban) ; neked Osiris, a 
világ ura-királyának, Rhamsesnek, ki még életben vagy." Ez utóbbi 
kifejezés azt tanusitja, Jwgy a Pharaok sirj ai, mellyek rémitő hosszu 
munkába keriiitek, még a királyok éltében vétettek munkába j s hogy 
az egyptomi királyok legelső gondjai l\özé tartozott, megegyezőleg e 
sajátszerü nemzet igen jól ismert szellemével, szünet nélkül fölügyelni 

1) A papok beszédmódja sze ri nt a N ephtys szó Egyptomna.k puszta. a müvelet
len, a Vörös-tenger árj ai által öntözött szélső vidékét jelentette, melly más néven 
egyptomi Arabiának is neveztetett; mig a Nilus által hasitott termékeny vidék 
lsis nevet nyert. Világosan kitetszik tehát, miként ez istenség képe által Egyp
tom ~brázoltatott, felső és alsó, vagyis kopár és termékeny két részével, mellyekre 
t i. a meghalt uralkodónak hatalma. kiterjedt. 
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a temetkezési emlék elkészítésére, melly nekik utolsó menhelyet volt 
adandó. 

Leginkább tanusitja ezt az első dombormö, melly balról találta
tik, midőn az ember bármcllyik sirboltba be lép. E képlet cz~lja nyil
vánosan az volt, hogy biztosítsa a még él ö királyt a kedvetlen benyomás 
ellen, mellyet ugy látszik az ő sirjának ásatása tehetett volna rá 
azon perczben, midőn még teljes erőben és épségben érezte magát; 
ugyancsak ezen képlet királyi öltönyben ábrázolja a Pharaot, amint 
a sólyomfejü Phtha istenségnek, vagyis a napnak mutatja be magát, 
pályájának egész fényében (épen déltájban); ki az ö képviselőjéhez e 
földön, következő vigasztaló szavakat intéz: "Igy szól Ph tha, a nagy is
tenség, az égnek ura: Hosszu napokat engedünk neked, hogy uralkod
hassál a földön , és itt Horusnak királyi tulajdonait gyakorolhassad." A 
sirbolt ezen első csarnokának boltozatánszinte nagyszerü igéretek olvas
hatók, mellyek a királynak e földi életet illetőleg tétetnek; ugy szinte 
mindazon kiváltságok, mellyek az egekben számára f<:intartvák. Ugy lát
szik, hogy az illy legendák azért ábrázoltatnak itt, hogymintegy észreve
hetlenebbé tegyék a rendesen meredek lejtőt, melly a sirterembe vezet. 

Tüstént e képlet után, melly neme egy finomao kiméletes szónoki 
bevezetésnek, következik a nyilt igazság, egy jclvényszerü képlet a nap
tányérral, melly keletről indulva ki, a nyugoti határ felé halad. A nyugot 
a sötétség jelképe, s egy krol{odil által ábrázoltatik : melly sötétségbe 
szintugy az istenség, mint a király, mindegyik a maga módja szerint, 
belépendö. 

~Jgy, rendesen az első csarnokra következ<> kis teremben, látha
tók a nap hetvenöt köreinek faragott, vagy rajzolt ábrái; megelőzve, 
vagy követve egy nagy képlet által, melly egymás után a hetvenöt 
égalj,s ezek lakóinak rövid képét tünteti elő: miről azonnal szólandunk. 

Ez átalános képletekre a részletes ábrázolatok következnek. A 
következő csarnokok és tererock falai (rendesen a kelet felé esö falak) 
ábrázolatok hosszu sorával boritvák, mellyek a nap pályáját tűntetik 
cl() a felső félgömbön (a király képét életében) : az átellenben eső fa
lakon pedig a nap pályája ábrázoltatik az alsó félgömbön (a király 
képe halála után). Több rendbeli szinte festvények- és faragvá
nyokkal ékitett teremek következnek e csarnokra. A sírteremet 
megelőző, rendesen az Amenti négy szellemeinek lévén szeutel
ve, a tökéletesebben elkészült sirboltokban a királynak megjele
nését ábrázolja a negyvenkét mennyei biró törvényszéke ellStt, kik az 
ő lelkének sorsa f<:ilött határoznak; és e törvényszéknek csak egyszerű 
képe volt az, melly e földön megengedte a királynak, vagy megta· 



859 

gadta tőle az eltakarittatásnak tiszteletét. E teremnek egy egész fala. 
V. Rhamses sirjában, az Osirisféle negyvenkét biró képeit tünteti föl; 
vegyitve azon igazolásokkal, mellyeket a király 1 mint róla föltétetik 1 

clőád, vagy előterjesztet ezen szigoru biráknak: kiknek mindegyike 
egy különös bün, vagy vétek vizsgálatával látszik foglalatoskodni, s 
azt az ő hatósága alá adott lélekben bünteti. E nagyszerü szöveg, melly 
ekképen negyvenkét versekre, vagy oszlopokra van fölosztva, sajátké
pen szólva nem egyéb tagadólagos vallomásnál, mint azt a 
következő példákból megitélhetjük. 

"Oh Isten! a király, az igazság mérséklö napja, kit Ammon is 
igaznak talált, nem követett cl gonoszságot, nem káromkodott, nem 
\'olt részeges 1 nem volt hanyag, nem tulajdonitá el az isteneknek szen
telt javakat, nem hazudott, nem volt kicsapongó , nem szennyezte be 
magát tisztátalansággal, nem rázta fejét az igazság szavának halla
tára, nem fecsegett haszontalan dolgokat, nem kellett megemésztenic 
saját szivét (vagyis nem kellett bánkódnia valamell y gonosz tettén)." 

V égre e különös szöveg mellett Rhamses Meja-mun sirjában még 
különösebb ábrázolatok is láthatók , ugy mint a halálos és fö bünök 
képei; mellyek közül csak három maradt fön épségben: a bujaság, a 
henyeség és mértékletlenség, emberi alakban ábrázolva a kos , teknős 
béka, és krokodil jelképes fejeivel. Ifj. Champollion. 

Mondottuk már, hogy Belzoni a Biban-el-Moluk völgyben föl
nyittatá Acheucheroes Osiris, vagy Petosiris, azaz : Busiris, vagy Ucho
reus sírját, ki 1597-ik évben uralkodott Kr. e. Halljuk öt magát, mi
ként írja le a halálnak eme bámulandó menhelyeit, sokkal nagyobb hü
séggel, de kevesebb tudományossággal a jeles franczia tudósnáL 

A mint a nyiJáson bementünk, egy gyönyörü, 27 1/2 láb hosszu, s 
25 láb, 10 hüv. széles, három négy"zögü Jábnyi, négy oszlop által tartott 
terembe jutottunk. Még visszatérendek az c sirüreget ékesitö rajzokra, 
mellyet most előteremnek akarok nevezni. 

A bemenettel szcmközt álló terem végén egy ajtón mentünk át, a 
két oszlop által tartott terembe , mellybc három lépcső vezetett le: e 
terem hossza 28 láb, 2 hüvelyk ; széle 25 láb, 6 hüvelyk; az oszlopok 
vastagsága 3 láb, t O hüvelyk; és ezt én a ,rajzok' teremének neveztem el : 
minthogy a falak pompás rajzokkal valának boritva, mellyek ugy látszot
tak, mintha csak tegnap készültek volna el. Visszatérve innen az előte

rem be, balra a nyiJástól nagy IPpesőt pillanték meg, melly egy csarnokba 
vezetett le: 18 lépcsőt számlált; s hossza 13 'fa, széle 7 1/a lábnyi volt, 
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A folyosónak, mellybe e lépcsőzet vezetett, hossza 36, széle 6 láb és 
ll hüv.; szinte rajzokkal volt borit va, samint tovább él:! tovább halad
tunk, a festvények annál tökéletesbek ül mu tatkoztak : mázzal valának be
vonva, mellynek fénye igen jó hatást tett, és a rajzok fejér alapra vi
tettek. A folyosó kezdetén tiz lépcsőn mentünk le, s ezt ,kis lépcsőzet'
nek neveztem el j melly egy másik, 17 láb, 2 hüvelyk hosszu, s 10 láb 
5 hüvelyk széles csarnokba vezetett. Innen egy 20 láb, 4 hüvelyk 
hosszu, 13 láb , 8 hüvelyk széles , gyönytlrü dombormü-alakokkal és 
festvényekkel ékesített kis terembe szálltunk le: s e festvények olly 
tökélylyel valának készítve, hogy a teremet méltán ,gyönyörüség' tere
mének nevezhetém el. Ki e terem közepén áll, az egyptomi istenségek 
által látja magát környezve. Ezután egy nagyobb, 36 láb, 9 hüvelyk 
hosszu, 27 láb, 10 hüvelyk széles,két sor négyszögü oszlopok által tartott 
terem következik j mindegyik részről három oszlop jobbra a folyosótól 
van elhelyezve. A terem mindenik oldalán egy kamara van kivájva: a 
jobb oldali 10 láb, 5 hüvelyk hosszu, 8 láb, 8 hüvelyk széles j a bal
oldali 1 O láb, 5 hüvelyk hosszu, 8 láb, 9 1 j 'l. hüvelyk széles: és én a na
nagyobbik üreget az ,oszlopok' teremének neveztem el, a baloldalit pe
dig ,Isis kamarájá'-nak a nagy tehéntől, melly abban ábrázoltatik, és 
mellyről még szólani fogok; a bal kamarának pedig ,rejtelmek kama
rája' nevet adtam, az azt ékesítő jelképes alakok miatt. 

E katakombának hátterében egy más teremet láttam, kerek bol
tozattal, melly az ,oszlopok' teremétől csak egy lépcső által választa
tott el: ugy hogy a két terem tulajdonképen csak egyet képezett. Ez 
utóbbinak hossza 31 láb, 1 O hüvelyk, széle pedig 27 lábnyi vala; jobb 
oldalról egészen durván egy másik kamara volt vájva, minden festvé
nyek nélkül j azt lehetne mondani, hogy a munka csak ugy nagyjából 
végeztetett el : a másik oldalról ellenben egy tökéletesen bevégzett, 
két oszlop által tartott, 25 láb, 8 hüvelyk hosszu, s 22 láb, 10 hüvelyk 
széles kamara volt szemlélhetö. Bizonyos neme a fUikéknek 1 mellyek 3 
lábnyi szélességre állottak kifelé, s az egész terem körül vonultak, va
lószinüleg a temetési szertartásokhoz megkivántató tárgyak őrzésére 
szolgált; és én e teremet ,fülkék' teremének neveztem el. Az oszlopok 
3 láb, 4 hüvelyk vastagok valának, a terem pedig gytlnytlrü rajzokkal 
volt borítva, hasonlóan a többiekhez a földalatti barlangban. Az ,osz
lopok' teremével szemközt lévő kamara végéböl, egy nagy ajtón át 
négy oszlop által tartott terembe jutottunk, melly oszlopok egyike már 
összedőlt: a terem hossza 43 láb, 4 hüvelyk, széle 18 1/'J. láb j az oszlo
pok pedig 3 D láb, és 7 hüvelyk vastagok. Oldalai vakolattal vannak 
bevonva ott, hol a sziklát nem lehetett egyenlően kivágni j s itt szi-
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nek is alkalmaztattak. Ezt az ,Apis' vagy ,bika' teremének neveztem 
el j mivel itt egy szurokkal balzsamozott bika csontvázára találtunk. 
Találtunk továbbá több rendbeli mumiákat ábrázoló, és szurokkal be
vunt fa-alakokat j ugy szinte némelly gyönyörii cserép-alakokat kék 
szinnel festve, és mázzal boritvaj láttunk még 4 lábnyi magas álló fa
szobrokat egy kerek lyukkal, bizonyosan a papir-tekercs bedugása vé 
gett j és itt-ott a földön egyéb faszobrok töredékei voltak elszórva. 

A legnevezetesebb tárgy azonban, mit e teremben láttunk, egy 
középett álló koporsó vala, mellyhez hasonló nehezen van a világon: 9 
láb, 5 hüvelyk hosszu, 3 láb, 7 hüvelyk széles, a legszebb keleti ala
hastromból j vastagsága nem volt több két hüvelyknél : miért is a vi
lágot valamellyik oldala mellé helyezve, kivül és beliil faragványok
kal látszott boritottnal\ ; mclly faragványok legfölebb 2 hüvelyk ma
gas, száz meg száz apró alakokból állottak, mellyek, a mint kive}Jetém, 
a koporsóba zárt haJottnak temetési szertartását ábrázolták , kiilönféle 
jelvények- és jelentékes tárgyakkal. Europa soha sem nyert Egyptom
tól ennél pompásabb müdarabot; szcrencsétlcnségre hiányzott a ko
porsó fedele, melly arról levétetvén összetörött, és némelly töredékeit 
egy üregben találtuk meg. (E koporsó abritt muzeumba tétetett le, 
miután Europá~ak legmiveltebb városait bejárta.) 

E koporsó egy lépcső fölé volt helyezve, melly egy 300 lábnyi 
hosszu, s lejtős menetelü földalatti folyosóba vezetett j mellynek végén 
egy hambár denevér-ganéjt találtunk, melly a tovább menetelt any
nyira elzárta, hogy ásó segélyéhez kellett folyamodnunk j más részről 

a felső réteg sülyedése is eltorlaszolta az utat. Mintegy 100 lépésnyire 
a bemenett/51 van egy jó karban megőrzött lépcsőzet j aszikla-nem azon
ban e helyen természetét változtatja, s a kemény mészkő tör~keny ré
teggé válik j és a folyosó délnyugoti irányban huzódik keresztül a hegy
ségen. Megmérvén a távolságot a bejárattól, és az azt fedő sziklákat, 
azon eredményre jutottam, hogy a folyosó a hegység középpontjáig 
terjed: és némi okaim vannak hinni, miként egy más bejárat vezetett a 
sirboltba j de hogy a bejárat betömetett azon jeles egyénnek a földalatti 
üregbe temettetése után, kiuck tiszteletére a koporsó emeltetett, s a sir
bolt és földalatti folyosó között volt közlekedés egy falazat által záratott 
el. Sőt a lépcsőzetet is el akarák zárni az által 1 hogy a koporsó alá 
nagy ködarabokat hengerítettek, egy szinvonalban a terem padlatával j 
s a fülkék teremének nagy ajtaja is cl volt falazva: mcllyet mi egyéb
iránt nyitva találtunk; s a szétszórva feküdt kövek és vakolat bizony i
ták, miként az erőszakkal nyiltatott ki. Az előterem Iépcsőzete szinte 
el volt falazva s ködarabokkal borítva, ugy hogy még azok is félreve-
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zettessenek, kik az alagutat meghaladták, és a falat, melly a tovább 
menetelt elzárta, áttörték: azt hitetvén el velök, hogy e foldalatti 
barlang épen az előterem szélénél végz8dik. Mindazáltal daczára e 
rendkivüli ovatosságnak, a hegy mélyébe rejtett koporsó kifosztatott; 
és a mint látszik, ezen erőszakos rablás végrehajtói olly egyének által 
kalauzoltattak, kik a titokba be valának avatva. A koporsó éjszakkelet felé 
vala fordítva 1 s az egész földalatti barlang délnyugoti irányban ké
szitve. 

E sirboltnak átaJános fogalmát adván, némelly részletekre térek 
át, az itt találtató ékességeket illetőleg :azonban kénytelen vagyok csu
pán a főbbekre szoritkozni; mert valamennyiről igen sok volna szólnom. 

E végre járjuk be ujra e földalatti üreget, elkezdve a bejárattól, 
melly egy igen lejtős, magas domb oldalába van vésve: s mindenekelőtt 
azt fogjuk találni, hogy a barlangnak minden alakjai s hieroglyphjai 
átalában dombor-faragványt képeznek, s azután rajzokkal vannak bo
rítva, kivéve a ,rajzok' teremében láthatókat, mellycknek csak körvo
nalai vannak készen. E terem az egyptomi müvészek egész eljárását 
megismerteti velünk, kik t. i. a sirboltok és templomok ékességeit készí
tették. Először ugyanis a szikla lehetőleg simára faragtatott j ha mégis 
némi hézag maradott fön , az vakolattal töltetett be, melly megkemé
nyedvén, vésővel dolgoztatott ki. Ezen előkészület után a müvész az 
alakok é~ egyéb ékességek körvonalait rajzolta le vörösre; utána egy 
másik ügyesebb ujolag feketérc festé: kijavítván egyszersmind az előbbi 
által elkövetett hibákat, ki talán nem volt egyéb, mint segédje, vagy 
alsóbb rendü müvész. Némelly helyeken most is világosan láthatók a 
vörös vonalakkal elkövetett hibák, és a fekete vonalakkal történt kija
vitások. Elkészülvén a rajz, a szobrász a vonalak körül kivéste a követ, 
ollyformán, hogy az alakok többé, vagy kevesbbé kidomborodjanak, 
nagyságuk arányához képest. A természeti nagyságu alakoknál a dom
borodás rendesen félhüvelyket tett, s midőn csak féllábnyi hosszu ala· 
kokat kellett ábrázolni, a domborodás körül-belül egy scudo (pénzdarab) 
vastagságát tevé. Az öltözet, és a tagok különfélc részei egy vonal által 
vannak jelölve, melly egy 3 !irás pénznek vastagságát nem haladja 
meg; azonban kiilönös pontossággal vannak a vonalak huzva. 

Miután a szobrász bevégezte munkáját, egy más kéz fejérre festé 
az alakokat j s c fejér szin olly tiszta, ragyogó volt, hogy hozzá hason
litva a mi legszebb papirunk sárgának látszik. Ezután jött a festész a 
maga munkájával. Ugy látszik, az egyptomiak nem igen ismerték a 
testszint: mert a hol meztelen alakokat kellett festeniök, ott a vörös 
szint használták; midőn például szép hölgyet akartak ábrázolni, a 
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sárga szin által kültinböztették meg annak szinét a férfiakétól j mind• 
azáltal a testsz in készitése nem lehetett egészen ismeretlen eléíttük j 
mert midéín a meztelent akarák ábrázolni, félig átlátszó lepel alatt a 
természetihez nagyon hasonlító szint alkalmaztak : föltéve, hogy az 
egyptomiak szine ugyanaz volt, melly utódaiké, a koptusoké j kik 
közt azok tartatnak szépeknek, kiknek szine az europaiakéhoz hason
lit. Az öltözetek rendesen fehér szinüek: de az ékességeken a festész 
megkülönbözteté azokat j a vörös szin mindenek közt legragyogóbb: és 
meg kell vallanunk , hogy az egyptomiak által ismert négy szin n!'-gy 
ügyességgel van a festvényeken vegyitve. Midön a festésnek vége volt, 
mázzal vono.ttak be a rajzok j azonban még nem bizonyos, valljon a 
máz a már meg11záradt szinekre öntetett-e föl, vagy aszinekkel vegyit
tetett készités közben. Egyébiránt e mázat csupán e katakombáhan 
szemlélhetjük : melly a barbarok rombolásaitól egyedül maradt menten, 
és melly épségben őrizte meg az ékességeket, mellyekkel a régiek ke
gyelete azt földiszíté j s azért ez az egyedüli sirbolt, melly a régi egyp
tomisk müvészetének és szokásainak hű rajzát nyujtja. 

Bel.r.oni, Se c o n d o v i a g g i o i n E g i t t o e n e ll a N u b i a. 

(H) 661-d.ik laphoz. 

O s y m a n d y a s p a l o t á j a. 

E dicső emlék leírását Diodor után adjuk. 
Thebehen láthatók a régi királyok gyászemlékei j annyira bámu

landók, hogy az utókornak módja sincs azokat utánozhatni. Igaz ugyan, 
hogy a papok azt álli t ják, miszerint az ő könyveik negyvenhét illy ki
rályi emlékréíl tesznek emlitést j azonban Ptolemaeus-, Lagus fiának 
korában nem volt fön több belölök tizenhétnél : mellyek nagy része a 
CLXXX. olympiád kezdetén pusztult el, midön ama nevezetes helyet 
meglátogattuk. N em csak az egyptomiak, nemzeti levéltáraik fölkuta
tása után, ho.nem számos hellenek is, kik Ptolemaeus alatt jöttek The
hébe, s Egyptom történetét írták, megegyeznek állitásainkkal; ezek 
közt Hecateus. 

A papok tehát és a történetirók azt mondják, hogy tiz stadium
nyi távolságra a legelsö sirhalmoktól, mellyeket a Jupiternek szentelt 
,szüzek' sirjainak neveznek,~van Osymandyas király gyászemléke. Leg
cliSször egy oszlopzatra akad az ember különfélekép faragott kövekMl, 
mellynek hossza két plectrum, magassága 45 könyök. Ezen áthaladva, 
oszlopokkal keritett, négyszögű kö udvarba ér az ember, mellynek mind-
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egyik oldala 400 lábnyi hosszu j ó-szerüen faragott, és 16 könyöknyi 
magas, egy darab köböl készült alakok oszlopokra támaszkodnak 
(etvrt xwvwv). A lapos , egy darab köböl álló tetőzet két ölnyi széles, 
és csillagokkal van behintve kék alapon. Mindjárt az oszlopcsarnok 
után következik egy másik bejárás, egy előcsarnok, mellyet hasonló
nak lehetne nevezni az előbbihez, ha igen jól talált mindennemü fa.rag
ványok által nem különböznék tőle. A bemenetnél három szobor áll, egy
egy darab syenei márványból faragva. Az egyik embert ábrázol, ülő 
helyezet ben, sa legnagyobb szobor egész Egyptomban j egyik lába meg
m~retvén , 7 könyöknél magasabb. A két kisebb szobor az előbbitől 
jobbra és balra, az anyját és leányát ábrázolja, s amannak csak térdeiig 
érnek. E nagy szobor nem csupán nagysága miatt bámulandó, hanem 
a münek tökéletessége, s az anyag sajátsága miatt is, melly illy nagy 
colossusnál legkisebb repedést, vagy foltot sem tüntet föl. 

A szobor aljában olvashatók e szavak : ,Én vagyok a királyok 
királya, Osymandyas. Ha valaki tudni akarja, milly nagy vagyok és 
hol nyugszom, haladja fölül valamellyiket e müvek közül, mellyek 
tőlem erednek.' 

Oldalvást anyjának egy másik szobra látható: 20 könyöknyi ma
gas, és egyetlen darab köböl faragva, hármas koronával fején; annak 
jelölésére, hogy ö királynak leánya, neje és anyja volt. 

E csarnok után egy másik, igen nevezetes oszlopzat következik. 
Mindennemü dombormüvek ábrázolják Osymandyasnak a föllázadt 
Bactria elleni háboruját. Serege 400,000 gyalog-, és 20,000 lovasból 
állott, négy külön hadtestben, mellyeket ugyanannyi fiai vezéreltek 
Az első falon ábrázoltatik a király, midőn egy folyam által körülvett 
erősséget megtámad, és hősileg küzd a harczosokkal, kik elzárják utját, 
A mellette levő oroszlán utánozza őt dühében. Némellyek e jelenetet 
akkép értelmezik, hogy valósággal egy, a király által megszelídített 
és fölnevelt oroszlán gyámolitá őt a harczban, s okozá az ellenség meg
futamadását; mások pedig azt mondják, l10gy ugyanazon király szint
olly hiu, mint hős lévén, sajá~ magasztalására egy oroszlán jelképével 
akará jelenteni lelkének erejét. A második falon foglyok ábrázoltatnak, 
kiherél ve és karok nélkül: annak jelölésére, hogy a szerencsétlenség
ben elpuhultak- és tétlenekké váltak. A harmadik falon mindennemü 
faragványok és finom rajzok, a hadjáratból visszatért király által be
mutatott áldozatokra, s az ő diadalára emlékeztetne!{. 

Az oszlopudvar közepén egy oltár látható, szabad ég alatt, gyö
nyörü kőből finomul faragva , s bámulandó nagyságu. A falhoz két, 
27 könyöknyi magas monolith szobor támaszkodik ülö helyzetben. Köz· 
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tük , és mindenik oldalról három bejárás van, egy oszlopok által tar
tott terembe; mellynek tetőzete páros oszlopokon nyugszik, és hasonlit 
zene-teremhez : mindenik oldala 200 lábnyira terjed. 

Itt szá.mos fa-szobrok embereket ábrázolnak, kik az itélet-hozás
sal foglalkozó bírákra függesztvén szemeiket, vitatkozni látszanak; a 
birák, mintegy harminczan, az egyik falon valának kifaragva. Ezek kö
zepett ül az e~nök, a behunyt szemü igazságnak nyakába akasztott ké
pével , és mellette számos könyvekkel. A birák tekintete azt jelenti, 
hogy a birónak nem szabad megvesztegettetni magát; az einöké pedig, 
hogy szemei csupán az igazságnak legyenek nyitva. 

Ezután jött egy folyosó 1 mindenféle teremektől környezve, hol 
válogatott ételek, és a király van kifaragva, élénk szinekkel, királyi 
öltözetben, midőn Istennek a bányákból azon évben nyert arany és 
ezüst adóját hozza. Lábainál ki van irva az összeg , melly a mi ezüst 
pénzünk értéke szerint 32 millio minával ér föl. 

Továbbá következett a szent könyvtár, e fölirattal : ,A lélek 
gyógyszerei.' Itten egész sora látható az egyptomi istenek, és a király 
képeinek, ki mindegyik istenségnek illő ajándékot mutatott be, s be
bizonyítani látszott Osirisnek és az ö alvilági bíráinak, hogy az istenek 
iránti tisztelet, s az emberek iránti igazságosság kötelességeit betöl
tötte. 

A könyvtár falának szomszédságában volt egy mesterséges terem, 
ágyaktól környezett 20 asztallal, Jupiter, Juno, s Osymandyas király 
képeivel, hol öt nyugodni hitték. Körös-körül több kamarák valának 
épitve, Egyptomnak igen ügyesen rajzolt szent állataival : honnan 
végre az egész sirbolt fedezetére jutott az ember. 

Ide érve, egy emléken l könyöknyi vastag, és 365 könyöknyi ke
rületü aranyozott abronesot pillantott meg a szem. Minden könyöknek 
az év egy napja felelt meg; s le volt rajzolva azon a csillagok fölke
lése és lehunyása, az egyptomi babonaság által tanitott csillagászati 
jelentésekkeL E koronát Cambyses elvitte magával, midön Egyptom 
fölött uralkodott. 

Illyen volt az emlék, melly Osymandyas király hamvait fedezte, s 
melly a többieket mind a rémitö költség tekintetében, mellybe került, 
mind a müvészek ügyessége által fölülhaladta. (1. Könyv. 46. 47. 48 
49 ff.) 

Letronne (Mém. de l' Institut, vol. IX. 1831.) mcsének tartá ez 
előadást; valamint Hamilton is már ö előtte: azonban Gail ugyanazon 
academiában értekezést olvasott föl, mellyben azt mutogatja, hogy 
Diodor itt nem csak hir után beszél, hanem azt adja elő, mit maga lá-
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tott; hogy előadása igen szabatos, és hogy megegyezik mindazzal, mit 
a franczia küldöttség tagjai Egyptomban találtak. 

Habár Letronne ellenvetésci vesztenek is erejekblSl , mégis hi
hetetlennek látszik az arany abroncs Némellyek azt araf!yozottnak 
vélik, mások csak rajzoltnak; találkozott ollyan is, a ki mondá , hogy 
az egyptomiak jártasak levén az alchimiában, feltalálták a bölcsek kö
vét. Valóban ezt azon irók találták föl, kik egy tollvonással szaporit
ják a sok ezer embert, és millio pénzt. 

(l) 673-dik laphoz. 

T y r u s i b i b o r. 

A festő mühelyek az első szerepet játszották a phoeniciai kézi 
mesterségek közt. A sidoni festők már Horner idejében hiresek valá
nak l); s mindenki tudja, hogy a tyrusibibor a régi népek fényűzé

sének egyik fő tárgyát tette. - Előadom itt mindazt, a mit e fontos 
tárgyban összegyüjthettem. 

l) A b i b o r szó alatt nem csupán egy határozott szint kell ér
teni: hanem a festő mcsterség különös nemét; mellyben állati szineket 
használtak, vagyis bizonyos kagylók nedvét, és melly a festésnek 
egy más nemétől , ugymint a növény-anyaggalitól különbözött, midőn 
a festésre csak növények használtattak (c o l o r es h e r b a c e i). A 
bibor szin nem csak vörös volt, mint közönségesen, hanem egyszers
mind fejér, fekete; s a szinek minden egyéb fokozatai használtattak 2). 

2) A kagylóknak két neme ismeretes, mellyek illy festő anyagut 
használtattak Az egyik neve b u c c i n um, a sziklákon találtatott; a 
másik p u r p u r a, vagy p c l a g i a (a sajátképeni kagyló), horoggal ha
lásztatott a tengerből Mindkettönek kagyló ja orsó-alakkal birt, csak 
hogy ez az elsőnél kerek' a másiknál hegyesen végződött : mindkettö
nek annyi tekervénye levén, a hány éves az állat. 

E két rendbeli kagyló nagy bőségben találtatott; és Plinius sze
rint, ugy szólván nem C'sak Phoenicia, hanem egyszersmind a Közép-, 
és atlanti tenger partjait is elborítá. A szinekről legnevezetesebb 
tartományok valának: a Közép-tengeren Peloponnesus és Sicilia, az 

1
) Lásd llins, VI. 291.; Oáyssen, XV. 424. 

Z) Amati az i. h. kilencz egyszerü bibor szint számlál, a. tiszta fejértől egé
szen a feketéig, és öt vegyes szint. Az előbbiszinek: a. fekete, a hamvas (litJidus), 
viola, rózsa, sötét vagy világos kék, verhenyős, és fejér. 



Oceánon pedig Nagy-Britannia; de a színek minősége a hely szerint 
változott, physikai okok befolyásának következtében. Az atlanti ten
ger kagylói a legfeketébb nedvet adák; Olaszország és Sicilia partjairól 
valók a leggycnyörübb viola-szint; s végre a phoeniciai kagylók a leg
becsesebb mák-szint. Azonban nem használták az egész kagyló nedvét; 
hanem csak a nyakán levő eret, vagyis fejér hólyagot nyomták ki, 
melly tele volt nedvvel , azaz: festő anyaggal, mellyet Aristoteles, 
és utána Plinius, virágnak neveztek el; a többi, mint haszonvehetlen, 
cl vettetett 1 ). 

3) Ezen festő anyag, mint beláthatjuk, csak észrevehetlenül tö
kéletesedhetett és terjedhetett el j azonban hihető, hogy először is a 
phoeniciek vették használatba: minthogy a tyrusi Hercules tartatik 
feltalálójának , s minthogy az ö tengerpartjaik , hol a héjonczok nagy 
mennyiségben találtatnak, öket e fölfedezésre leghamarább vezérelték. 
Mindazáltal e biborfestő mcsterség nem maradt az ö kizárólagos tu
lajdonuk j csak hogy nagy szorgalmuk, ugy szinte kagylóik jelesebb 
volta, képesekké tevé öket a tökélynek nagyobb fokára vinni e mester
séget, és nem félni mások versenyétőL Sehol sem festettek olly szépc11 
mák-, vagy viola-szin bibort, mint Tyrusban; az igy festett öltönyök 
divatba jöttek a nagyoknál, és a társadalom felsöbb osztályaináL Ez 
is bizonyitja, milly rémitő kiterjedést nyerhetett az iparnak ezen ága 
a phoenicieknél. 

4) V égre bármennyi pamut, len, vagy selyem kelmék festettek 
is bibor-szinre, a festésnek e neme különösen a gyapju kelméknek tar
tatott fön. A phoeniciek a szomszéd bolygó népektől igen finom és jó 
gyapjut kaptak ; és ennek következtében, minthogy a kelme, s a szin 
egyaránt kitünő volt , a legnagyobb árt szabhatták szöveteiknek. A 
gyapju t két izben mártották a festékbe egymásután (p u r p u r a e d i
b a p h a e), s mák-, vagy viola-szint adtak azoknak, a bibornak külön
féle nemeit használván különböző eljárással l). A szépség, finomság és 
tartósság valának a bibor kelmék rendes tulajdonai. A phoeniciek ezen
kivül még bizonyos változó fényt is tudtak e szinnek adni: minek kö
vetkeztében az különféle szinfokozatot mutatott, s rájok nézve nagy 

1) Plinius, IX. 36. Amati, i. It. 30. lap. 
_2) Könnyü rölfogni, miként a szinek szépsége és változatossága nem füg

gött egyedül a kagylók különféleségétöl, hanem egyszersmind a nedv elkészité
se- és keverékétől; igy a setétvörös szin megnyerése végett a gyapju t a purpura 
nedvébe mártották, azután pedig, hogy meggerebeneltetett, a buccinum nedvébe. 
A viola·szin megnyerése végett ellenkező eljárást használtak. Tudták ök még 
többféle más módon is kezelni a szinfözés fokának megállapítását. 
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vonzó erlSvel birt. Ezen nincs mit csudálkoznunk; a fényliSt és ragyo
gót mindenkor szerették a közönséges emberek épen ugy' mint a mi
veletlen n~pek. 

A fest8 mcsterség nem létezhetett volna takács-mesterseg nélkül. 
Valamint a phoeniciek a gyapju szövetek legnagyobb részét biborral 
festék, ugy föltehetjiik rólok, hogy mit idegen tartományokba küldtek, 
az mind az 8 gyáraikból került ki. E részben a legrégibb gyárak Si
donban léteztek j miután Horner igen gyakran emlegeti az e városban 
készült öltönyöket 1). Azonban e gyárak egész Phoeniciában, minde
nek fölött pe.dig Tyrusban nagy számmal voltak, Csak az kár, hogy a 
történetirás határozott adatokat nem tartott fön számunkra eme gyá
rakróL 

Heeren, I d e e n ü b e r d i e P o l i t i k u n d H a n d e l d e r 
a l t e n V ö lk e r. Il. köt. 

A bíboron kivül, mellyet tengerinek nevezhetünk , volt még szá
razföldi bibor is, nem a mexicoi eaetus cochenillejéböl készítve, mellyet 
a régiek nem ismertek, hanem a tölgyfákon élő xoxxo;;, vagy kermesz 
rovarból , mellyet Silius Italiens c i n y p h i u s c o c c u s nak nevez. 

(L) 682-dik laphoz. 

Kereskedelmi utvonalak. 

S z ~ r a z f ö l d i n a g y u l a k. 

l. Az arab-phoeniciai karavánok utjai. 

Ezek Petra felé huzódnak éjszaki Arabiában, innen pedig Phoe
niciába. 

l. A B o l d o g-A r a b i á b ó l P e t r á b a v e z e t 8 u t n ak lé
tezését bizonyitja Strabo (1113. l.) j ki annak irányát is meghatározza, 
s a napokat, mellyek annak bevégzésére kivántattak. 

2. A B o l d o g-A r a b i á b ó l G err h á b a v e z e t 8 u t a t szinte 
Strabo után ismerjük; ki szinte a napok számát is meghatározza. Az 
A l bus p a g us ( .. dcVY.IJ JWJfl~), mellyen keresztül me gy, Seetzen tanár 
szerint (M o n a t h l. C o r r es p. 1813. jan. 75.!.), e nevet hegyei fejér
s.;gének köszöni. Ezechie! , és a többi proféták tanusitják, hogy e tar
tománynak minden helyeivel föntartatott a közlekedés. 

3. A Gerrhából Tyrusba vezet8 utról semmi bizonyosat sem tu-

1) /ting, VI. 29. Oaygsea, XV. 424. 
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dunk; azonban nem lehet iránta kétség : mivel egy részr()} Gerrha ugy 
tünik föl, mint gazdag kereskedő város, más részről az () szárazföldi 
kereskedésének bizonyítványait előadja Agatharchides cG e o g r. m i n. 
I. 60.), és Strabo (l t l O L). A proféták, Tyrnssali viszonyairól beszélnek 
(Ezechie! 27,. 15. j és Isai. 21, 13.): és bizonyosnak tartatik, miként ez 
utóbbiak Dcdanja, egyike a Gerrhához közel fekvő szigeteknek a persa 
öbölben (valószinüleg egyik Baharein). Az ut iránya Gerrl1ától Tyru
sig bizonytalan. Két egyenlő részre osztja a jelenlegi Arabia nagy 
pusztáját; a kereskedelmi utak Hedsazból indulnak ki, keresztül ha
sítják a termékeny Negedet, és nyugoti irányban huzódnak Meccáig. 
a régi Massorabáig. (Seetzen után, M o n a t h l. C o r r e s p. 1813., sept. 
244. I., ezen ut Jmrmincz napig tart a karavánokra nézve, és sok helye
ken megy keresztül j de az, melly Medinába visz, pusztaságot hasit.) 
Ez esetben az ut egyesítve volna a yemeni uttal; melly kiiriilmény 
azt hosszabbá, de kevésbbé veszélyessé teendette. 

4. Az e g y p t om i , főleg Memphisbe vezető ut. A kereskedés 
Phoenicia, Cart1Jago, és e tartomány közt, nem. szenved kétséget ; és 
világos, mikép ez is karaván-ut volt, ugyanazon állomásokkal, mint je
lenleg. Heradotjegyzetei mutatják, hogy e7. valójában a kereskedelmi ut 
Felső-Egyptom é11 Fezzan, Cartlutgo é-:; e tartományok közt, egészen a 
Niger partjaiig. (h Heeren, I J e e n stb. A carthagoiakról.) Egyptom
ból kiindulva, ez ut Tl~ebais pusztaságon megy át, és egészen Ammon 
templomáig visz; azután a Barca pusztaság és Aradush hegyek kopár 
tartományain át, megérinti Fezzant: honnan, ugy látsúk, azon tarto
mányokba vész el, mellyek jelenleg Kasna és Bornu országokat képe
zik. Igen sok volna, a távolság pontosságát kivánni Heradottól; azon
ban bámulandó, miként egyezik Hornemannal, ki szintezen utat ha
ladta meg : me!Iy azonban jelenleg Cairo- , s nem Thebéből indul ki . 
hol Herodat korában a karavánok gyülhelye volt. 

Ammon temploma egykor annál dusabban ellátott szentély volt 
minél nagyobb veszélyeket lábolt meg az oda megérkező; s karaván
szállás volt Nigritia s éjszaki Afrika közt. 

Azonban hol volt ezen Ammon temploma? Először Brown, azután 
Hornemann fedezték föl romjait egy templomnak, mellyet első pilla
natra Ammon templomának ismertek ; és ez a mai Siwah. E dolgot 
még inkább megerősíté Minutoli tábornok. A körülötte levő számos 
katakombák, és a mumiák, mellyek maradványaikkal töltik be a körül
fekvő dombokat, bizonyitják azt, mit a régiek már mondtak, hogy 
tudnillik az Ammonium nem csupán templom, hanem kis állam is volt, az 
'l:lgyptomiak és aethiopok által külön királylyal alapítva. A virányszi-
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get (oa11is) tiz mérföldnyi hosszu, s három mérföldnél sehol sem széle
sebb, a föld pedig igen termékeny. J elenleg is négy, vagy öt városból 
álló államot képez, mellyek közt Kebir a legtekintélyesebb j külön 
sheikek által igazgattatik, és csak 1826-ban vettetett az egyptomi al
király hatalma alá. Minutoli, utazásának XI. tábláján, a templom rom
jainak rajzát adja, me Ilyet a faluk lakói mai napig is B i r b e (templom), 
vagy Um e l e d a néven neveznek; és megfejthetlen hieroglyphok- és 
domborművekkel vannak borítva, miként a thebei romok, a körmenet-, 
és szent hajóval : mi az Ammon-tisztelet szertartásaihoz tartozott. Még 
most is meg van ott a forrás , és a legtökéletesebb só. 

Nem titkolhatjuk azonban el, hogy mig Herodot az Ammoniumot 
tiz napi járásra helyezi Thebétől, Siwah legalább is husz napi járásra 
fekszik tőle: ha a karaván-napok egyenkint hat, hét mérfólddel (leg.) 
számittatnak. A görögben talán ki volt hagyva valameily állomás. 

5. Az utvonal, mellyen a phoeniciek Örményország-, és a kauka
zusi tartományokkal üztek kereskedést, senki által sem határoztatott 
meg. Minthogy itt népes és mivelt tartományok valának, valószinűleg 
közös ut nem is létezett. 

Il. A babylon-persa karavánok utvonalai. 
A) N y u g o t i Ás i á n ak u t v o n al a i. 

l. A L y d i á b ó l Sus á b a (Persiában) v e z e t ő u t kétségen 
kivül van helyezve j mert Herodot (V. 52.) annak irányát, és az állo
mások számát leírja. E történetíró az állomások számát száztizenegyre 
teszi, holott a részletes előszámlálásnál csupán nyolczvanegyre megy. 
Valljon a mennyiség összeszámi tásában csalódott-e, vagy a másolók 
követtek el hibát? E kérdést meg nem oldhatjuk. 

2. A B a b y l o n b ó l P h o e n i c i á. b a v e z e t ö u t sehol sem 
említtetik j talán több is létezett. Két ok szól amellett, hogy Palmyrán 
ment keresztül: először, mert ez volt a legtermészetesebb vonal, kü
lönben nagy kerületet kellett volna éjszak felé tenni, vagy egy tágas 
és teljesen vizhiányban szenvedö pusztaságon átmenni j ezenkivül tud
juk azt is, hogy Palmyra régi város, hogy tekintve helyzetét, kezdet
től fogva nem lehetett 'más rendeltetése , mint állomásul szolgálni a 
karavánolmak. Az ut innen Thapsacusba vezetett, a legjelentékenyebb 
kereskedő városba az Euphrat mellett, mellyen Circesiumnál kellett 
átkelni j azután délre fordult a mediai falon át, és Babylonba ért. 

3. A B a b y l o n b ó l S y r i á b a v e z e t ö u t a t pontosan le ir ja 
Strabo (1084.1.) Valóságoskaraván-ut volt: mert csak a karavánok me
hettek rajta j minthogy a Mesopotamiát elözönlő bolygó csordáktól ugy 



871 

kellett megvásárolni az átmenetet. Syrián keresztül Anthcmusiába ve
zetett az Euphrateshez, mellyen itt volt az átkelés ; innen Ba.mbycén 
keresztül Edessába jutottak az utazók ; azután három napi távolságra 
a folyótól a sceniták, vagy bolygók által népesitett, és némi viztartó
val ellátott kopár téreken keresztül, Scenae városába -Babylon hatá
rain, tizennyolcz sebenire (huszonöt leg. mérföld) Seleuci4tól a Tigris 
me Ilet t. Azt mond ják, hogy ez uton már a phoeniciek jártak ; de Strabo 
kutfökre nem hivatkozván, nem tudjuk, melly korszakba tartozik 
ezen ut. 

B) K e l e t-á s i a i u t a k. 

U t v o n a l B a b y l o n- és S u s á b ó l I n d i a fe l é. A két fö
városból kiinduló utat egynek lehet tekinteni. Ezek közt nem volt ne
héz a közlekedés; és az ut egyikből a másikba népes, és mivelt tarto
mányokon vezetett keresztül (Arrianus, III. 16.). Azonban az ut e vá
rosból az Indus melletti tartományokba nem vezethetett egyenesen 
keletnek; mivel akkor a Persia s Media közti nagy pusztaságon kellett 
volna átmennie. A nagy ut Medián ment keresztül, éjs?.a.kra hagyván 
a pusztaságot. Elöször is tehát a Tigrisnek bal partján azon nagy or
szágutat követte, mellyet Herodot ismertetett meg velünk, és melly 
Kis-Ásiába vezetvén, Media határainál az indiai uttal egyesült; melly
nek főbb állomásait Strabo és Plinius jelölték fel számunkra. E két iró, 
adatait régibb forrásokból meritette; Strabo Eratosthenesböl, Plinius 
pedig Nagy-Sándor követlSinekjelentéseiből, vagyis Haeton és Diognet 
földirókból (Bw~arlarctt, i t i n e r um d im e n so r es), kik a király 
seregei közt voltak. Tehát sem iránya, sem régisége ez utvonalnak 
kétségbe nem vonható ; azonban nem könnyü dolog, pontosan megha
tározni minden állomások helyzetét: mivel a számok gyakran megha
misitvák az iróknál, s jelenlegi földabroszaink eme vidékeket igen hiá
nyosan adják. Pontosabb utasitás találtatik Mannert munkájában (V. 
köt. Il. rész.). 

Mesopotamiát elhagyva, az ut az éjszaki szélesség 36° felé egye
nesen Ecbatana-, Media fiSvárosának tart (Ptolem. l. 22.), s innen Ra
gesen, keresztül, a kaspi kapukig (ll ú Aat xaarrtat). Mindaz, a mi nyu
goti Asiából keletre vitetett, e azorosokon keresztül ment: minthogy 
jobban éjszakra az ut járhatatlan lett a hyrcani hegyek és lakói miatt; 
délrőf pedig a nagy pusztaság kezdödött. Fontos dolog tehát e azoro
sok helyezetét meghatározni; melly szerenceére nincs alávetve kétség
nek. E azorosok a kaspi hegyekben léteznek , s elválasztják Mediát 
Ariától, a szélesség 35-, és a hosszaság 51-ik fokánál, hol a földabro-
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szon is megjelöltetnek. (L. Mannert, VI. k.II. r. 175.; s Rennel földabroszát; 
Walk~naernek a kas pi, kaukazi, sar ma ta, s albaniai kapukról irt értekezését 
a feliratok és szépmüvészetek academiájának Emlékirataiban, VII. köt. ; 
s G. Klaproth, Re i se in den Kaukasus. Berlin, 1812.) Plinius 
szerint (VI. t 7.) az ut igen szoros volt, sziklákba vágva, s nyolcz ro
mai mérf(lld hossztt 

A kaspi kapuktól az utasok Hecatompylosba ment.ek Parthiában, 
Alexandriába Ariában, Prophthasiába, Drangiana, Arachosia, Ortho
spana tartományokba egészen az lndusig. Ez állomásokat illetc'Sleg, 
gratosthenes adatai Strabonál (782. és 1053.1.), Baeton- és Diogneté 
Pliniusnál (VI. t 7. 21.), tökéletesen egyeznek; azonban néha az állo
mások meghatározásában eltérnek egymástól : s nem mindig könnyii 
megállapitani azok helyezetét. A különbség azonban nem igen érezhető, 
mi az ut hosszának meghatározását illeti a kaspi kapuktól egészen az 
lndusig. A távolságokat, a kaspi kapuktól indulva el, a két iró követ
kezőleg adja. 

Plinius: 
Hecatompylos . 
Alexandria Ariában 
Prophthasia 
Arachosia . 
Orthospana 
Alexandria 
Peucela az IndusnáL 

133 romai mérfd. 
566 
t 99 
515 
250 

50 
227 

Str·abo: 
1960 atadium 245 rom. mf. 
4530 5661f'A 
1600 200 
4120 515 
2000 250 

1000 125 

t 940 15,210 stad. 1901 1/2 

647 mérfd. (lega) 635 mérföld. 
A kültlnbség igen csekély; de Plinius megjegyzi, hogy a kézira

tokban van a kültlnbség : mint ez korunkban is megttlrténhetik. (L. 
Salmaa. Exercit. Plin. 556.1.) Azonban a 635 mérföldnyi (leg.)tlsszeg igen 
soknak látszik; minthogy a helyek fekvésénél fogva az ujabb földab
roszokon nem haladná meg az ötszáz mérföldet. De a mi földrajzi is 
mereteink még nem olly határozottak, hogy tlszhangzásba hozhatnánk 
azokkal minden mértéket. 

Az első állomás H e c a t om p y l os, a parthusok fővárosa. A 
méretek bizonytalansága nem engedi helyezetét pontosan meghatá
rozni. E név Sz á z-ka p u kétségkivül görög; és Plinius szerint onnan 
jö , mert ugyanannyi utvonal folyt ott tlssze. E hely tehát igen fontos 
lehetett a szállitó kereskedésre nézve. 

A második állomás A l e x a n d r i a volt A r i á b a n. Strabo vilá -
gosan mondja (1053. l.), hogy az ut egészen odáig egy; de hogy két 
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ágra szakad : mellyek egyike Bactrianába vezet, mig a másik délre 
hajolva, az Indus felé visz. Nem ártana pontosan meghatározni Ale
xandria fekvését; de az egyetlen adat, amellyel bírunk, annyiból áll, 
hogy e város 566 mérföldnyire van keletnek Hecatompylostól, az Arius 
folyó mellett (Plin. VI. 23.); melly hason nevü tóba (most Zere) sza- . 
kad. E várost tehát éjszakra, vagy éjszakkeletre kell keresnünk e tótól; 
s minthogy eStrabo szerint, 1083. L) az oda vezető ut egészen egyenes, 
és majdnem ugyanazon szélességi fok alatt van a kaspi kapukkal: en
nélfogva az a régi főváros Artacoana, vagyis a mai Herat. Innen az ut 
délre hajolt, a harmadik állomás, P r o p h t h as i a felé a d rangok tarto
mányában: s ez hihetőleg a mai Zarang. A távolság, a két iró szerint1 kö
rül-belül hetven médöldnyi (leg.) volt.A következő állomás Arachosia, 
hasonnevü tartományban, melly jelenleg Arocagio(?) név alatt ismeretes. 
Helyzetét nem határozhatjuk meg pontosan ; valamint a tartomány- és 
lakóinak részletesebb ismerete nélkiil azt sem mondhatjuk meg, miért 
hajlott az ut annyira dél felé. Ezen elhajlás megszünt éjszaknak menve 
Orthospana, s Alexandria felé, melly attól csekély távolságra van. 
Ezen Alexandria a Paropamisus telvében fekszik j melly megkülönböz
tetés végett P a r o p a m i s u s m e ll c t t i A l e x a n d r i á n a k ne· 
veztetett. Mások a mostani Candaharnak tekinték e várost; az ujabb 
földieirások után azonban lJihető 1 hogy Orthospana a régi Alexandria, 
mintegy tizenhat mérföldnyire (leg.) délnek Candabartól (L.Mannert1 V. 
k. II. r. 85. L). Fontos állomás volt a kereskedésre nézve j mert a Eaetriába 
vezető ut indult ki belőle, s három utvonal egyesült ott (1] EY. Báxrewv 
reío~o~). Innen átkelve a Choes folyón , Peueela-1 s Taxilába érkeztek, 
hol rendesen az Indus folyamon mentek át, és léptek be Indiába. 

III. Bactriai, és samarcandi~utvonalak. 
1. A n y u g o t i Ás i á b ó l B a c t r i a n á b a v e z e t ö u t egész 

Alexandriáig Ariában, az indiai utat követé; itt Eaetriana felé fordul
ván; három ezer 1 vagy más olvasás szerint 2860 stadiumot tett, és 
folytatólag Maracandán át, egészen a J axartesig ötezer stadiumot; s 
egész Közép-Ásia, vagyis N agy-Tatárország határaiig, mellyet issedo
nok, vagy massageták laktak (Strabo, 782. L). 

2. A Eaetriából Indiá.ba vezető ut. Strabo (1033. L) 
ez utvonalt az elöbbi folytatásának tekinti : ugy hogy szinte azok jár
tak rajta 1 kik Mediából jövén 1 a kaspi kapukon át Alexandriába ér
keztek Ariában, és el akarák kerülni a déli utvonalt , mellyet tekervé
nyes menete sokkal hosszabbá tett. Az ut Eaetriából délnek ment a 
Paropamisus alatt , és Orthospana mellett az indiai másik uttal egye-
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sült, minek következtében e város, Sactriana h á r ma s ke r es z t u t
j á n ak neveztetett. Ebbőllátjuk azt is, hogy az India- és Bactrianába 
vezető két uton kivül még egy harmadik is volt , melcy délnek kanya
rodott az lndustól. Ez azonban csak gyanítás; különben a hármas ut 
készen van Orthospan~ban, ha ugy tekintjük e várost, mint az India-, 
Bactriana-, s nyugoti Asiába vezető három ut központját. 

3. B a c t r i a n á b ó l K i s - B u c h a r i a-, é s S e r i c á b a vezető 
u tró l Ctesias tesz említést, midőn a hindu karavánokról szól Kis-Tibet
ben; és olly világosan állapítja meg a bactrianok és hinduk közti ke· 
reskedelmi viszonyokat, hogy egyéb bizonyítványok sem kivántatnak 
a Bactrianából kifolyó ut lételét illetőleg. Ezen ut az Indiából kijöttel 
egyesült, és mindkettőnek fő állomása a Kő-torony mellett volt i melly, 
miként Byzant, a szélesség 42-ik foka alaf.t van, és a serik fővárosa. A 
Sericától Gangesig vezető utat illetőleg gyanításnál egyebet nem 
tudunk. 

IV. Kereskedelmi ut Kbép-Ásiában. 
Ezen ut létezése, melly a Fekete-tenger melléki görög városok

ból az Ural hegyeken át az agrippinok-, és kalmukokig huzódott Nagy
Tatárországban, Herodot előadásán, és különösen a IV. könyv 24. 
pontján alapszik. Mi azt hiszszük , hogy ez ut az issedonok határain 
túl nyult még; mert eme, Sericával szomszéd kereskedd nép, bizonyára 
viszonyban állott a serikkel, kik más népekkel nagy kereskedést üztek. 
Az issedonok keletre egész Sericáig , délre pedig a J axartesig terjesz
kedvén ki, hol az Indiából jövő karavánok utja végződik, mellyröl 
Strabo után fönebb emlékeztünk: világosan láthatni, melly uton tör
tént az áruczikkek kicserélése keleti s déli Ásia közt. Miként szerez
hetett volna Herodot olly pontos tudomást a Sogdianában nomád módra 
elszórt temérdek népekről, ha nem virágzott volna itt a kereskedés? 

Tengeri utak. 

Az ásiai tengereken hajózás egy ideig az arab és persa öblökre, 
s az indiai tengerre szoritkozott. Kétséget nem szenved, hogy ezen 
utazások foganatha vétettek, tekintve a kedvez~ körülményeket ; mint
hogy rendesen a partok hosszában történt a hajózás, a távolság nem 
volt nagy, s végre az időszaki szelek is kedvező befolyással voltak rá. A 
szelek irányából kivehető, mennyire mozditák elő ez utak a különféle 
állomásokon az utazásokat a Gangesen inneni félszigethe , és vissza. 

Barygaza (Beroach ?) legnevezetesebb kikötö volt a Periplus ko
rában. Ezen kivül Pattala, az Indus Deltájában , ugy látszik a legré-
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gibb időktől fogva igen fontos kereskedő hely volt, és illyennek tünik 
föl az alexandriai expeditiokban. A hajózás e kikötőből egész Taproha
náig, vagyis Ceylonig, és a félsziget keleti partjának hosszában, egé
szen a Gangesig, nem igen lehetett egyéb egyszerü parti hajózásnál. 

(Lásd főleg Beeren , I d e e n ü b e r d e n H a n d e l u n d P o
J i t i k d e r A l t e n , függelékét a III. kötethez.) 

(M) 709-dik laphoz. 

Az Amphictyonok gyülekezetéröl~ és a delphii 
oraculumról. 

Az átaJános ünnepélyeken kivül Görögország minden népe külö
nös ünnepélyekkel birt, mellyek bizonyos határozott időben, valameily 
közös templomban tartattak, a nép gyülekezetének alkalmával. E gyü
lekezet, minthogy leginkább az ugyanazon templom l\özelében lakókból 
alakult, a,uqJtxrtovw, vagy r:,urpt xrvovttt néven hivatott: és több illyen 
volt egész Görögországban 1); jóllehet soknak egyéb emléke nem 
maradt run nevénél. 

Ekkép volt a dóroknak egy amphictyoniája a Peloponnesusban, 
közUs ünnepélyekkel, valameily argiv templomban; a boeotiaiak Nc
ptun tiszteletét Onchestus mellett tartották ; a hermoniak, epidaurok, 
aeginaiak , atheneiek, prasiaiak , naupliaiak, orchomenusi hocotok am· 
phictyoniája az ünnepélyt Calauriában Neptun templomában tartotta; 
a joniaiaké minden negyedik évben gyült össze Delosban, a szigetek-, 
Ásia- és Atticából. Minden városnak theoriája szertartásokat mutatott 
be A polionak, nagy pompával és ünnepélyes játékokkal; s valameny
nyien közösen gondját viselék a delosi templomnak, s annak javait és 
jövedelmeit képviselők által igazgatták. 

Mindenek közt legnevezetesebb volt azon népek gytilekezete, 
mellyeket kiválólag Amphictyonoknak nevezünk: ezek évenkint kétszer 
tartottak gyülekezetet Delphiben, és a Thermopyláknál; miért is 
delphii, vagy pylaei amphictyoniának neveztetik. Ennek eredetét egy 
Amphictyon nevü regeMstől származtatják 2) , Hellen testvére- vagy 
fiától; késöbb föleleveníttetett, és rendeztetett Acrisiustól, az argivok 
királyától 3). Ezen amphictyoniában tizenkét népek , vagy nemzetsé-

.- 1 ) LásdSalnt-orom, Des mleiens gou!lernemsns fédératifs. Paris, 1804. 115. 
l. Dlllimann, Anfange der griech. Gesch. 161-188. Wachsmuth, I. I. 106. l. 

2) Hogy e személy csak képzeletben létezik, és neve az ap,rp~xnovwv, vagy 
;u!!""'o"b'" szóból származik csekély módositással, már a régiek észrevették. L. 
Anaximen. ap. Harpocrat., stb. - 8) L. lltlller, Dor. I. 
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gek vőnek részt : a phocisiak , locrok , dolopok , oenianok vagy 
oetaeusok, achaei phthioták 1), maliaiak, magnesiaiak, perrhebek, 
thessalok, boeotok, dórok, joniaiak. A joniaiak, ugy látszik, csak ak
kor csatlakoztak hozzá, miután a Parnassus környékéről jött thessaliai 
gyarmatosok a pythiai A polio 'lzertartásait közlötték e néppel. ·A thes
saliaiak hihetőleg akkor léptek c gyülekezetbe, midőn Thesprotiából a 
Pinduson átkelve, Thessaliában foglaltak maguknak lakhelyet. A töb
biek mind régtől fogva az Oeta hegy két oldalát lakták, fölülről Thes
salia felé, alulról pedig a Crissa öbölig, régebben el nem választott tar
tományokban: mig a thessaliaiak által elüzött boeotok elfoglalták 
Boeotiát, a dórok Peloponnesust, késöbb pedig az aegaeumi tenger 
némell y szigeteit, és Ásia egy részét. Minő indok vezérelte légyen e 
tizenkét népet a szövetségre, s mozditotta elő a pythiai A polio közös tisz
teletét: azt ugyan gyaníthatjuk, de bizonyossággal meg nem határoz
hatjuk 2). Csupán azt jegyezzük meg , miszerint a CVIII. olympiád 
3-ik évében, a phocisiak és lacedaemonok kizáratván az amphictyoniá
ból, a macedok vétettek föl helyökbe; s azután ismét bekebleztettek 3). 

Az Amphictyonoknál közös volt a pythiai A polio, s amphictyonides 
Ceres tisztelete; az előbbinek temploma Delphiben volt, a másiké An
teláb:m, a maliaiak földén. Itt évenkint kétszer tartottak gyülekezetet 
az Amphictyonok: gondoskodtak a közös szertartásokról, főleg a delphii 
templom őrizetéről, jogairól és szentségéről, s közakarattal büntettek, 
ha ezek ellen valamelly sértés követtetett el ~). A XLVIII. olympiád 
után a pythiai játékok felügyeletét is ök vitték. 

1) Hogy a peloponnesusi achaeusok nem vettek abban részt, az. látszik 
igazolni, mert mindenkor <M3twwt vagy Axatottpl:hwuu néven fordulnak elő. 

~)V. ö. Tittmann, 111-118. lap. - MUller, Dor. J. 261.- Wachsmnth, I. 
117-118. l. Annyi bizonyos, hogy nem minden görögök bocsáttattak ahhoz. ; 
miért is helytelenül nevezik azokat némellyek görögök gyülekezetének. - H ü ll
mann az. t hiszi, hogy a hellen név kezdetben nem népet, hanem szövetsége t jelen
tett: ugy hogy helleneknek mindaz.ok ní:vez.tettek , kik az amphictyoniáltoz. tar
toztak , pelasgoknak pedig, a kik oda nem tartoztak. 

3) A phocisiakról sz.ólottunk a sz.övegben : a lacedaemonokr6l Justinus 
XXIV. l. után tudjuk. 

~) Nevezetes egy márvány Choiseulben (Corp. Inscr. I. Nro. 1688.), me!• 
lyen az Amphictyonok némelly jogai, s kötelességei va1wa.k följegyezve, föleg a.z 
Apollo szertartásainak, és mezeinek őrizete, a delphii templomba vezető utak éB 
pontok jó karban tartása végett; sa pythiai szövetség, és pythiai játékok számára 
szabályok alkotvák. Innen, és Aeschinesből (in Ctesiph.) tudjuk, hogy az Arn
phictyonok még Latona, Diana s 1\Iinerva Pronaea szent dolgait is elösegiték. L. 
Tittmann, !:19-111.1. Aeschinesnél (De f. leg. 284 l.) az Amphictyonok esküszavai 
Íl fóltalá.lhat6k: x eu tav n,; tjcJuJ.a Ja tou (lEo u 11 C1VIIH8~ H •1 (jouJ.tw•l H x a 1a 
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Ezen kivül az Amphictyonokhoz tartozott még némi fölügyelet a 
népjog fölött, mellyet az amphictyoni népeknek meg kellett tartaniok, 
s melly bizonyos amphictyoni törvényekben volt letéve 1): miért is 
némi hatóságat gyakoroltak, midön a népek közti versengésben , vagy 
a közjog megsértése tárgyában itélniök kellett i s ha a szükség ugy 
hozta magával, büntetéseket is szabtak a királyok ellen, és ezeket gyak
ran háboru által foganatosították 2). 

Minthogy azonban erőre a városok nem voltak egyenlök egymás 
közt, s némellyek igen sok kincsekkel és hatalommal birtak, mások 
pedig szük határaik közt önmaguk&.t is alig védelmezhették, mások is
mét idegen uralomnak voltak alávetve 3): nem csoda, ha az Amphictyo
nok i téletét gyakran megvetették a hatalmasok, és legfölebb azok hódol
tak neki ,kiket nem volt nehéz erőszakkal kényszeriteni rá. Nem is igen 
van arra példa, hogy a nagyobb városok közti versengésben az Am
phictyonok fölhasználták volna tekintélyöketi egyéb városok pedig pe
res dolgaik elintézését más birák itéletére bízták. 

E tekintély-megvetésnek igen sok okai voltak: a legfőbb azon
ban a módban rejlett, melly szerint maga a gyülekezet alakult, és mely
lyel a szavazatok számittattak i mert a legkisebb város is, habár más
tól függött, szintannyi joggal birt, mint a legnagyoLb- és hatalmasab
bak, mellyeknek mindegyike többet nyomott a többieknél együttvéve i 
s nem is olly könnyen lehetett rávenni az illy várost, hogy amazok 
rendeletének engedelmeskedjék. Minden nép két szavazatot adott: 
minthogy pedig azonegy népnek igen sok városai voltak, két város kül
döttei mindig jelen voltak a gyülekezeten i mint a dórok közül Cyti-

TWJJ 01 TC(• H(JIJI, Tt!J61(l•WHJJ Heu rroJ~ Hat )(H(It Hat cpovn Hat 7WUf1 Juvap.Et. Innen 
eredtek a há boruk a crissaiak ellen, mivel elfoglalták a templom javait, és az 
amphictyoni törvények ellenére , megadáztaták azokat, kik Delphibe mentek ; n. 

phocisiak ellen, mert magát a templomot és tet·ületét megtámadták; az amphis
saiak ellen, mert szint abban hibáztak, amiben a crissaiak; végre az actolok el
len. 1\lindezeket annak idejében elszámlálandjuk. 

1) Nop,ot ap.cpt HWOIJtllOI. Dionys. A. Ro111. v r. 25.- Polyb. IV. 25. b. Egyikét 
ezeknek az esküből ismerjük Aeschinesnél (D ef. l e g.): !'fiJEp.tav no J. tv r w v ap.

qnHruov,Jwv avauwcov 7t1Hf1UUJJ p.f1J' uJacwv vap.anatwv HQ~ar, p.flr' ElJ noÁE~ 

fll(l !ifi l' Ev Ell/'1"'1· /::av JE rt; ra u ca 7llX(IllJ'I'i líf(!aUVlíEW, Hat ra• noh•• ava

tll'1líHV. 

') dtllatrrp.cfniHVOJJtHIH otJtn no}.ttH nQo; noJ.H!;' EWP', Strab. IX. 3. Ezért 
mon~ttak az Ampltictyonok Ot Ell noHwv atqnot JtHallrat (Timaens, Lex. Pint.). 
Néha jutalmakat is rendeltek azoknak, kiket azokra érdemeseknek találtak. L. 
Tlttmama, 126. l. 

•) Miként a joniaiak az atheneielmek, a magnesia.iak 1 perrhebek és 
aohaei phthioták a thessaliaiakn&k w-alma alatt. 
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nium és Sparta, a jonisiaktól pedig Athene s Erethria, vagy Priene 
küldöttei j s az bizonyos, hogy a képviselök küldésének joga bizonyos 
renddel volt felosztva ugyanazon nép városai közt. 

Évenkint két összejövetel tartatott: egyik tavaszk<1r ~ a másik 
őszszel; s ugy látszik, mindkét izben a Thermopyláknál és Delphiben. 
A küldöttek h i e r om n em o n néven hivattak : ezek mellé adattak 
a p y l a g o r ok; amazok közül egy esett minden városra, emezek pe
dig sokan voltak j egyik is, másik is jelen volt a gyülekezeteken, és 
részt vett a tanácskozásokban : a szA.vazat.ot azonban a város nevében 
a h eromnemonok adták; kiknek egyike az elnöki tisztet viselte. Téte
tik még említés az eccles i á k r ó l is, midön a hieromnemonok az am
phictyoni városol•ból Delphibe jött néptömeget tanácskozásra gyüjték 
össze j vagy azért, hogy a gyülekezet határozatait vegyék át, és azok fo
ganatositását, midön a szükség hozta magával, gyorsan teljesítsék. 
Arról biztos tudomásunk van , hogy a gyülekezetek alkalmával igen 
sok nép sereglett Delphiben össze. 

Az Amphictyonok gyülekezete még akkor is fönmaradt, midön a 
gl:irl:ig szabadság a romaiak által elnyorostott 1) j mert jóllehet L. Mum
mius eltl:irölte a görögtiknek ezen, és minden más gyülekezeteit , azok 
mégislassankint helyreállittattak j s azt látjuk, hogy Augustus különfé
lekép rendezte a gyülekezeteket, és egészben harmincz képviseilS gyül t 
egybe: kiket részint a városok , részint a népek egyenkint, vagy ket
tenkint küldöttek 2). 

Az Amphictyonoktól nem igen szokták megkülönböztetni a delphii 
oraculuroot: részint, mert minden gl:irögök által rendkivül tiszteltetett 8), 

és mert igen nagy tekintélylyel birt a városokjogainak és törvényeinek 
megalapításában, és a vállalatokba bocsátkozás mérséklésében. S jólle
het több rendbeli oraculumok voltak Görögországban, és némellyek 
különös tiszteletben álltak : a delphii mégis valamennyit fölülhaladta 
dicsöség- és tekintélyben. Eredete az ó-kor mesés kor.~zakában vész el 4) j 

1) Kevéssel azelőtt az aetolok, hatalmukba keritvén Delphit, maguknak 
tulajdoniták az amphictyoniát. L. Plut. in Dem. c. 40. Polyb. IV. 25. Justinus, 
XXIV. l. 

2) Pausanias, X. 8. 3. Két szavazattal birtak: a macedok, thessaliaiak, boeo· 
tok, phocisiak, locrisiak, Nicopolis és Del p hi városok; egygyel Athene, Dor is· 
nak dór népei, s az euboeaiak. A többiekről Pausanias hallgat. 

1
) Gyakran a barbarok is hozzá folyamodtak, főleg az agyllai hetruskok, 

kik kincseiket is Delphiben tették le. 
') Lásd Wachsmuth, II. A régi meséket)egelöször F. Wilater szedte össze, 

De religione et oract~lo Apollinis delpkici. (Kopenlu!.ga, 1827.) L. ZADder 1 lrleh éa 
Gruber, Encyclop. art, eelüt. Seot. I. t. 23. 
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s bizonyosnak látszik, hogy.mielött a hellenek Thessaliából elköltöztek 
volna, a Parnas11uson egy, a benszülöttek vallása által tiszteletben 
tartott oraculum létezett; mellyet késöbb a hellenek, és főleg a dórok, 
Apollonak szenteltek 1). Késöbb az Amphictyonok tanácsa ala.pittatván, 
s a delphii , vagy pythiai Apollo tisztelete mindenek által elfogadtat
ván, az oraculumnak hire, s tisztelete is szükségképen, és annál inkább 
növekedett , minél szélesebben és távolabbi gyarmatokban terjedtek el 
az amphictyoni népek. 

S miután azt mondják , hogy a dórok költl:lzése Peloponnesusba, 
nem történt a delphii oraculum tanácsa nélkül: ugy később, sem általuk, 
sem mások áltoo.l nem küldettek gyarmatok A polio tanácsa nakül; sőt 
igen gyakran annak egyenes tanácsára. Mindenek fölött pedig a dórok, 
s küll:lnösen a spartaiak tisztelték az oraculum tekintélyét ; mivel ez 
helyeselte az ország felosztását a két Heraciida között, ugy szinte Ly
curgus törvényeit egész terjedelmökben; s a spartaiak nem is kezdet
tek háborut, vagy ujitást a köztársaság ügyeiben, vagy más fontosabb 
dologhoz nem nyultak, az oraculum helybenhagyása nélkül. Söt mi 
több? még a királyok tekintélye is az oraculum feleletétől ftiggött. Ez 
oknál fogva a királyok pythiusokat választottak: kiknek feladatuk volt, 
megkérdeni annak idejében az oraculumot, és meghozni, s megőrizni 
annak feleleteit. 

Jóllehet a többi dór városoknak illy pontos ismeretével nem bírunk, 
kétséget nem szenved, miként köztük is nagy tekintélylyel birt az ora
culum. Nem annyira a joniaiaknál; mert nem tudjuk bizonyosan, vall
jon az athenei exegeták, :rvOOX(!I;arot-k, és a spartaiak pythiusaihoz ha
sonlók voltak-e. Solon törvényei sem hirdettetének ki a delphii isten 
szeetesitése nélkül; s Plato bizonyossá tesz bennünket, miszerint Del
phiből hozatott a szertartás, mellyel az atheneick kiengesztelék és 
bi.inteték a gyilkolásokat: s minthogy e szertartást a többi görögök is 
megtarták, és kétségkivül ugyanazon kutfőből eredt, kitetszik, hogy az 
oraculumnak nem csekély része volt a magánhosszunak elfojtásában, és 
a belbéke megőrzésében. 

1) llllller, D01·ic. I. ugy vélekedik, hogy n clórok vitték a fő szerepet Del
phiben, kik közül öt pap választatott (otno•): Hullmann pedig thrákoknak tartja 
öket. Delphi szabad és független állam volt, kezdetben királyi batalom alatt, ké
sőbb az aristocratáktól kormányoztatva; kik közül választattak a papok és 
tisztvi~elők, :nqur""fl>, "!!XOJ'rH;:,senatorok. A falusi nép leginkább hierodulokból 
állott. A templom birtoka az Amphictyonok oltalma alá helyeztetett; de a pho
cisiak több izben megtámadták: és innen eredt a második szent háboru. Mind
azáltal a delphiiek az Amphictyonok szövetség6ben nem különböztettek meg a 
phocisiaktól, egészen Augustus koráig. 

56 



Átalában, mig az emberek régi jámborsága az isteneket minden 
dolgok szerzői- s igazgatóinak tekintette, a delphii oraculum tekintélye 
nagyban virágzott, és igen nagy része volt a köz- és magán-erkölcsök 
jóra irányzásában, s a városok állapotának törvények és intézmények 
általi megszilárditásában; s bizonyára nem csekély befolyása volt arra, 
hogy a persa háboru egyesült erővel, és nagyobb bátorság- és biza
lommal folytattassék. De kevés hatással volt a belviszályok fékezésére; 
s jéllehet nem hiányoznak rá példák, hogy az államok közti viszályok 
az oraculumnak egy felelete által elenyésztettek : ez igen ritka eset 
volt, s gyakoriabbak az ellenkező példák; hogy tudnillik a helháborukat 
az oracuiuru nem vala képes megszüntetni. 

Midőn továbbá, főleg a peloponnesusi háboru után, egész Gö
rögország mintcgy két ellenséges táborra oszlott, nem csak ki nem bé· 
kéltetbette öket az oraculum, de sőt inkább nyiltan a spartaiakat pár
tolta l) ; nem csuda tehát, ha hitelét vesztette az ellenségnél. Annál is 
inkább, minthogy a régi jámborság, és az istenek tisztelete nem volt 
többé hatással a kedélyekre; s maguk a delphii papok sem maradtak 
menten a romlottságtóL Egyébiránt bárminőnek higyük is az oraculu
mok természetét és eredetét: annyi bizonyos(?), hogy azok papjai nem 
csalás és gazság által szereztek maguknak tekintélyt, hanem a szentség, 
bölcseség, jámborság által; és a feleleteket nem ámitási szándékkal, ba
nem bizonyos ösztöntől ihletve adák: mellyet tévelynek nevezhetünk 
ugyan, de melly nekik isteninek tetszett, mintha valójában az istennek 
sugallatát jelentené ki 2). Mid8n kés8bh kedvezés, irigység, félelem, 
vagy pénz által is megvesztegetve, olly feleleteket adtak, mellyek ne
I{ik és másoknak jobban tetszettek : természetes, hogy megvetés- és 
gunynak valának kitéve, előbb a bölcsebbek, azután a köznép részéről is· 

Kivonat G. F. Schoemann , , A n t i q u i t a t es j u r is p u b l i c i 
G r a e c o r um. Greifswald, 1838.' czimü munkájából. 

Az Amphictyonok- és oraculumokról az olaszok közt irtak: Men
gotti, ki azt politikai intézetnek tekinti; Torriceni pedig feleletében 
egészen vallásos jellemü intézménynek tartja; Arnbrosoli tanár nagy 
tudományossággal egyesíti a két véleményt, é8 hathatós védvekkel tá
mogatja nézeteit. 

1
) Mindazált11l az uracui nm közbenjárásának köszönhetni, hogy A then e föl 

nem dulatott. L. AeliaD, V. H. IV. 6.; s nem is látjuk be okát, miért vonja ezt 
kétségbe Hüllmann. 

2
) Az oraculumok kétértelmüsége iránt l. Jacob, I. 356. l. ; s v. ö. átalában 

Wilster, 55. l. H ülJmann e kétértelmüséget a csalás valódijelének veszi; s azt hiszi, 
hogy az oraculumok nem voltllk egyebek a delphii senatus feleleteinéL 
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Clavicr, a görög őskor történetirója, a franczia acadcmiában fd
olvasott értekczéflébcn, s több munkáiban tagadja, hogy az oraculu
moknak részök lett volna a csalásban *)j sőt inkább hatalmas politikai, 
s vallásos intézményt lát azokban, melly az igazságot, törvényhozást, 
és közl1atározatokat mcgszcntesité. Görögország virágzásának korsza
kában ezeknek is nagy befolyásuk volt j midőn pedig Görögország el
vesztette politikai jelentőségét, az oraculumok tekintélye is alásülyedt, 
(•pen azon időkorban , midön a bölcsészeti iskolák harczot kezdettek 
ellenök. 

(N) 773-dik laphoz. 

H es i o d T h e o g o n i á j a. 

Már jóval Homer és Hesiod előtt léteztek dalnokok Görl:lgor
sz·igban j s több mások függetlenül ezektől, virágzottak Helicon tövé
ben, a mythologiai Thraeiában. Ez utóbbiak közt az elsőség Hesiodot 
illeti, valamint Homert a joniai költők kl:lzt. Theogoniájában Heyne, 
W ülf, Thiersch F. és több mások, a hollandi Ruhnken után nem láttak 
egyebet minden rend nélkii.li férczelésnél, és régibb töredékek együve 
illesztésénéL Ellenkezőleg Guigniaut, Creuzer Symbo li c á jának 
fordításában, vagyis inkább átöntésében, egységet és öszhangzást vél 
benne talál11atni. Előadása következő : 

Midőn Hesiod megjelent, a görög istenek jelvényei, s népszerű 
legendái nem elégíték ki többé a szellemek növekedő kíváncsiságát j 
mellyek a világ titkába, s a dolgok eredetébe akartak be hatni: de még 
mindegyre a mythos alakjába levén burkolva, tele voltak hittel saját 
teremtményeik iránt. E jelvények és legendák annyira megszaporodtak, 
részint a helybeli vallásokban, részint a dalnokok hosszu sorának éne
keiben , miként éreztetett annak szüksége·, hogy öszhangzásba hozat
ván, egyesittessenek, hogy viszonyok állapíttassanak meg köztök , és 
az istenek állama s története, mintegy nemzeti testületbe rendeztessék j 

valamint a hellen néptörzsek és államok is rendezés után vágytak, és 
származási jegyzékek-, s politikai intézményekkel igyekeztek behizo
nyitani közös eredetöket. 

Hesiod magára vállalta kielégítését az uj kiváncsi.ságmilt, s a 
szellemek mindinkább átaJánossá vált szükségének; és ezt az Ö korának 
szelleme s feladata szcrint tevé. Minthogy költő volt, nem ismert 
egyéb mestcrséget a dalnál, egyéb tudományt az emlékezetnél j dc bi-

0 ) l\Tcrt his1.en a~~ n n,] ék os kétórtelmiist·g neki nem csalás. S. 

:1r; * 
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zott egyszermind a musák ihletésében, me Ily tanítványainál nem hiány
zott. 

Ne keressük azonban müvében a rendszeres öszhangzást, a rész
letességek ama szoros összefüggését , szóval a terv és kivitel> logikai 
szigoruságát, melly más korszak tulajdona. Még kevésbbé keressük 
szerzönél azon tárgy belső természetének, mellyet kezelése alá vett, 
világos és teljes öntudatát; valamint az általa használt és feltalált my
thusok értelmét; a csint, az érett megfontolást", melly az alapot elvá
lasztja a formá tól, az eszmét a ténytől, s me ll y megfontolásssal teremti 
a mcséket és allegoriákat. A jelvény és regeszerű alak 1 melly az esz
méket mint személyeket, öntalálmányait mint tényeket állitja elő, s 
azokbóllátszólagos történetek alakjában, való rendszereket alkot 1 volt 
Hesiod korában a görög szellemnek alakja: csuda-e tehát, ha azt fön~ 
tartja, s abban hisz? 

A helleneknek ugyanakkor 1 midön nemzetté váltak, nemzeti 
theologiát akarván adni egy gyűjteményben: nem készitett többé, 
vagy kevésbbé dogmatikai értekezést, hanem költeményt, és pedig el
beszélő költeményt, epopoeiát. Nem is lehetett akkor egyéb költeményt 
adni epopoeiánál. Bizonyára már ö előtte az énekesek e nemben külön
féle vázlatokat kisérlettek meg Görögország különféle részeiben ; de 
ezek csak részletesek, és csonkák lehettek. Hesiod , ki a vallásos költé
szet régi tűzhelyénél ült, ],j az Olymp és Helicon szent dalnokainak 
örököse volt, egész Görögországért munkálkodott: összeszedé a korábbi 
töredékeket, tehetsége szerint rendezte, s átalakitá azokat 1 a nélkül, 
hogy a tartalmon változtatna, s kifejté azokat szintolly terjedelmesen, 
mint egyszerűen; mit egyenesen mi.ivének, és egyéni gondolkozásának 
lehet tekinteni. Hasonlóan elődeihez 1 a helybeli vallásokból származott 
részletes theogoniák legelső korszaka s kisérietei után , közvetve hitt 
ezen isteni történetekben, mellycket ö utánuk adott elő; de sokkal ma
gasztosabb 1 szabadabb gondolattal, és megfontolva llitt azokban. Ezért 
érezte szükségét annak, hogy indokolja 1 fejtegesse 1 szóval, a maga 
módja szerint értelmezze az istenek felöli népszerű regéket. Sőt ennél 
is tovább megy: költői terv szerint rendezvén el azokat, felsőbb tekin
tettel, és mélycn jelvényszerü szcmlélcttel uralkodik azok fölött; melly 
szemlélet egyedül neki tulajdonítható, jóllehet annak szunnyadó esirája 
már kezdet óta le volt rakva a görög vallás méhébe. 

Görögország nem hitt, nem is hihetett isteneinek örökkévalósá
gában. Aeschylus világosan mutatja ezt ott, hol a Hcsiod T h c o g o
niája által ihletett Prometheus ajkairól utódot jósol ,Jupiternek. E v i
lágba levén burkolva a göri:ig istenei< , annak viszontagságait is ki kel-
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lett állaniok: ök szükségkép történettel birnak j minthogy kezdetök volt, 
végöknek is kell lenni , vagy legalább átengednitik a világ uralmát 
hatalmasabb isteneknek. Előbbi istenek is léteztek, kik mások által ha
talmuktól megfosztattak Ekképen utoljára is némell y ös, elemi, iste
nitett okfőkre, vagyis a természet erőhatásaira vitetett vissza minden; 
mint melly egyedill van öröktől fogva, egyedül valóban élő és isteni. 

Ezen e>~zmét, melly bizonyára korábbi, s núnden esetre egy~orn a 
theogoniai elméletekkel, megragadá Hesiod, és termékenyité, Erezte 
ö, hogy a világ törvénye: a változás, következés, vagyis inkább (mint
hogy ö görög, és pedig nyugoti szellemtől lelkesiitt görög volt,) a ki
fejlés és haladás; érczte ö azt, hogy ezen kifejlés és haladás, maga a világ 
története,ennek eredetétől fogva: következőleg a vele hason }mtalmaké is, 
mellyek azt kormányozzák Sőt a szellemnek titkos sugallata által ki
találta azt is, hogy szintugy él az emberben, mint a természetben : 
mellynek törvényei végre is az ö törvényei; kitalálta, hogy a világ 
fejlődésének természetes folyama, melly az isteni fordulatok hagyomá
nyos sorozata által ábrázoltatik, fokozatos átmenetel gyanánt esett meg 
a JJatározatlanból a határozottra, a föltétlenből a viszonylagosba, szá
vai, a végetlenből a végesbe. Eme nagyszerü bölcsészi eszme, bármilly 
homályosan állott is előtte, az ö gondolatának belső és nemző egységét 
eredményezte, mig annak külsö menetét az egymásra következő dy
nastiákban helyzett vallásos hit jelölte ki számára. 

Az isteni nemzedékek egymásra következése, melly j el vényszerU
leg a világ teremtésének nagy korszakait ábrázolja az időben és térben, 
teszi a T h e o g o n i a alapeszméjét j valamint a Titanok harcza az olym
pusi istenekkel, annak főcselekvényét és csomóját képezi. A megoldás, a 
költemény czélja, annak ugy szólván erkölcsisége : Jupiter győzelme a 
Ti tanokon, vagyis a rend olefejének győzelme a rendetlenség eszközlöin j 

következőleg a világ rendezésének gyözelme, a jelen állapot előidézésé
ve l. A tárgy, és ennek különféle részei világosan kijelöltetnek a P r o o c
m i u m némelly verseiben : melly kétségkivül régi töredék, gyöuyörii 
költői jellemmel, világosan a Theogonia számára készítve, s ezzel szo· 
rosan egybefüzve, bármit mondjanak is erről mások. A musák, miután 
megs;r.entelék költőjöket, előjátékot készitenek dalaihoz, és ök maguk di
csőítik Jupiter előtt az istenek tiszteletre méltó fa ját: először azokét, 
kik a föld· és az égtől születtek (T i t a n ok), azután a kik ezek
től erednek C o l y m p i a i ak) j dicsőítik továbbá J u pitert, a legjobb 
és legnagyobb olympusi istent, végre az emberek és hatalmas óriások 
faj:it. Kissé távolabb ugy tüntetik föl Jupitert, mint ki atyját, Chro
nost legyőzi, s a többi halhatatlan lényeknek méltóságokat osztogat 



A l' r o o e 111 ium a mu~ák segitségiil hivásával végződik; melly köz
vellen bevezcL1:Sl;L képezi a költerw!nynck, és annak egl:.o.;z elosztását 
pontosan magában foglalja. 

"Üdv nektek Jupiter leányai! l<~ngedjdek nekem gyönyö_rködésre 
méltó dalokat j momljat.ok valamit az istenek szcnt, és JJalhaiailan fa
járól, kik a FöhiUíl, a C!-;illagos ~~gtől, a setét ~~j től, i-s azoktól szár
maztak, kiket keblében táplál a keserii hab. .. Momljáiok cl, mi képen 
eredtek ezekWl az istenek, aminden jóknak szcrzői; mikt~pen oszták föl 
a birtokoi é;; mé!Lós:ígot, v(·grc mik1:pcn idepetitek meg Olymp csú
c~án. Millllczt momlját.ok meg oh musák! Olympnak laköi; s kezdettől 
fogva jelenisétek ki, mellyik volt a legelső istcw;(~g." 

Ekkor átmegy a t<irgyra. Ke7.dctheu vo li a Clmos j azután a tá
gas öblii Föld, miwlen. lények szilánl alapja, a setét Tartarus az ö 
mélységcivcl, és a Szcrclem, lcg~zcbbike a halhatatlan istenelmek. 

Hesiod szerini, ki nür itt r(~gi hittanokra táma~zkollik, ki mimlazál
tal azokat rendszerbe foglalja, ezek teszik a világ négy ereJeti Iényegét, 
a teremté.'mck négy remibeli ős eszközét, vagyis a teremtetlen lénye
ket. A Chaos, mini vil:ígosan kitciszik, legelőször létezett; és mint 
neve is mutatja, s a r1;gíek gy anitották, ez volt a7. ür, a határozatlan 
tér, minden dolgok helye; kevé:;bbé elvont, és ez oknál fogva a jelvény
szerü szemlélettcl megegyezőbb értelemben, a Chaos zavaros és setét 
mélység, mellynek méhéből került ki a szervezctt és látható világ, s a 
világgnl egyiitt létezik. Az alaktalan Chaos méhében képződik a Föld, 
vagyis a tágas és alahatos földfelület, a mindenség s?.ilárd alapja, 
mellynek közepében áll a Tartarus, a földnek mP.lyében. A régiek el
vonva képzelhették ezt, mint a világ okfejét; azonban Hesiod cosmo
goniai felfogásának lényegét teszi, ruint setét és alsóbb vidék, ellentét
hen a felsöbb világos tájékkal; és i6enjól mondá valaki, miként az cos
mogoniai értelemben azon hajlam, mellyet a Föld-, vagy Chaosból kifej
lett természet követ,hogy abba részenkint ujolag visszatérjen. Eros vagy 
a Szeretet, mellynek már akkor nagy része volt a költői Mythologiában, 
itt a teremtés fő tPnyezője, a haladás és egyesülés okfeje, melly közel 
hozza egymáshoz a lényeket, az isteni s emberi nemzedékeknek hatha
tós kutfejc. Midön a Chaosból, a setétségnek örök és határozatlan kut
fejéhől előjött a határozott és esetleges setétség, az Erebus és az Éj : 
az Erebussal egyesült Éjből a szeretet első hatásánál fogva, származott 
az acther és a nap (Hemeros), a felső és alsó világosság. Más nézet 
szerint az Erebus sürii és setét, alsóbb helyeken meggyült légnek lát
::;zik lenni; az acther pedig tiszta és világos levegőnek, melly a világos
ság felsöbb rétegét foglalja el. Bármint legyen is a dolog, a világos-



ság a ::;ctét~égből cred, a magas az alacsonyból, a derült a 1Jomályból, a 
határozott a határozatlanból: ez a teremtés átalános törvénye, mellyet 
minden müködéseiben tapasztalunk 

A Föld nemzé mindenekelőtt Uranust, a csillagos eget, az ég bolto
zatát, melly azt befedi, ellentétben a Tartamssal j és ké§öbben jött létre 
az emlitett törvény következtében: azután a kebléből kiemelkedő ma
gas hegyek j azután a Pontus, a tenger mélye, mcllynek sós vizei 
belőle látszanak fakadni. Ezen terméketlen tenger a Szcretet közbe· 
jötte nélkül eredett: minthogy annak oltalma alatt a föld, egyesülvén 
az éggel, világosságra hozá az Oceánt, a folyamok folyamát, melly 
azt övedzi, és T hetist, me ll y általa anyja lett az édes és tápláló v i
zcknek. Ezen első, az ég- és földtől született párt, más öt követé j s a 
tizenkéi magzat közül legjobb volt Cl1ronos, az idő, mcllynek mátkája 
s nővére volt Rhea, ki szünet nélkiil foly és mulik, a tartósság, a 
változások, és haladás anyja. A többi párokról azután szálandunk: iLL 
elég megjegyeznünk azt, hogy eme jclvényszerü Lények, mellyck köz t 
még ki tűnnek T hem is, az örök törvény, és Mncmosyne, az emlékezet, 
a musák anyja, ugy látszik, mintha az ő közös és eredeti eszm~jek~cn 
az elemi okfőket jelölnék, és mintegy a physikai s moralis erők példány
képei volnának, mellyek egyesülése által a teremtés kifejlett a térben az 
ég és föld közt. 

Az égnek és földnek azonban más gyermekei is voltak, mellyek 
a nagy műre közremunkáltak, és ismételt erőködéseik által sietteték 
az anyagi világnak határozott kifejlését. Ezek a Cyclopsok, kétszer 
hármas iker-testvérek, mellyek később Jupiternekamennykövet és 
villámot adák j és a Hecatonchirok, vagy százkezűek , a borzasztó te
kintetű, szilaj erőszak. Az ezen uj jelvényekre alkalmazott tulajdon 
nevek mutatják azokban a légkör nagyszerü tüneményeinek őszhangzó 
ellenkezését nyárban és télen, következőleg az évszakok rendes vissza
térésérc törckvé~;~t. 

Uranus rettegett c borzasztó gyermekektől: mert birodalmának 
végét látszottak neki jósolni j miért is lassankint, a mint föltüntek, 
visszahajtá azokat a Föld gyomrába, s élvezett, mig ez kegyetltmségei 
alatt nyögött. V égre ez megharagudván, lázadásra szólitja fel többi 
gyermekcit: fölfegyverzi Chronost, és vele egyetértve tőrt vet a jegyes
nek. Midőn Uranus az Éjt nyomaira vezctvén, a Földdel kezdett közle
k'edni, fia őt egy éles kaszával kiherélte. A föld által fölfogott vércsep
pekből származtak az Erynnek, vagyis Furiák, a bosszuá.Uás jelvényei, 
az óriások, és a szelid nymphák. A tengerbe esett nemző részek köriil 
hab tolult össze, mellyből Aphrodite született, az ég és vizek leánya, 
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a szépség istennője, mellyel csakhamar egyesültek a Szerelern és vágy. 
Ez annyit jelent, hogy a teremtés szintugy a gyülölség, mint a sze
retet, a küzdelem, mint az egyesülés álta.l fejiődik. Uranus féltékeny 
levén a dolgok szükséges menetelére, hiában igyekezett azt megaka
dályoztatui: megcsonk ittatik Chronos által, és az időnek országa kö
vetkezik a tér uralmára. A nemző okfő helyet és alakot változtat, 
beleesik a tartósságba, mellynek jelképei a vizek: ezek kebelében szü
letik a szépség, az uj és tökéletesebb teremtés képe. Ez a világ törté
netének első korszaka: határozott átmenet az eszmétől az alakra, a 
végetlentől a végesre. Ez a T h e o g o n i a nagy dramájának első föl
vonása. 

Chronos és az Uranidák, vagy Titanok uralma kezdődik: és 
ezzel egy uj korszak. Azonban ne feledjük, hogy a T h e o g o n i a ge
nealogiák sorozata, s egyszersmind epopoeia ; hagyományok gyüjte
ménye, és drama. A költő tehát fölveszi itt a genealogiai fonalat, és 
visszatér, hogy megismertesse velünk némell y hatalmak eredetét, 
mellyek nagy részét elődjei már dicsőitették: ezek physikai, vagy er
kölcsi 1 setét, rejtélyes hatalmak 1 végzetszerü befolyással a világ- és 
életre j s némellyeket ugy állit elő, mint égből származottakat, a 
jegyes hozzájárulása nélkül. E hatalmak : a sors, a végzet, a halál, az 
alvás, az álmak j tovább a nevetés, a könyek, a Hesperidák, különösen 
ide vetve a Parcák és isteni büntetések (Keres) mellé; ugy szinte a 
Nemesis, melly még inkább csatlakozik azokhoz j a csalárdság, barátság, 
öregség, egyenetlenség. Következnek ez utóbbinak kárhozatos fiai, 
nyilvános személyesitései az emberiségre nyomaszkodó csapásoknak j 

elkezdvén a munka-, feledékenység- és éhségtől, az esküvel végződnek, 
melly valamennyi között legrosszabb. Nem tagadjuk, hogy e t'öredék
ben itt-ott közbeszmások nyomai, s részletes változtatások mutatkoz
nak j de azt hiszszük, hogy összeségében a T h e o g o n i á n ak kiegé
szítő lényeges részét teszi, hogy ez itt valódi helye j s nem hozhatunk 
föl elegendő okot annak megczáfolására 1 vagy onnan kiszakasztására. 
Ez, miként Creuzer mondja, egy a világra vetett átalános, és egyszers
mind mélyen erkölcsi tekintet, tökéletesen egyező a régi kor szellemé
vel j azon világra van az vetve, mellynek méhében együtt léteznek a 
jó- és rossznak okfejei 1 mellyek egy formán szükségesek kifejlődésére. 

Ezután, a Titanok nemzetségei előtt, jön egy közbenső család 
melly a vizekkeli teremtés előjátéka, sorozata a tenger fiai- s unokái
nak: némellyek nyugotra alkalmazhatók, a setétség országára j s ezek 
közé sok helybeli legendák keverednek, mellyeket a költő képzelődése, 
vagy tudománya az ö nagyszerü cosmogoniai eszméjébe vitt át. Ez a 
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Pontus család: melly anyjával, a földdel egyesülve, életet adott az 
öreg Nereusnak, a nagy Thaurnaanak, Phorcysnak, és Ceto s Eurybia. 
két hajadonnak. Mindannyi gyakran erkölcsi szinbe burkolt jelvényei 
azon változbntlan és biztos hatalomnak, melly a tenger fenekén léte
zik, a változatos csodáknak , mellyeket annak fölületén létre hoz, az ö 
szörnyeinek és veszélyeinek. Nereus- és Doris-, az Oceán dús leányától 
származtak az ötven Nereidek, tengeri nymphák, habjainak és temér
dek esetlegességeinek jelképei. Thaumastól és Electrától, az Oce9.n egy 
másik leányától, a habok sugártörésének személyesitésétöl, származtak 
lris, a hétszinü félkör, és a. Harpyiák , a szélnek gyorsaságával birók, 
midőn ez vihar-alakban fuj. Nem akarunk itt a sokféle, szörnyeteg és 
nagyobb részt gonosz lények részleteibe bocsátkozni, mellyek Phorcys
és Cetotól eredtek j ezek különös Mythologiát képeznek, mellynek ele
gendő volt átaJános fogalmát adnunk. 

Most már a Ti tanokra kerül a sor j mellyekkel a teremtés betelik, 
és rendezi magát abban , a mi legjobb és nemesebb benne. Élökön áll 
az Oceán és Thetis, kiválólag tápláló istenek családja j háromezer, meg
annyi fol yókul kijelölt fimagzata, s háromezer leánya van Oceánnak; mel
lyekben az élő vizek forrásait látjuk, jóllehet többek nevei fensőbb 

rendü fogalmakat fejeznek ki,minők például: Metis, a bölcseség, Tyche, a 
szerencse (sors), és Styx. A második pár Ti tan tól, Hyperion- (az égbe föl
szállá), s Thiától (világo9ság) ered a nap és a hold, mellyek alapjelle
gét teszik, és Aurora, melly az emberek- és istenekért fénylik. A har
madik pár j ellentétben az előbbivel, három fimagzatot nemz: a setét 
Astraeust, Paliast és Perseust j kik vagy maguk, vagy gyermekeik sze
mélyében a csillagos .égre, nappali pályájának kezdetére, s az alsóbb 
világba költözött Rapra. vonatkoznak. Aurora Astraenstól három ked
vező szelet hozott létre, a hajnali csillagot , és a többi ragyogókat, 
me Ilyekkel az ég magát élénkíti. Pallas- és Styxtől, az alvilág befagyott, 
és borzalmas forrásától, az istenek esküjének őrétöl, az ellentállás- td te
hetetlenséggel egyesült mozgás okfejétől, származtak a physikai s erköl
csi eszmék összekapcsolása által, melly a mythosi alaknak sajátságos 
lényegét teszi , a féltékeny~ég, vagy vetélkedés, győzedelem , parancs, 
erő j melly két utóbbi őrzi Jupiternek a két előbbi által alapitott trón
ját. A negyedik pár Titan, Coeus és Phoebe, szülte Latonát , az elrej
tett istennőt, és Asteriát j kitől Perseus Hecatet nemzé : s itt könnyü 
a holdat szemlélni különféle tekintetek alatt. Következik egy hosszu 
fejtegetés Hecatet illetlSleg, melly a természet királynéja gyanánt tisz
teltetik: és e részben Orpheusféle közbeszmásokat és toldásokat lehet 
gyanitni. 



lU indezek után Chrcmos és Rhea családjához érkeztünk, melly a 
hatodik pár időre: Je melly rendben az ötödik; és megmondjuk, miért. 
A mindcnt megemésztő idő teljességet ád a teremtés müvénck: dc félté
keny hatalom, hasonlóan a már általa megcsonkitott atyja hatalmához, 
magához az időéhez: melly teljet ád a világnak, és rendező okfökd 
mellé, s annak hatását cl akarja cnyésztetni. Egymás után három leány-, 
és három fi magzatot nemz : Hcstiát, vagy V cstát, Demctriá.t, vagy Cc
rest, Hcrát, vagy Junot, továbbá Aidcst, vagy Hadest (Plutot), Posei
llont, vagy Ncptunt, és Zcust, vagy Jupitert: ki a legkisebb köztök; 
dc ö veszi ki Chronos kezéből az uralkodást. Attól félvén, hogy gyer
mekei közül valamcllyik utódja talál lenni, ez istenség a szülctés per· 
ezében valamennyit elnyelte gyomrába. Jupiter azonban megmenekült: 
Gaea s Uranus, a föld és ég tanácsára, kik itt a világ valódi alapjai gya
nánt jelennek meg, anyja Rhca titkon sziiltc őt Kreta súgetén, és 
Chronost az ismeretes ravaszsággal elámította. "Az oktalan nem is 
gyanította, hogy a kő helyett, mellyet elnyelt, egy győzhetetlen, ret
tenthetlen fia maradt fön, ki felsőbb hatalommal leigázván őt, meg
fosztand ja minden méltóságaitól, és helyette fog uralkodni a halhatal
lanak fölött." Valójában felnövekedvén ,Jupiter, arra kényszeríti atyját, 
hogy okád ja ki elnyelt fi- s nővéreit, a kővel együtt: mellyet Pythosnál 
a Parna!ls tövében zárt el, nyerendő győzedelmének emlékciii; azután 
megoldja lánczait a Cyclopsoknak, mellyekbe őket Chronos verte, kik 
a diadal eszközeit nyujtandják neki. 

Mielőtt azonban ez utolsó ünnepélyes küzdclmet, mellytől a világ 
sorsa függ, rajzolná, a költő még egyszer félbeszakítja. Jámbor for
dulattal, vagy t:;tlán költeményének rende szerint, az első sorban aclá 
az isteni nemzetség főnökeit, mcllynek az uj világon uralkodnia kell : 
most már hátra van, hogy Japhet és Clymene családjában kimutassa 
a Ch ro nos és Rhea elötti Titan-párt, az emberfaj képviselőit. J ap het 
az Oceán leánya- Clymenét<"íl négy fiat nemzett: Atlas t, Menoetiust, 
Prometheust, és Epimetheust; kiknek különfélc sors jutott, dc mind
annyian szerencsétlenek voltak. Atlas, vagyis az, ki állhatatossággal 
tür, a földnek legvégsöbb nyugoti szélérc Ü7.ctvén, a Hesperidáknál, 
arra volt kárhoztatva, hogy fejével és karjaival az eget tartsa. A gő
gös Menoetius, saját merényének á.ldozata, Jupiter nyilai által a sctét
ség honába taszíttatott. Az ezen isten által teremtett nőt az oktalan 
Epimethcus karolja föl: és rá nézve, s mindenekrc temérdek bajok for
rásává válik. Prometheus , bölcs , előrelátó, s kitiinően ügyes , az iste
nek urával perpatvarba ereszkedni bátorkodott, és mindenféle ravasz
ságak által kivánt segiteni az embereken: de kegyetlenül meglakolt 



érette. Borzasztó láuczokkal egy oszlophoz köttetvén, és folyion meg~ 
ujuló máját egy kesclyii emésztvén, c kinoktól öt egyedül Hercules 
szabadithatá meg, a megváltó 1Jös, ki atyját .Jupitert dicsc'>itni aka~ta. 

Ezek az emberiségnek négy nagy erkölcsi jellegei, mcllynck Pro~ 
meihcus képezi szelleméi: és ö megküzd ,Jupitcrrcl az emberek végett, 
visszaadja nekik a tiízet, mellyet az tőlök elvett, a tüzet, az élei mcs
terségeinek clengedJwilen eszközét. Ez az emberi szellemnek makacs 
szabadsága, me ll y daczára az örök szükségcsség által ellene görditett 
akadályoknak, fejlődik; az örök rendnek féltékeny okfejc. Ennek azon .. 
ban győznic kell: ámbátor az értelem és erő me licit találtatik a szenve
dély, és a gyengeség is: Epimcthcus, PrometlJCns testvére. Az emberiség 
rendeltetése tehát hetelik: ö a munkásság törvényének van alávetve, 
melly előhaladásának föltétele 1 tovább a lélek gyengesége inek, és az 
élet minden nyomorainak l'romcihcus lclánczoltatik : kimondhat
lan fájdalom szaggatja kebelét; hogy attól megszabaduljon, hösi aka
rat hozzájárulása szükségcs : el kell fogadnia c kérlelhetlen törvényt, 
melly a dicsőséget a munkásság és nyomor dijaért adja; s a szabaditó 
Hercules megengeszteli öt JupiterreL "Ekképen senki scm szedheti rá 
.Jupiter éles látását; senki scm csalhatja meg őt. Maga Japhet fia, a 
dicső Promctheus sem kerülte el borzasztó haragját; bár milly hős 
legyen is , a legyőzhetlen szükségesség törébe kerül." 

Jupiter itt az emberek és istenek atyjává lesz; mert Hesiod kblte~ 
ményének minden helyein, az emberek az istenekkel egykoruak gya· 
nánt jönnek elő: sőt az emberi-nem régibbnek látszik az olympusi istcn
fajnál; és itt azt lehet mondani, hogy a régiség jelvényszcrü szelleme, 
saját teremtményeinek öntudatával birt. De ha bár az emberi szellem· 
nek merész röpte szabályozva, s a szükségesség törvényeinek van is 
alávetve, nem ugy a természet ereje, mellyet nem olly könnyü lcigázni. 
Chronos leigáztatott, hasonlóan Promcthcushoz; dc nem a Ti tanok. 
Tiz évig harczoltak a régi Titan-istenek a Chronostól származott uj 
istene"kel a világ uralmáért; az előbbiek Otrys bérczein , az utóbbiak 
az Olympuson álltak. Hogy vége legyen a harcznak, Jupiter és a 
Chraniadok kénytelenek voltak scgélyül hivni Briarcust, Cottust é,g 
Gygest, Uranus rettentő fiait: kik száz karral és ötven fővel birtak, 
és hasonlóan a Cyclopsokhoz, a Tartamsból kiszabadittattak. A viadal 
hevesebbé válik, mint volt valaha, a rémlctes segédek hozájárultával; az 
ele~ehe i.'l kiterjed annak hatása: a tenger bőg, föld és ég megrázkod
nak, a föld ingadozik, s lépteik és csapásaik hangja egészen a Tarta
rusig viszhangzile E csatazajban J n pi ter előveszi minden hatalmát, 
szünet nélkül szórja a villámokat az égből és az Olympról, a föld 
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lángba borul , az erdők égnek , az Oceán forrong, és a tüzvész egészen 
a Chaosig hat le. "Illy látvány- és zajra azt lehetne mondani ·, hogy 
ég és föld ütköztek egymásba, s az egyik megdől a másiknak hatalma 
által." Végre a lenyilazott Titanak, a Hecatonchirok háromszáz kar
jából szórt kőzápor által elnyomatván, a Tartams legmélyebb zugába 
taszittatva, lánczokkal kötöztetnek meg. E pompás rajzot egy nem 
kevésbbé nagyszerii, ámbár némileg zavaros rajza követi a Tartarus
nak: me Ily részben, vagy talán egészben is, későbbi adalék. 

E pompás rajz, mellyre a költészet legdusabb és elevenebb szi
nei pazaroltattak , egy szintolly gyönyörü, mint nagyszerü rajznak 
enged helyet, melly kezdetben némileg zavaros: a Tartarus- és az al· 
világi helyekről. "El11agyatott, borzasztó helyek, hol a föld és tenger, 
a Tartanis és ég gyökerei s forrásai találkoznak; hol minden határok 
egymást érintik" Itt székelnek az éj, az álom és halál j itt van Aides 
és Persephone palotája; itt van végre Styx-, az Oceán elsőszülött leá
nyának pompás barlangja: rejtélyes és szent forrás, még az isteneknek 
is borzasztó, mellynek fönebb emlitett mythusa itt magyaráztatik meg. 

A T h e o g o n i á n ak ez':!n része, a Ti tanok harczától kezdve, a 
rhapsodok és grammatikusok, és a későbbi másoJók által meghamisítta
tott és elferdittetett. Horner utánzása gyakran előfordul benne j s mi 
hajlandók vagyunk egy fő, ámbár t·égi hamisitást látni Jupiter har
czának előadásában Tiphoeus , a föld utolsó fia ellen: ki a Tartarnstól 
született, és ujra fenyegette az eget j s tőle származtak a husz puszti
ták, mellyeknek, mint a vulkáni látöréseknek, ő földalatti okfejök. 
Már Aeschylus korában azt hitték, hogy Tiphoeus Siciliában sujtatott 
le, s temettetett az Aetna alá. E töredékben, melly a Hesiod előtt is
meretes óriások harczának episadja látszik lenni, olly költői hangot, 
szinezetet és nyelvet találunk, mellyek a T i t a n om a c h i a modorá
val ellenkeznek , és a P a i z s irmadorához közelitnek Ez előadáson 
kivül, melly semmi összeköttetésben sincs azzal, a mi előtte áll, és a 
mi utána következik, a költemény rendes folyamába tér: mintha szó 
sem lett volna Typhoeusról j és az isteneknek a Ti tanokon nyert győ
zedelmével végződik. 

Mindazáltal ez episod nem szakítja meg az eszmék összefüggé
sét, s a munka költői elrendezését. Bár minő hiányok legyenek is a 
formában , maga a tárgy a romboló hatalmak végerőfeszítését adja elő, 
hogy lerontsák a világban lábrakapó rendet, a szelek, viharok és főkép a 
vulkánok rendetlen és erőszakos müködésévcl. Már a Ti tanok harczánal: 
némi részleteiben, magában a természet ama nagy ellentéteinek helyé· 
ben, mint mellyek a föld alatt történnek, Görögország· és Thessa]iában, 
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igen bajos észre nem venni némi czélzásokat azon physikai borzalmakra, 
mellyeknek szinhelyei valának e t-artományok a legrégibb korban. Azon
ban nem ez a fö eszme, melly a T h e o g o n i á nak jelvényszerü fogal
mához van bensőkép kapcsolva. Mondottuk már, hogy Jupiter és az 
Olymp isteneinek harcza Chronos és testvérei, a Titanok ellen, a köl
temény alapcselekvénye és harcza j melly felé többé, vagy kevésbbé 
minden részek nehezkednek, és melly annak csomóját képezi, s kifejlé
sét előkészíti. E küzdelem kezdet óta hirdettetik , és több izben ernlit
tetik a kifejlödésben. Ez jelöli a nagy korszako t, ama világ történetének 
ünnepélyes perezét, mellynek sorsa annak kimenetelétől függ. Vala
mennyi régi és uj istenek bele kevervék abba: U ran us és Gaea távolról 
szintén szerepeinek j a Tartarus és Cl1aos ismét megjelennek az átalá
nos fölforgatásban. Az a kérdés, hogy mellyik fog győzni: a szabály
talan, és fék nélküli mozgalom-e, melly a teremtést hosszura nyujtja, és 
soha be nem fejezi, a mérték és törvény nélküli idő-e, melly a világra 
alig hozott saját gyermekeit emészti föl; vagy az annak befolyásától 
ment felsöbb okfő, melly annak folyamát szabályozza, a világ folyását 
állandó törvényeknek veti alá, s végre megérleli. Arról van szó, vall
jon e világ , melly Chronos által a térből az időbe esett, fog-e rendez· 
tetni J u pi ter által az évnek határai közt; valljon átmegy-e határozottan 
a végetlennek országából , az idöMl, vagy térből , melly azt az eredeti 
Chaosba visszataszitással fenyegeti, a végesnek országába, melly azt ki
terjedés- és tartósságban szabályozza. 

Ebben áll utolsó fölvonása és kibonyolodása a T h e o g o n i á
nak, a világ azon magasztos dramájának, mellynek rejtélyes nagy
ságát fölfogta Aeschylus; ki annak leggyönyörübb magyarázatát adta 
l e l á n c z o l t P r om c t h e us á ban. Jupiter a Titanokon nyert gyl5-
zedelem után , az istenek által az Olymp királyának kiáltatván ki, 
nekik méltóságokat és tisztségeket oszt. A világ értelmi, erkölcsi és 
physikai okfcje, egyszersmind legelső jegyese, t. i. Metis, a bölcseség j 
mellyet elnyel, hogy magához hasonitson, hogy fölfedje neki a jót és 
rosszat, hogy senki bölcsebb cl ne vitázhassa tőle az uralmat, s hogy 
egyedül tőle szülessék Athenc , a halhatatlan szüz, a világnak kijelen
tett ugyanazon bölcseség, mcllynek az jellegévé válik: valamint kez
det óta jellegc volt a szépség, Aphrodite. Azután Themissel, az arány, 
iga.zság és béke örök törvényével egyesülvén, ettől nemzé a Horákat, 
vagy évszakokat, és a Moerisckct, avagy Parcákat , az éjnek vak leá
nyait, és értelmes hatalmakat. V égre Eurynome-, s Mnemosyne-től 
nemzi a Gratiákat és Musákat, a teremtésnek legédesebb gyönyöreit. 

A nélkül, hogy tovább füznők ez elemzést, elmondottunk annyit, 
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a mennyi elegrmdö igazolni állitásunkat, és világosságba l1elyezni azon, 
mind rendje , mind fogalma által élő létszervezetet, melly Hesiod 
T h e o g o n i á j á ban meglep l1ennünket. A mi következik, az csak 
másod rendü dolog a költőnek fő ezélja mellett: me ll y abban• állott, 
hogy a világ történetére, s kifejlődésének szükséges törvényeire ala
pitsa a közös hit, nemzeti jeh·ények és mythusok tekintélyét, mellyek 
a hellenek vallásának J,iegészitő ri~szét, és tiszteletök l<izárólagos tár
gyait tettélc 

-•t H.-:,.· 
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