SZERTARTÁSOS KORMÁNYZAT.
Herbert Spencer (hírneves angol philosoph, született Derbyben 1820. apr. 27-én) ifjúkorában a mérnöki pályára készült,
melyen, mint gyakorló mérnök pár évig működött is; azonban
csakhamar belátta, hogy e pálya nem elégíti ki tudományszomjas lelkét, úgy hogy azt oda hagyva, a társadalom philosopliiájánaktanúlmányozására szentelé erejét. Ebbeli tanúlmányai
első jelentékenyebb eredményeként tekinthető — más egyéb
közleményei mellett — a Non-Conformist czímü társadalmi
közlöny 1842-ik évfolyamában A kormányzat sajátlagos köre
(The proper sphere of Government) czím alatt megjelent czikksorozata. — Később azonban, midőn mindinkább tágult előtte
a mező, melyet átkutatandó vala s mind mélyebbre hatolt
búvárlataiban, egy ideig főként az állat-világban észlelhető
változásokat és természeti tüneményeket tevé beható kutatásai
tárgyává. Ennek lett aztán eredménye azon számtalan tapasztalaton és kitartó észleleten alapuló elmélet, melynek Spencer
Alap-elvek (First Principles) czímü művében a kifejlődés
(evolution) elveire vonatkozólag kifejezést adott. Úgy hogy
ettől fogva e — kutatásai közben mindenütt helyeseknek és
igazaknak bizonyült — fejlődési princípiumok szolgáltatták az
irányt s nagyban megkönnyíték a bonyodalmas munkát a társadalom tudományának széles mezején tett további búvárlataiban.
Spencer ugyanis, mint egy valamelyik müve előszavában
maga is említi, élet-föladatául tűzé ki egy eddig még nem
létezett tudománynak, a Társadalomtannak (Sociology) megalkotását s minden korábbi műve, mint pl. The Principles of
Biology; The Principles of Psychology; Education: intellectual,

morál and physical, (ez számos más nyelvre történt lefordíttatása mellett magyarúl is megjelent). The Classification of
Sciences ,• Social Statistics, or tlie conditions essential to humán
happiness specified and the first of tliem developed; továbbá
Essays: Scientifk, political and speculative; The Study of
Sociology stb., melyek - bár úgy kidolgozási modorukat, mint
a bennök visszatükröződő eredeti fölfogást, valamint általában
eszmedús tartalmukat tekintve, magukban véve is kiváló
becscsel bírnak, mindamellett — különbség nélkül úgy tekinthetők, mint főként társadalom-tanának fontos előtanúlmányai.
Midőn azonban Spencer fáradhatatlan búvárlatai s a
létesíteni szándékolt műhöz megkívántató adatok gyűjtése
közben később arról győződék meg, hogy oly roppant munkához egy ember ereje és szorgalma — még ha oly rendkívüli
volna is — magára hagyatva nem elegendő, ezelőtt mintegy
10 évvel, — a mikor már készítendő nagy müvének úgy irányelveivel, mint az abban földolgozandó anyag mivoltával jó
részben tisztában volt, részint a munka megkönnyítése és
gyorsítása, részint az adatoknak minél eredetibb forrásból
leendő összegyűjtlietése végett, három tudós barátjával —
Duncan Dáviddal, a madrasi collegium egyik professorával,
továbbá dr. Schepping Richárddal és Collier Jakab egyetemi
tanárral szövetkezett.
A közösen megállapított terv szerint az egész dolgozat
három nagy osztályt (division) volt magában foglalandó, ú. m.:
1. A műveletlen társadalmak, 2. művelt, de kihalt, vagy letűnt
társadalmak, 3. művelt és ma is fennálló, sőt virágzásra fejlődött társadalmak osztálya. Mindegyik osztály kidolgozására
egy-egy tudós vállalkozók, ú. m. az első osztályéra prof. Duncan, a másodikéra dr. Schepping, a harmadikéra prof. Collier.
Ezeknek dolgozatait — mint tulajdonképeni müve adatait — némileg rendbe szedve külön kötetekben Spencer
bocsátá világ elé, Collier munkálatának egy részét kivéve,
mely az európai társadalmi fejlődés menetét fogja tárgyalni,
mihez ő még jelenleg is folyvást gyűjti az adatokat.
így jött létre azon — általános néven Leíró társadalomtannak (Descriptive Sociology) nevezett nagy mű, melyet
Spencer néhány évvel ezelőtt négy terjedelmes kötetben a
következő czímek alatt rendezett sajtó alá:

No. I. of the Descriptive Sociology; or groups of Sociul
facts, classificd and arranged by Herbert Spencer, compilled
and abstracted by Dávid Duncan M. A. Prof. of Logic etc. in
the Presidency College in Madras ; Dr. Eichard Schepping and
James Collier, prof. in the Universities of Edinburgh and
St. Andrews. Eoyal folio 18. s.
No. II. of the Descriptive Sociology, Ancient Americans.
Central-Americans, Chibchas, and ancient Peruvians. Compilled and abstracted by Pdcliard Schepping Ph. D. Royal folio.
16. s.
No. III. of the Descriptive Sociology. Types of Lowest
Races, Negritto Races, and Malayo-Polynesian Races. Compilled and abstracted by Prof. Duncan M. A. Pioyal folio 18. s.
No. IV. of the Descriptive Sociology. African Races.
Compilled and abstracted by Prof. Duncan M. A. Pioval folio
18. s.
E nagy folio alakban megjelent kötetek úgy vannak
szerkesztve, hogy a szükséghez képest több kevesebb rovatos
táblázatot tartalmaznak, mely rovatokba az illető adat-gyűjtők a lehető legmegbízhatóbb forrásból merített, vagy a
különböző társadalmak körében személyesen megfigyelt és
tapasztalt tünemények eredményeit az illető helyre bejegyzék
és pedig oly módon, hogy nemcsak az egy időben létező,
hanem az egymás után következő társadalmi tünemények
rokonsága és összefüggése, valamint azok fejlődése és átalakulása stb. egyszerre áttekinthető legyen. Ha vízszintes irányban olvassuk e rovatokat, az illető korszakban az egyes népfajoknál tapasztalható minden egyes társadalmi jellemvonásról tudomást szerezhetünk, a míg a függőleges irányban
haladó olvasás alkalmával eme jellemvonások fejlődése, vagy
módosulása s idő folytán történt átalakulása tűnik szemünk elé.
E rovatos táblázatok mellett bizonyos magyarázati adatok foglalnak helyet, melyek a rovatos ívekre röviden följegyzett társadalmi tünemények magyarázataiúl szolgálnak s
egyszersmind a Spencer által rendszeres modorban szerkesztett műben összeállított elvek illusztráczióiként használtatnak
föl. Nevezetesen Spencer a föntebb említett tudósok közreműködésével összegyűjtött adathalmaz áttanúlmányozása alapján egy A társadalomtan alapelvei (Principles of Sociology)
czímű rendszeres müvet állít össze, — mi az ő törekvésének

épen legfőbb czélja vala, — melyben a kiilönböző társadalmi
tünemények a kifejlődésnek már előbb megállapított alapelvei
vezérfonalán összefüggő modorban tárgyaltatnak.
E rendszeres mű második kötetének első szakaszát
képezi azon érdekes czikksorozat, melyet Spencer a jelen évfolyamában 12 fejezetben a londoni Fortnicjlitly Review, a
bostoni The monthly Popular Science, a párisi Revue Philosophique, a lipcsei Kosmos, a nápolyi Giornale Napolitana és a
szt-pétervári Memoires de la Nation czímű közlönyök és folyóiratok hasábjain — tehát egyszerre öt nyelven ugyanazon
időben — próbanyomatú ívek küldése következtében — bocsát
világ elé.
S miután Spencer úr hazánk tudományos mozgalmai
és viszonyai iránt igen melegen érdeklődik: csakis örülni tud
azon, ha az ő tudományos búvárlatainak eredményei — melyek
a különböző művelt országok tudományos, sőt általános közönsége kebelében közel két évtized óta tetemes hódításokat tesznek — itt közöttünk, kiket — mint egy pár évvel ezelőtt hozzám írt rokonszenves levelében kifejezé — több okból becsülni
megtanúlt — elterjedhetnek. így történt, hogy jelen czikksorozatának — melynek czíme: Szertartásos kormányzat (Ceremóniái Government) — lefordítliatását és kiadliatását, a múlt
év novemberében hozzám — korábbi ismeretségünknél fogva —
írt soraiban minden tisztelet-díj nélkül önként fölajánlá, s
midőn tudatám vele, hogy a czikkek fordítására örömmel vállalkozom, valamint azt, hogy a Budapesti Szende folyóiratunk
szerkesztője hajlandónak nyilatkozók a czikkek közlésére,
azonnal megküldé az első, azóta pedig a második és harmadik
czikk eredeti lenyomatát is. í m e az első czikk:

Ha kizárva minden magán-cselekvést, a „magaviselet"
nevezete alatt egyedül azon cselekvések összegét értjük,
melyekben más személyekkel való egyenes viszony van kifejezve, — és ha a „kormányzat" nevezete alá az ily magaviseletnek minden ellenőrzését befoglaljuk : akkor azt kell mondanunk, hogy a legrégibb kormányzati forma s a kormányzás
legáltalánosabb neme, valamint azon kormányzási mód, mely
mindenkor önkénytesen újra kezdődik, nem más, mint a szertartásos tisztelet-nyilvánítás kormány-formája. Sőt ennél még

többet is állíthatunk. Ugyanis nemcsak, hogy megelőzi az e
nemű'kormányforma a többieket, és nemcsak liogy minden
helyen és minden időben a legnagyobb mérvben örvendett
általános befolyásnak, hanem ennek mindenkor a legnagyobb
része volt, sőt folyvást van ma is az emberek életének kormányzásában.
Bebizonyított tény, hogy a magaviseletnek azon módosulásai, melyek „megszokásának és „ m a g a t a r t á s i n a k neveztetnek, sokkal előbb keletkeznek, mint a melyeket politikai és
vallásos fékezések eredményeznek, mi mellett tanúskodik
többek között azon tény is, miszerint a társadalmi kifejlődés
megelőzése mellett, ezek megelőzik az emberi kifejlődést is:
minek nyomaira a magasabb rendű állatoknál is találhatni.
A kutya pl. a megveretéstől való féltében csúszva közeledik
urához, mi által föltétlen megliódolásáról tesz világos tanúságot. És pedig ez nem csupán az emberi lényekkel szemben
történik úgy, hogy a kutyák kiengesztelő cselekvényekkel
élnek: hasonlót cselekesznek ezek egymással szemben is.
Alkalmilag sokan láthattuk már, hogy midőn valamely borzadalmas kinézésű új-foundlandi kutya vagy valamely szelindek
a foglyász-ebhez közeledik, ez félelmében lábait ég felé
meresztve hátára veti magát. A helyett, hogy mormogás és
fogcsikorgatással elíjesztést és ellenállást kísérlene meg — mit
főként akkor tehetne, ha az ellenállás nem volna reménytelen
— önkénytelenül azon magatartást ölti fel, mely elvesztett
ütközetnek lehetne eredménye: hallgatagon imígyen szólván:
„Le vagyok győzve, kegyelmedre bízom magamat". Világos
tehát, hogy a megindúltságot kifejező magaviselet sajátos
módjai mellett, melyek az embernél alsóbb rendű teremtményekben még előbb keletkeznek, a magaviseletnek vannak
bizonyos oly módjai is, melyek meghódolást fejeznek ki.
Miután e tényt ilyennek elismertük, be fogjuk látni azon
másik tényt is, miszerint a naponkénti érintkezések azon legalsóbb-rendű vadak között, kiknek szétszórt csoportjai alig
nevezhetők társadalomnak, s a kik mindenféle politikai és
vallásos szabályozást nélkülöznek, a szertartásos szabályzásnak jelentékeny mérvben alá vannak vetve. Ausztrália őslakóinak szétszórt hordáit a személyes fensőbbségből eredő ráhatáson (agency) kívül semmi más szabályzó hatás nem jellemzi ; azonban vannak kényszer-szertartásaik. A velők össze-

jövő idegeneknek ugyanis egy ideig egy helyben csendesen
kell maradniok; a táborozási helytől körűlbelől egy angol
mérföldnyire kissé megállapodva hangos turbékolásféle búgásnak (cooeys) kell a közeledést — ünnepélyesség szempontjából — megelőznie ; ezenkívül a béke jelvényeként zöld galyat
használnak s a barátságos érzületet a nevek kicserélése által
jelezik. Tasmania lakói — kik hasonlóképen minden kormányzat nélkül élnek, kivévén azt, mely a háborúskodások
alatti vezérek fensőbbségében áll — szintén állapítának meg
módozatokat, melyek békét vagy'hadizenést jelentenek. Épen
úgy az eszkimók, bár szintén minden társadalmi rangfokozat,
vagy főnökséghez hasonló viszony nélkül élnek, mindamellett
föl tudják fogni a vendégekkel való bánásmód szokásait.
Ide járulnak még más rokon bizonyítékok is. A szertartásos kormányzás nagyon ki van fejlődve igen sok oly helyen,
hol a kormányzás más formái nagyon is kezdetlegesek. A vad
comanches (amerikai indián néptörzs) az idegenek illemszabályaiból „átveszi a tisztelgési szabályokat és nagyon meg
van sértve, ha azokat valaki áthágja." Midőn Araucania lakói
egymással találkoznak, a tudakozódások, szerencse-kívánatok és részvét-nyilatkozatok, miket a közszokás megkíván,
annyira nagy gonddal történnek, hogy az efféle „üres alakiságok tíz-tizenöt perczet is igénybe vesznek." A minden szabályzat nélkül élő beduinokról olvassuk, hogy „erkölcsi magaviseletük gyakran különös alakiságoktól áradoz"; az arabok
köszöntései pedig olyanok, hogy „az előkelők kölcsönös üdvözlései sohasem tartanak kevesebb mint tíz perczig." „Különösen
meg voltunk lepetve" — mondja Livingstone — „A balonda
népfaj feszes udvariassága által." „A malagasy népfajnak
különböző üdvözlési formái vannak, melyeket udvariasságból
használnak
Innen az ő általános érintkezéseikben sok
merevség, alakiság és feszes modor tapasztalható." A Samoa
szigeti szónok, midőn a gyűléseken beszél, nem elégedhetik
meg egy rövid szóval mondott üdvözléssel, mint pl. „uraim,"
hanem nagy részletességgel föl kell sorolnia a hallgatóságnak
minden nevét és czímét, valamint számtalan kitüntető ősi
elnevezéseit, mikre a Samoa sziget lakói rendesen szerí'ölött
büszkék.
Hogy a lcülszertartásokból eredő korlátozás, mely a
másféle korlátozásoknál előbb keletkezik, igen elterjedt alakja

a magaviselet korlátozásának, mutatják azon tények, melyek
szerint úgy a művelt, mint félművelt és műveletlen népek
között a tiszteleti rendszabályok kormányformája a határozottan kormányzati cselekvényeket rendesen megelőzi. Megtörténhetik pl. hogy valamely küldöttség megbízatásában sikert
nem arat s így az ügy háború által intéztetik el, minek következtében az egyik hadakozó fél a másiknak korlátozása végett
önkényű parancsokat es szigorú politikai szabályzatot állít
föl; azonban rendesen van ennél egy sokkal általánosabb
érvényű, sőt gyakran túlcsapongóbb szabályzata is a magaviseletnek, mely mindenkor megelőzi a különösebb és határozottabb szabályzást. így pl. valamely államban a viszonylagosan összetartó korlátozásnak azon tényei, melyek bizonyos
uralkodó hatalomtól származnak — legyen bár e hatalom
polgári vagy vallásos — rendesen a szertartásos korlátozással
kezdődnek s ez által tökélyesbülést nyernek, mely korlátozás
nemcsak kezdeményezi, hanem bizonyos értelemben épen
kifejleszti a másféle korlátozásokat. Az egyházi és politikai
hivatalnokok — bármilyen kimértek legyenek is eljárásaik —
az udvariasság kívánalmaihoz nagy mértékben alkalmazkodnak. Bármily arrogans legj'en is különben a pap, hűségesen
teljesíti az udvariasság megszokott alakiságait s a törvényszéki hivatalnok pontosan teljesíti ama kötelességét, melynek
tárgyát bizonyos kiengesztelő és megnyerő szavak s mozdulatok képezik.
Az ős-eredetiségnek (primordialism) még más ismérvei
is említhetők. Nevezetesen az ellenőrzés és korlátozásnak eme
faja az egyedek közötti minden új viszonynyal újra életbe
lép. Még a meghitt barátok közt is — minden érintkezési
alkalommal — legelöl jönnek azon köszöntések, melyek arra
valók, hogy kifejezést adjanak azon szándéknak, miszerint
egymást azután is megbecsülik. Bár az ilyféle köszöntések
különös formái meg lehetnek állapítva, mindamellett azok
lényegökben nem egyebek, mint a sérteni nem akarás egyenes következményei. Ha pl. vasúton útazva valamely idegennel összejövünk, azon különös tartózkodás, valamint azon
tény, melyet néha ilyenkor egy újságlapnak fölajánlása által
tanúsítunk, szintén a békülékeny magaviseletnek önkéntes
létrejöttéről tesz bizonyságot, és pedig oly magaviseletéről,
mely a legdurvább emberfajnál sem szokott hiányzani.

Ugy, hogy a cselekvésnek eme módosúlatai (melyek
az emberekben mások jelen-léte által keletkeznek, s melyek
épen úgy szemlélhetők a legalsó társadalmi csoportok egyes,
egyébként korlátozatlan egyedeiben, mint a társadalomnak
legmagasabb és különben korlátozott tagjaiban) alkotják
azon aránylag határozatlan korlátozást, melyből más határozottabb korlátozások erednek, — vagyis azon kezdetleges és
ágakra nem oszlott nemét a kormányzásnak, melyből a politikai és vallásos kormányformák később kifejlődtek s melyben
ez utóbbiak eredetileg össze valának olvadva.
Ez állítás főként azért látszik különösnek, mert midőn
mi a kevésbbé előhaladt társadalmakat tanúlmánvozzuk, rendesen magunkkal viszszük kifejlett vallási és jogi fogalmainkat s mértékül ezeket használjuk. Ezek által félrevezettetve
elmulasztjuk meggondolni, hogy a miket mi a vallási és világi
kormányzás lényeges részének tekintünk, azok eredetileg
nagyon is mellékes részek valának s hogy a lényeges részek
a társadalom fejletlen korszakában a szertartásos tiszteletnyilvánításban állottak.
Az a priori világos, hogy ennek így kell lenni, ha a társadalmi tünemények ki vannak fejlődve. Rendszeres politikai
szervezkedések és teljesen megállapodott műveltség hirtelen
létre sohasem jöhetnek, mivel ezek már bizonyos alárendeltséget
követelnek. Mielőtt törvény keletkezhetnék, előbb okvetlenül
kell lenni a meghódolás bizonyos nemének olyféle hatalmasság előtt, mely ama törvényeket megalkossa és másokra
ráerőszakolja. Mielőtt bizonyos vallásos kötelességek el lennének ismerve, előbb kell, hogy egy vagy több természetfölötti
hatalom el legyen fogadva. Világos tehát, hogy azon magaviseletnek, mely bizonyos látható vagy láthatatlan uralkodó
iránti engedelmesség kifejezője, időre nézve előbb kell keletkeznie, mint azon polgári, vagy vallási korlátozások, melyeket
az uralkodó hatalom másokra ráerőszakol. S a szertartásos
kormányzatnak ezen időszerinti elsőbbsége, oly elsőbbség,
melyet mindenütt t a p a s z t a l a t u n k .
Hogy a politikai hatáskörben mennyire első-rangú dolog
az alárendeltséget kifejező alakiságok betöltése, azt Európának
ó-kori története világosan mutatja. Azon egész idő alatt, midőn
a fölött forgott a kérdés, hogy ki legyen az úr, alig volt olyan
szabályzat, melyet kifejlett polgári kormány szokott hozni, de

elég példa volt alázattal kifejezett loyalitásra. A míg minden
ember magára volt hagyatva, hogy védje magát, és a központi hatalom a családok közti vérgyülöltséget (blood-feuds)
íékezetlenűl hagyta — a míg a magán-bosszú oly nagy
elismerésben részesült, hogy pl. egy középkori törvény (Saliclaw), míg egy részről büntetendőnek nyilvánítá, ha valaki
elvitte az ellenség fejeit azon karókról, melyeken az azokat
megölő egyén lakása előtt ki valának állítva; másrészről a
politikai hatalmasságok iránti hűség-esküt, s a loyalitásnak
időnkénti nyilvánítását szigorúan megkövetelte.
Az egyszerű hódolatot, mely rövid idő alatt alattvalói
hódolattá nőtte ki magát, a kisebb uralkodók a nagyobbak
iránt gondosan nyilváníták; s azon hűbéres, ki kényura
előtt öv és kard nélkül térdepelve előbb alattvalóságát kinyilvánítá, s csak aztán lépett földjének birtokába, mindaddig nem
háboríttatott meg, míg alattvalóságának békében és harczban
kifejezést adott. A megkívánt tisztelet-nyilvánításnak visszautasítása, egyenlőnek tekinteték a föllázadással; mint ez jelenleg Chinában is történik, hol a hivatalnokok minden fokozata
iránt köteles magaviselet formáinak meg nem tartása „csaknem egyértékűnek tekintetik a hatalom iránti engedelmesség
fölmondásával." A társadalmi jellemvonások (traits) ezen öszszefüggése az alsóbb fokú népek között még jobban szembe
tűnő. Ellis (angol író) a tahiti szigetek lakóinak rendkívüli
szertartásaira vonatkozó elbeszélését így folytatja: „Ugy látszik, templomaikba is bevitték e különösséget, mely megkülönbözteti azon hódolatot és tiszteletet, melyet isteneik
iránt tanúsítanak, s hogy különösen jellemzi állam-ügyeiket, valamint a népnek uralkodója iránti magaviseletét és
áthatja egész társadalmi viszonyukat." „Azonban" — mondja
Ellis — „még szóbeli törvényeik és intézményeik tekintetében
is rendkívül elmaradottak". És így igazolva van Cook kapitány
azon állítása, hogy a tahiti szigetek lakóinál semmiféle igazságszolgáltatás nincsen. Marinernél szintén azt olvassuk,
hogy ha valaki Tonga városában egy főnemes jelenlétében
elhanyagolná a szokásos üdvözletet — (a nép hite szerint) az
istenektől bizonyos csapást lehetne várnia, mint a mulasztás
büntetését; s Marinernek a Tongában divatozó erényekről
összeállított sorozata így kezdődik: „Tisztelet nyilvánítandó
az istenek, nemesek és öregek iránt." Ha ehhez hozzáadjuk

Mariner azon állítását, miszerint a Tonga lakói által kárhoztatott igen sok cselekvény lényegileg épen nem mondható
rossznak, hanem azok csupán annyiban rosszak, a mennyiben
az istenek vagy nemesek ellen történnek, — akkor bizonyságot nyerünk arról, hogy Tongában a szertartásos ellenőrzés
magas kifejlődése mellett azon érzelmek, eszmék és szokások,
melyekből a polgári kormányzás származik, nagyon gyöngén
vannak kifejlődve. Hasonló az eset az ős-amerikai államokban. I. Montezuma mexicói király törvényei leginkább az
egyes osztályok közti viszonyra és az azok közti megkülönböztetésre vonatkoznak. Peruban ,,a legközönségesebb büntetés
volt a halálbüntetés, mert azt mondák, hogy a bűnös nem
azon kihágásért bűnhődik, melyet elkövetett, hanem azért,
mert megszegte az Yncák (indián fejedelmek) parancsát." Nem
érték el azon fokozatot, a melyben az embernek embertársa
ellen elkövetett vétségei helyreigazítandók, s a melyben következéskép van bizonyos arány a büntetés és vétség között ;
hanem a valódi vétség náluk a függeni nem akarás (insubordination) volt, ez által mintegy azt akarván jelezni, hogy
az alárendeltség a kormányzatnak lényeges részét képezi.
Dr. Tliunberg Károly (svéd természetbúvár) egy állítása azt
mutatja, hogy Japánban, hol az élet oly rendkívül szertartásos, ugyanazon elmélet teljesen ugyanazon eredményre vezetett. Es itt nem szabad felednünk, hogy még azon társaságokban is, melyek oly előhaladtak, mint a mienk, a legkezdetlegesebb állapotokhoz hasonló nyomok vannak még ma is
folyvást érvényben. — „A halálos vétek miatti búói vád alá
fogás" — mondja Wharton — „nem egyezik meg a királynak,
a mi urunknak békéjével (peace) valamint az ő koronájával s
általában méltóságával," ha a sértett egyéniség ismeretlen.
Ebből világosan következik, hogy legfőbb követelmény az engedelmesség és azon magaviselet volt, melyet a megszokott
magatartás első módosítása fejeze ki.
A vallási korlátozás talán még a politikai korlátozásnál
is jobban mutatja ezen általános igazságot. Midőn ugyanis
úgy találjuk, hogy a sírnál végzett vallási szokások, melyek
később a templomokban az oltárnál végzett vallási szertartásokká lettek: először a vagy eredetileg fölfogott, vagy eszményileg istenséggé avatott szellemek érdekében történt cselekvények voltak, — midőn úgy találjuk, hogy az áldozatok és

tagcsonkítások, melyek mind azért jöttek divatba, liogy a
megholt ember szellem-másának hasznára legyenek, nagyobb
mérvben történtek ott, hol a megholt ember szellem-másától
különösen féltek, — midőn úgy találjuk, hogy a temetési szertartásként gyakorolt bőjtölésből a vallásos bőjtölés származott
és hogy az elköltözöttnek magasztalása s a hozzá intézett
könyörgések, vallásos imák és könyörgésekké változtak: meggyőződhetünk arról, hogy miért állott az őseredeti vallás
csaknem kizárólag engesztelő tiszteletnyilvánításból. Bár
némely jelenleg létező műveletlen társaságokban az engesztelés egy módja azon parancsok ismétlése, melyeket az elköltözött atya vagy főnök kiadott, mihez némely esetekben ama
parancsok megrontása fölötti bűnbánat kifejezése is járul, —
és bár ez által arról győződünk meg, hogy kezdettől óta létezik bizonyos csira (germ), melyből aztán ama megszentelt
parancsok származtak, melyek később a vallásnak fontos
támaszaivá lettek; mégis miután a képzelt természetfölötti
lények kezdetben úgy tekintettek, mint a melyek a halál után
is megtartják azon vágyakat és szenvedélyeket, melyek életükben kiváló tulajdonságaik voltak: az erkölcsi törvénykönyv
ezen első elemei a műveltségnek eredetileg csak jelentéktelen
részét alkotják, mert a legfőbb rész az alárendeltséget kifejező
áldozatok, magasztalások s a szellemek vagy istenek jóakaratát megnyerni akarás kellő kifejezésében állott. Ennek bizonyítékaival mindenütt találkozunk. A tahiti szigetek lakóiról
olvassuk, hogy: „vallásos szokásaik össze valának forrva életöknek csaknem minden mozzanatával." A műveletlen és
félművelteket illetőleg általában véve hasonló állításokat olvashatunk. A Sandwich-szigetek lakói, bár nálqk alig van meg
valami az erkölcsiség azon alapelemeiből, melyek nálunk a
vallás fogalmában bennfoglaltatnak, túlszigorú és sok munkába kerülő szertartásokkal élnek. Előre megjegyezvén, hogy
a tabu szó szerint olyas valamit jelent, mi az istenekre nézve
szent. Ellis Henrik (angol utazó) müvéből idézzük a Hawaii
(a Sandwich-szigetek legnagyobbika) szigeten szokásos tabu
megünneplés! szertartásainak következő leírását:
,,A tulajdonképeni tabu ideje alatt a szigeten, valamint környékén minden tüzet vagy világosságot ki kell oltani; csolnakázni vagy
épen fürödni senkinek sem szabad és kivévén azokat, kiknek segédletére a templomban szükség van, senkinek sem szabad magát hajlékán

kívül m u t a t n i ; kutyának ugatni, sertésnek röfögni, kakasnak kukorikolni szigorúan tiltva van. Ez ünnepélyes alkalmakkor a kutyák és
sertések száját bekötik és a házi szárnyasokat tökhéjakkal leborogatják, vagy szemeiket rongydarabokkal bekötözik."

S llOg y a Sandwich-sziget lakói a szertartások és rendeletek megrontását mily nagy mérvű kihágásnak tekintették,
mutatja többek közt azon tény, hogy ,,ha valaki a tabu napján
legkisebb zajt okozott, annak meg kellett halnia". A vallás
még ott is folyvást ily féle szerkezetű, hol már jelentékeny
haladás tapasztalható. Oviedó a nicaraguabeliektől hitvallásuk
felől kérdezősködvén, midőn többek közt azon választ nyerte,
hogy ők bűneiket egy erre rendelt öreg embernek szokták megvallani, ismét azt kérdezé, hogy miféle bűnt szoktak megvallani,
az erre adott felelet legelső része is az volt, hogy: ,,megvalljuk neki, ha ünnepélyeinket meg nem tartva, azokat megrontottuk". A perubeliekről hasonlókép azt olvassuk, hogy a
legszembeszökőbb bűn a haucak (szellemek s más effélék)
tiszteletének elhanyagolása s életök nagy része a megholtak
szellemének kiengesztelése és istenítésében telik el. Hogy
mily fáradságosak voltak a szertartások pontos megtartásai,
mily gyakoriak voltak az ünnepélyességek, s mily pazarló
volt a költekezés, mely által a regi egyptomiaknál a természet fölötti lények jóakaratát megnyerni igyekeztek, azt az
ezekről szóló leírások és elbeszélések világosan mutatják; és
hogy a régi egyptomiaknál a vallásos kötelesség teljesítése
abban állott, miszerint különböző fokozatok szerint istenekké
avatott ősök szellemének vágyait ily módon teljesítették, arról
meggyőződést szerezhetünk Eamsesnek atyjához, Ammonhoz
intézett imájából, melyben a részére áldozott számos bikára
hivatkozva, a liarczban való segedelemért esedezik. A Mózes
előtti korszakban a zsidóknál epen így volt a dolog. Mint
Kuenen megjegyzi, Mózesnek „nagy munkája és kiváló érdeme
abban állott, hogy a vallásban az erkölcsi elemet uralomra
segítette. Az ő megújított hitvallásában „ J a v e h " abban különbözik a többi (pogány) istenektől, hogy neki nem csupán
áldozatok és ünnepélyességek által, hanem legíoképen az
erkölcsi parancsolatok teljesítésével lehetett szolgálni." Hogy
a görögök kegyelete a sírok fölötti szertartások pontos teljesítésén alapult és hogy a görögök istene főként akkor haragudott, h a az engesztelő szertartások elhanyagoltattak, nagyon

is ismert tény; és hogy az istennel való kibékülés úgy a trójaiaknál, mint az egyptomiaknál nem a becsületesség, hanem
a benyújtott áldozatok alapján követeltetett, mint ezt Chrysesnek Apollóhoz intézett imája bizonyítja, szintén kétségtelen
tény. Épen így a keresztyénség is eredetileg az ethikai elemnek a szertartásos elemet háttérbe szorító, megujult kifejlődése
volt, a mint azonban terjedt, elveszítvén őseredeti jellemvonásait, melyek megkülönböztették az alsóbb fokú hitvallásoktól, Európa középkorában már aránylag nagy mérvű külső
szertartást és igen -csekély erkölcsiséget tanúsított. Szent
Benedek szabályainak hetvenhárom fejezete közül a míg csak
kilencz vonatkozott a szerzetesek erkölcsi és általános kötelességeire, addig a vallásos rendszabályokat tizenhárom fejezet
tárgyalta. S hogy a rendszabályok tekintetbe nem vétele miként
azonosult a vétkesség eszméjével, mutatja a következő idézet
szent Columbanus Szabályaiból:
,,Ivi egy megszentelt ostyát kezéből kiejt, azt egy évi bűnbánat
sújtsa; liat hónapi pedig azt, ki elnézi, hogy az ostyát a féreg megegye ; húsz napi azt, ki sütés alkalmával megpörköli ; negyven napi
azt, ki gőgösen vízbe dobja; szintén húsz napi azt, ki gyomorgyöngeség miatt kihányja ; ha azonban ez betegség következtében történik,
akkor tíz napi bűnbánat is elegendő. Ki az ima végén elfelejti az
Áment, a ki evésközben beszél, a ki elfelejt kanalával keresztalakú
mozdulatot csinálni, vagy pedig elfeledi ugyanezt tenni a lámpára>
melyet egy fiatalabb barát meggyújtott, az hat vagy tizenkét ütleget
kapjon."

Kétségtelen dolog, hogy azon idő óta, a midőn az emberek az által vélték bűneik bocsánatát kieszközölhetni, hogy
kápolnákat építettek, vagy zarándoklásra mentek, egész a jelen
időig, a midőn a bárók többé nem rontanak egymás területére,
sem a zsidókat nem kínozzák, a mily mértékben kevesbedtek
a szertartások, azon mértékben növekedett az erkölcsiség;
bár ha Európa kevésbbé előhaladt részeire, mint például
Nápoly, vagy Szicziliára tekintünk, látni fogjuk, hogy azon
helyeken a szertartások gépies végrehajtása még ma is sokkal
nagyobb részét alkotja a vallásnak, mint az erkölcsi Szabályok
iránti engedelmesség. S ha meggondoljuk, hogy mennyire új
a protestantismus keletkezése, a melynek formaságai nem
annyira kimértek és kevésbbé ráerőszakolok, s a mely a kihágásokért nem igen szokott megliódolást kifejező cselekvények

végrehajtását követelni , ha elgondoljuk, hogy mennyire
újkori a szabadelvű protestantismus terjedése, a melyben e
változás még inkább szembetűnő, be fogjuk látni, hogy a
vallást csakis legutóbbi fokozatán jellemzi az, hogy benne az
alaki szertartások az erkölcsiségnek alá vannak rendelve.
Lássuk azért, mi következik ebből. Ha a korlátozásnak
e két neme, mely szükségképen polgári és vallásos kormányformává nő ki, eredetileg alig foglal magában egyebet, mint
a külső szertartások végrehajtását, ebből következik, hogy
a szertartásos korlátozás a többi korlátozásokat megelőzi.
A kifejlődésnek egymástól elütő szüleményei az által
árulják el rokonságukat, hogy különösen megtartanak bizonyos jellemvonásokat, melyek eredetileg azon törzsnek voltak
tulajdonai, a melyből kifejlődtek; és ebből az következik, hogy
bármiféle közös jellemvonásuk van, azok időre nézve előbb
fejlődtek ki, mint azon jellemvonásuk, melyek őket egymástól
megkülönböztetik. H a a halak, csúszó-mászók, madarak és
emlősök mind bírnak gerinczoszloppal, a kifejlődés fölvételéből (hypotliesis) következik, hogy a gerinczoszlop korábbi
időszakban lett a testszervezet részévé, mint a négykamarás
szív, vagy a fogak az állkapcsokban és az emlők, melyek
ezek egyik csoportját a másikától megkülönböztetik, vagy mint
a fogatlan csőr, a háromkamarás szív és a tollazat, melyek
ismét más-más csoportnak megkülönböztető tulajdonai, s így
tovább. Ha ez elvet a jelen esetre alkalmazzuk, bátran lehet
következtetni, hogy ha azon korlátozásoknak, melyek polgári,
vallásos és társadalmira osztályozhatók, vannak bizonyos
közös jegyei, melyek régibbek, mint a korlátozásnak jelenleg
már részekre oszlott nemei, akkor ezeknek előbb szükségképen
az őseredeti korlátozás jegyeinek kellett lenniök.
A szertartásos cselekvények tehát a legrégibbek, mert
az ágazatokra oszlott korlátozás mindenik neménél tapasztalhatók. Ott van példáúl az ajándékadás, mi egy azon cselekvények közül, melyek a korábbi fejlődés fokain az uralkodó iránti
alárendeltséget mutatják. Az ajándékadás eredetileg vallásos
szertartás, melyet előbb a sírnál, később azonban az oltárnál
végeztek ; a társadalmi érintkezésben ez eleitől fogva a tiszteletnyilvánítás eszközének, valamint a jóakarat biztosítékának
tekinteték. Ott van az engedelmesség, melynek különböző
kifejezési módjai csupán arra valók, hogy a tiszteletet kíilönBudapesti Szemle. Tizenhatodik kötet. 1878.
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böző fokozatokban kifejezzék az istenek, uralkodók és magánszemélyek iránt; ott van az önmegalázás, melynek kifejezését
úgy a templomokban, valamint a hatalmas egyének előtt is
egyaránt láthatjuk; itt vannak a térdhajtások, a bálványok,
uralkodók és alattvaló társak előtt; itt a fejnek födetlenítése,
mi épen úgy jele a vallásos tiszteletnek, mint az alattvalói
alázatos ragaszkodásnak; végre itt van aleborulás, mit ugyanazon három czélból szoktak alkalmazni. Épen így áll a dolog
a czímezéssel is ; az atya megtisztelő nevezet példáúl egyaránt
alkalmaztatik az istenre, királyra és köztiszteletben álló szeniélyekre; épen így az úr, valamint számos más czímezések.
Ugyanez áll az alázatos beszédekre, melyek a beszélő részéről
az alsóbbrendüség és alattvalóság nyilt bevallásaiúl tekinthetők és arra czéloznak, hogy valamely uralkodónak, vagy
magán személynek magas kegyét biztosítsák. Továbbá így
vagyunk a dicsérő és magasztaló kifejezésekkel is. Az istentiszteletnek nagy része nem egyéb, mint bizonyos istenség
nagy voltának elbeszélése. A zsarnoki uralkodók rendesen a
tulságig magasztaló kifejezésekkel czímeztetnek, — s a hol a
társadalmi érintkezésben a szertartásos alakiság képezi az
uralkodó elemet, ott a magán személyek is tulcsapongó köszöntésekkel üdvözlik egymást.
Számos, kevéssé előhaladt társadalomban, sőt a már
némileg előhaladtakban is, főként hol a társadalmi szervezet
eredeti jellegét megtartották, a tiszteletnyilvánításnak különböző más nemeire is találhatunk, melyek azonban mindannyian bizonyos alárendeltséget fejeznek ki s a melyek a
polgári, vallási és társadalmi korlátozás fajaihoz többé-kevésbbé
hasonlítanak. A polynéziai malayok közt az először fogott
halnak s legelőször megért gyümölcsnek feláldozása úgy tekintetik, mint az istenek és főnökök iránti tisztelet kifejezési
jelvénye. A fidzsi szigetek lakói ugyanazon ajándékot adják
isteneiknek, mint főnökeiknek, tudniillik eledelt, tekenősbékát és czetfogakat. Tongában, ,,lia egy első rendű főnök esküt
tesz le, az az istenre esküszik, ha alsóbb rangú főnök tesz le
esküt, felsőbb rangú rokonára esküszik, a ki nálánál természetesen magasabb rangú főnök". Fidzsiben „mindenki ügyel
arra, hogy rá ne lépjen azon ajtó küszöbére, mely az istenek
részére van fentartva; e küszöböt az előkelő személyek óvatosan átlépik, más alsóbb rangúak pedig kezeiken és térdeiken

másznak át rajta. Ugyanez eljárási mód tapasztalható a főnökök háza küszöbének átlépésénél is". Siámban „az ötödik
hónap holdtöltekor a talapinok (szerzetrendi papok) illatos
vízzel megmossák a bálványisteneket. . . . A nép szintén megmossa a sancratokat (világi papok) és más kisebb talapinokat;
a családi körben pedig a gyermekek mossák meg szülőiket".
A szertartásos tiszteletet illetőleg Chinában számos példára
találunk. „A chinai császár trónra lépte alkalmával háromszor
letérdepel s kilenczszer meghajtja magát atyja oltára előtt, s
ugyané szertartásokat végzi azon trón előtt i s , melyen
Dowager császárné ül. S mikor aztán elfoglalta trónját, a
főtisztviselők rangjok szerint sorakozva kilenczszer letérdelnek és meghajtják magukat ő előtte". S a szintén szertartáskedvelő japániák hasonló eljárást követnek. Ott a császártól
kezdve le egészen a birodalom legutolsó alattvalójáig, az
önmegalázásnak szakadatlan egymásutánja tapasztalható.
A japáni császár, miután rangfokozatban egyetlen emberi
lény sincs nála előbb való, mély alázattal hajtja meg magát
bizonyos pogány bálvány előtt; s alattvalói mindenikének —
a herczegtöl kezdve le a legutolsó parasztig — van valakije,
a ki előtt ő köteles erősen meghajolni s a sárban fetrengeni;
ciZíLZ cl vallásos, politikai és társadalmi alárendeltség a magaviseletnek itt is ugyanazon formája által fejeztetik ki.
Az általános igazság ez ismertető jegyeit, melyekre példákat — főként, ha a szertartásos tiszteletnyilvánításnak
minden nemét figyelembe veszszük — elég bőven találhatunk,
itt röviden azért soroljuk fel, hogy további bizonyítékai legyenek annak, miszerint a kifejlődés rende szerint a polgári és
vallásos korlátozást rendesen megelőzi a szertartásos korlátozás s így ezzel kell legelőször tisztába jönnünk.
A szertartásos kormányzatnak legáltalánosabb vonásairól a kevésbbé általánosak tárgyalására térve át, azon kérdéssel találkozunk, hogy : miként keletkeznek a magaviselet azon
módosúlásai, melyek azt alkotják ? Közönségesen úgy tartják,
hogy azok — mint a tisztelet és becsülés jelképei — öntudatosan állapíttatnak meg. Az ős eredeti gyakorlatnak szokásos
módja körüli vizsgálódás folyamában úgy találjuk, hogy a
kifejlett eszmék kifejletlen elmékre vitetnek vissza. Azonban
ez előföltétel is ép oíy téves, mint az, melynek alapján a társadalmi szövetkezés elméletét megalkoták ; mely utóbbi szerint
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a müveit ember fogalmairól azt tartják, liogy azok már kifejlődésé legelső korszakában is ismeretesek voltak előtte. Azonban valamint igen kevés alapja van azon hiedelemnek,
hogy az őseredeti emberek önelhatározás folytán alkottak
társadalmi szövetkezéseket, ép oly kevéssé bizonyos azon
föltevés is, miszerint az őseredeti emberek szabad elhatározás
következtében fogadtak el bizonyos jelképeket. A szokásos
tévedés legjobban kitűnik, ha a jelképezés legkifejlettebb
nemét, a nyelvet veszszük tekintetbe. A vad ember nem ül
neki, hogy szándékosan új szót faragjon, hanem azon szavak,
melyeket ő közhasználatban talál, valamint azok, melyek
szóképzés, vagy pedig a tulajdonságoknak szóval való kifejezése,
vagy végül bizonyos szembetűnő hasonlóság által ajánlatba
hozott képmásítás következtében az ő élete alatt közforgalomba
jőnek, minden szándékos közreműködés nélkül felszaporodnak.
A müveit népek azonban, kik tudják, hogy a szók jelképes természetűek, gyakran szándékosan új szavakat alkotnak azért, hogy ezek által új eszméket fejezzenek ki, illetőleg
jelképezzenek. Épen így áll a dolog az írott nyelvvel is.
Egyptom őslakói soha sem gondoltak arra, hogy bizonyos
hangokat képviselő jeleket használjanak, hanem az ő följegyzéseik épen úgy kezdődtek, mint a hogy az éjszak-amerikai
vad indiánokéi ma is kezdődnek, azzal tudniillik, hogy az
emlékezetben tartandó dolgok és viszonyok esetlen képei lerajzoltattak; a mint azonban a följegyzések folyama kiterjedtté
lett, a nagyon is kezdetleges képek megrövidíttettek és jelentéseikben általánosabbakká tétettek; így aztán lássanként
mindinkább elveszíték a tárgyakhoz és cselekvényekhez való
hasonlóságukat, míg nem végre a tulajdon nevek kifejezése
szükségének kényszere alatt, ama rajzolatok bizonyos részei
hangjelző (plionetical) értelemben használtattak, minek következtében a hangjegyek — betűk — véletlenül létrejöttek.
Azonban napjainkban az írás már oly fokra fejlődött, melyen
— mint ezt különösen a gyorsirászat mutatja — bizonyos
jegyek szándékosan lettek kiválasztva a végett, hogy különös
szavakat és hangokat jelezzenek. A tanulság itt eléggé világos.
Valamint nagy tévedés volna azt következtetni, hogy mivel
mi szándékosan választunk ki bizonyos hangokat, hogy azok
eszméket képviseljenek, s bizonyos jegyeket, hogy hangokat
jelképezzenek: a vad és barbár népek eredetileg szintén

hasonlót cselekedtek; de szintúgy igen nagy tévedés volna
azon következtetést vonni le, hogy mivel a művelt népek
között bizonyos szertartások (mint pl. a szabad-kőművesekéi)
önkényűleg vannak megállapítva, épen így a műveletlen
népeknél is önkényűleg állapíttattak meg a szertartások.
Midőn a szertartásos korlátozás őseredeti mivoltát jeleztük, fölmutattuk egyszersmind az alárendeltséget kifejező
magaviselet némely oly módjait is, melyek természetes keletkezéssel bírnak s a következtetés, melyre itt a figyelmet különösen irányozni akarjuk, az, hogy mindaddig, míg a szertartások természetes kifejlődése menetét föl nem találtuk,
bizonyosak lehetünk abban, hogy nem fedeztük föl annak
eredetét. E következtetés igazsága annál valószínűbbnek fog
látszani, ha vizsgálat alá veszsziik azon különböző módokat,
melyek szerint az erkölcsi érzelem szándékos nyilvánulásai az
alaki tisztelet-nyilvánítást divatba hozzák.
Az anyajuh, midőn elmaradt báránya után bégetve
szagolgatja a közelében levő bárányok majd egyikét, majd
másikát, míg végre egy feléje futót sajátjának ismer föl, kétségtelenül a megnyugtatott anyai érzelem hullámzását tapasztalja; és ismétlődés által e fölismert szag és e gyönyör között
olyan társulás jön létre, hogy az első rendesen az utóbbit
eredményezi: így a szaglás minden esetben kellemessé leszen
az által, hogy a szülői szeretet érzelmét többé-kevésbbé
öntudatra hozza.
Hogy némely emberfajoknál az egyedek hasonló módon
azonosíttatnak, erről a Biblia is tanúskodik. Ámbár Izsák
koránál fogva megtompult érzékeivel nem tudja fiait egymástól megkülönböztetni, mindazáltal azon tény, hogy Jákobot
nem képes látni, s a Jákob hangján és kezein tapasztalt egymásnak ellentmondó bizonyítékok által zavarba hozatva
„megszagolá ruháinak szagát, és megáldá őt," — azt mutatja,
hogy a zsidóknál a különböző személyek, még ha ugyanazon
család tagjai voltak is, az által ismertettek föl, hogy mindeniknek meg volt a maga különös szaga.
És hogy a kedvelt egyén különös szagának fölismerése
csakugyan gyönyört szerez, erre példát szintén egy másik
ázsiai fajnál találhatunk. Timkowski egy mongol apáról írja,
hogy „Legifjabb fiának fejét időnként megszagolta, mi a
mongoloknál a szülői gyöngédségnek — a megölelést helyet-

tesítő — szokásos jelvénye." Jagor a philippini szigetek
lakóiról írván, így szól: „A szagnak erzéklése az indiánoknál
annyira ki van fejlődve, hogy egy zsebkendő megszagolása
folytán képesek megmondani, ki annak a tulajdonosa (Reisesk.
p. 39); s a szerelmes felek, midőn egymástól elválnak, bizonyos vászondarabokat cserélnek ki egymással, melyeket
magukkal hordanak, s egymástól való távoliétök alatt szeretőik illatát beszívják s azon fölül csókokba fürösztik a drága
ereklyéket." Épen így van ez a Chittagong-Hill népfajnál is.
Lewin angol utazó ugyanis azt írja róluk, hogy „Csókolódzási
módjuk igen különös. A helyett, hogy ajkaikat egymásra
illesztenék, szájukat és orrukat egymás arczához nyomják s a
bőrkipárolgást erősen magukba szívják. Erre vonatkozó kifejezés-módjuk is nem az, hogy ,.adj egy csókot," hanem „szagolj meg." Itt meg kell jegyeznünk egy következményt.
Ugyanis, miután a kedvelt személyből kipárolgott szagnak
belehelése úgy tűnik föl, mint az egymás iránti vonzalom jelvénye, ennélfogva, minthogy az emberek szerettetni kívánnak,
s a szeretet nyilvánítása által elégültekké lesznek, e szeretést
jelentő cselekvény végrehajtása tisztelet-nyilvánítási szertartást hoz létre, s a tisztelet kifejezése bizonyos módját fejleszti
ki. A Samoa sziget lakói az által üdvözlik egymást, hogy
„orraikat közvetlen érintkezésbe hozzák egymással, mire nem
összedörzsölés, hanem egy erős szippantás következik. A náluknál magasabb rangú személy kezeit szintén megszorítják és
megszagolják." Hasonló üdvözlési módok divatoznak az eszkimók és új-seelandiak között is.
Miután a szaglás és ízlés közt szoros rokonság van,
természetesen várhatjuk a cselekvéseknek oly osztályát, melyek
a megízlelésből származnak, párhuzamban a cselekvések azon
osztályával, melyek a szaglásból erednek; és e várakozásunk
be is teljesül. Hogy a hím és nőstény galambok csókolódzása
és a párosan élő madarak hasonló cselekvése, olyan indulatot
jelez, mely ízlési érzés (gustatory sensation) által elégíttetik
ki, kétségbe vonni nem igen lehet.
Az alsóbb rendű teremtmények részéről semmiféle ily
cselekvésnek — mint pl. hogy a tehén megnyalja borját —
nem lehet semmi más eredete, mint azon vágynak egyenes
ösztönzése, melyet a kielégítés által ér el; s ily esetben a
kielégítés azon érzésben rejlik, melyet a magzat élénk észre-

vevése a nyugtalankodó anyában fölébreszt. Némely állatokban hasonló cselekvések az indulat más alakjából származnak.
A kéznek, vagy a hol hozzáférhető, az arcznak megnyalása a ragaszkodásnak igen közönséges kifejezése a kutyák
részéről; és ha meggondoljuk, mily élesnek kell lenni azon
szaglási érzéklésnek, mely által a kutya gazdáját nyomozza,
ugyanazt a kutya ízlési érzékléséről sem lehet kétségbe vonnunk ; benne ugyanis bizonyos benyomás létesül, oly benyomás, mely az érzelem azon gyönyör-élvezeteit ábrázolja,
melyet gazdájának jelenléte okoz neki. Nagyon valószínű azon
következtetés, hogy az emberi csók — mint a kölcsönös vonzalomnak kifejező jele — hasonló eredettel bír. Bár a csókolódzás nem minden ember-fajnál általános s bár úgy látszik,
hogy a szerecsen faj nem ért hozzá és bár, mint föntebb láttuk, vannak esetek, melyekben a csókot a szagolás helyettesíti : mindamellett, miután egymáshoz nem hasonló és nagyon
távol eső emberfajoknál közönséges, azt lehet következtetnünk, hogy ugyanazon módon keletkezett, mint az alsóbb
rangú teremtmények hasonló cselekménye. Itt azonban minket főként az érdekel, hogy a közvetett eredményt észleljük.
A megcsókolástól, mint a vonzalom természetes jelétől
származik azon csókolás, mely — mint a vonzalom utánzásának eszköze — kielégíti azokat, a kik megcsókoltatnak, s az
által, hogy ekként kielégíti, egyszersmind a csókolóval ki is
békíti őket. Innen van a kezek, lábak és ruhák csókolásának
egy szembe szökő forrása, mint a szertartásos kormányzásnak
egy része.
Az érzés, legyen az érzéki vagy erkölcsi, egyaránt izomösszehuzódásokat okoz, melyek azon mérvben erősek, a mily
mérvben feszültek; s más egyéb érzések között az erkölcsi és
érzéki szeretet érzéseinek különösen ilyféle hatása van, mely
megfelelő alakban nyilatkozik. Az innét eredő cselekvények
legjelentékenyebbike az alsóbb rendű állatoknál nem igen
nyilatkozik, mivel azoknak végtagjai a fogásra alkalmatlanok,
de az emberfajban eléggé világos annak természetes keletkezése. Midőn egy anyának gyermeke megöleléséről van szó,
mindenki tudja, hogy itt (ha csak némileg azért nem tartózkodik az anya, mert a szorítással kárt tehetne) a megölelésnek
erőssége mértéke egyszersmind az anyai érzés erejének; és a
ki elgondolja, hogy azon érzés ekként izom-mozgás alakjában

természetesen nyilvánul, az be fogja látni, bogy e cselekmény
ugy van irányozva, bogy ez a bírásnak élénk öntudatra hozatala által kielégítse az érzelmet.
Hogy a fölserdültek között a frigyesült érzés hasonló
cselekményeket eredményez, alig szükség említeni. Azonban
nem annyira ezek, mint inkább az ezekből levonható tények
azok, melyeket itt különösen meg kell jegyeznünk. Itt van a
szertartásnak egy másik kútfeje: a megölelés is, mely arra
czéloz, hogy az érzéki szeretetnek kifejezést adjon, arra törekszik, hogy kibékítést létesítsen oly esetekben, melyekben az
az alárendeltségből folyó másnemű tisztelet-nyilvánítás által
nincs egészen lehetetlenné téve. Ezt föltalálhatjuk ott, hol a
kormány által elrendelt alárendeltség csak kissé van kifejlődve:
Lewis és Clarkénál, bizonyos kigyó-imádó indiánokról (SnakeIndians) olvassuk, hogy midőn velők találkoztak, „hárman
azonnal leugrottak lovaikról és Lewis kapitányhoz jövének
s nagy szívességgel megölelték öt." Marcy egy Rio-Grand
vidéki indiánról (comanclie) beszéli, hogy „még midőn a
nyeregben voltam, megragadott engem és bozontos szurtos
fejét vállamra hajtva medveszerü öleléssel magához szorított,
mit én az alkalomhoz méltó férfiasság bizonyos nemével
békén eltűrtem. Snow szintén azt beszéli, hogy a fuego-földiek
„barátságos üdvözlete minden más, csak kellemes nem volt
rám nézve. Az emberek hozzám jövének s nyakon ragadtak,
mi igen sokban hasonlított a medve általi megragadtatáslioz."
Az érzés a mellett, hogy izom-munkásságokban nyilvánul, melyek a föntebbiekliez hasonló esetekben, bizonyos
czélra irányulnak, más esetekben határozatlan izom-működésben jelentkezik. Az eredményezett változások rendszerint egymásnak megfelelők.
Valamely végtagnak minden jelentékeny mozgása olyan
helyzetbe hozza azt, a melynél könnyű az ellenmozgás, részint
azért, mert az ellenmozgást létre hozó izmok akkor a legjobb
helyzetekben vannak arra, hogy összehúzódhassanak, részint
pedig azért, mert a mozgást rövid nyugvás követte. Innen
van a kéz elől és hátul összecsapásának természetessége. Ezt,
a gyermekeknél mint a gyönyörélvezetnek természetes nyilvánulását láthatjuk, a míg a műveletlen népek közt már úgy
találjuk, hogy ott bizonyos szertartás eredetévé változott.
A kezeknek összecsapdosása Loangóban (Alsó-Guinea egyik

tartományában) „a tisztelet legmagasabb kifejezője"; hasonló
jelentéssel fordul elő a part-vidéki szerecseneknél KeletAfrikában, valamint Dahomé lakóinál Alsó-Guineában. ABatoka nevű népfaj (a Zámbéze folyam vidékén) az üdvözlés
kifejezésére szolgáló egyéb cselekvény mellett „kezeivel lábszára
külső részére csapdos"; a Balonda nevű néptörzs „a mellett,
hogy kezeit összecsapdossa, néha, midőn üdvözletet akar
kifejezni, könyökeivel oldalbordáit verdesi", a míg a Dahoméban lakó partvidéki szerecseneknél az ujjak csattogtatása
szintén egy nemét képezi az üdvözlés-módnak. A karok és
kezek rendarányos izom-működései mellett, melyek egy más
személy jelenlétében valódi vagy tettetett gyönyört ily módon
igyekeznek kifejezni, nemcsak efféle mozdulatok, de sőt a lábszárak is szerepelnek. A gyermekek gyakran „örömükben
ugrándoznak", sőt néha még felnőtteket is lehet látni, hogy
hasonlót cselekesznek. Ennélfogva az ugrálási mozdulatok
igen alkalmasak arra, hogy üdvözlési módokká változzanak.
Loangóban „számos előkelő ügy üdvözli a királyt, hogy kezeit
összecsapdosva kétszer vagy háromszor előre és hátra nagyokat ugrik." A fuegó-földi lakosok, mint az Egyesűit Államok
kutatói mondják, barátságukat „ugrálás által nyilvánítják." *)
Az érzés, midőn külsőíti magát, épen úgy összeliűzza
a hangszervek, mint más egyéb szerveknek izmait, úgy hogy
az öröm nagyságához képest az örömet kifejező hang- és testmozgások is rendesen aránylagosan élénkülnek. Innen azon
ujjongások, melyek általában véve örömet fejeznek ki, bizonyos tekintetben azon örömet is jelentik, melyet a szerető
szívek összetalálkozása hoz létre; valamint arra is szolgáln a k , hogy örömet fejezzenek ki azon egyén jelenlétében,

*) Tylor János, az Egyesült Államok egykori elnöke Early
History of Mankind czímű művében a szertartásokra tett megjegyzései
alkalmával többek közt ezt mondja : „A tisztelgés legalsóbb neme,
melynek csupán az a czélja, liogy tetszetős testi érzést okozzon, oly
féle udvariasságokba siilyed le, minőket csak az alsóbb rendű állatoknál láthatunk. Ilyenek a paskolás, verdesés, csókolózás, az orrczimpák összenyomása, fúvás, szuszogás stb. Az öröm természetes kifejezései,
mint pl. a kezek összeverdesése Afrikában, az ugrándozás Fuégó-földén :
mind azért történnek, hogy a barátságos érzületnek vagy üdvözlésnek
kifejezést adjanak." Tylor azonban nem mutatja ki e cselekvények
physico-psycliologiai forrásait.

kinek jóindulatát az ember maga részére megnyerni iparkodik.
A fidzsi szigetek lakóinál „a tisztelet a tama szó által
jeleztetik, mi a legmélyebb tiszteletet kifejező kiáltás, melyet
az alsóbb rangúak akkor szoktak nyilvánítani, midőn valamely
főnökük vagy főtanyahelyök (chief town) felé közelítenek."
Ausztráliában — mint föntebb láttuk — megkívántatik, hogy
midőn valaki a táborozási helyhez egy angol mérföldnyire közel jő, hangos Cooeyt kiáltson, mi oly cselek vény, mely a míg
egy részről örömet fejez ki az újolagos találkozás fölött, addig
más részről egyszersmind jelzi azon baráti érzelmeket, minők
a véletlen találkozások alkalmával rendesen keletkeznek.
Még egy más példát is említhetünk. A könnyek rendesen
mély érzésből származnak, legtöbbnyire ugyan fájdalmas, de
néha örömteljes érzésből is, kivált ha ez utóbbi szélsőségekbe
csap át. Innen a sírás, mint örömnek jele, gyakran üdvözlő
tisztelet-nyilvánítássá változik. Az ilyféle tisztelet-nyilvánításnak és tisztelgésnek eredetét mutatja a héber hagyományokban Tóbiásnak Raguéi által való fogadtatása, midőn ez benne
unoka-öcscsét ismeri föl: „Akkor Raguéi felszökött, megcsókolta öt és sira." (Tóbiás könyve VI. 6.) Némely emberfajoknál ugyanezen alapból bizonyos társadalmi szokás nőtt
ki. Űj-Seelandban egy találkozás alkalmával „meleg tangixal
(örvendezés) üdvözlé a két fél egymást; azonban midőn
már egy negyedóráig, vagy valamivel tovább ültek egymással
szemben, elkezdtek a legszánandóbb vezeklés és jajgatás
hangján siránkozni s így aztán a tangi hangivá (siránkozás)
változott át; — a két éltes nő elkezdé orrát fuvogatni, mi által
röfögésszerű hangokat hallattak, s mindez csak azért volt,
hogy egymást kiengeszteljék." Továbbá ugy találjuk, hogy a
sírás egy bizonyos főnök megérkezése alkalmával nyilvános
szertartásként is alkalmaztatott, miről a következő idézet
tanúskodik: „A nők egy halmon állottak s a főnök megérkeztét hangos és hosszas tangix al üdvözölték; azonban egyszer
csak félre vonultak, hogy ott czivódásba bocsátkozzanak, vagy
erősen kaczagjanak, hogy aztán ily módon mesterségesen
folytassák sírásukat." Más polynéziai malay-fajoknál e szokás
szintén divatozik.
Azon módnak — melyen az érzelem természetes nyilvánulásai szertartásokat eredményeznek — ez illustratiói-

hoz sorozható még néhány illustratiója azon módnak is,
melyen a szertartások nem egyenesen szándékos cselekvényből származnak ugyan, mindamellett természetes következés
szerint, nem pedig jelképezés folytán jőnek létre. Itt kevés
bizonyítgatással is beérhetjük.
Livingstone beszéli, hogy Közép-Afrikában a vérrokonságok úgy alakíttatnak, hogy az illetők egymás véréből isznak
egy keveset. Hasonló módon szokták az atyafiságot megállapítni a Madagascar és Borneo szigeteken s a föld sok más
helyein; sőt az angolok legtávolibb őseinél is általánosan ez
volt szokásban. Úgy tartják, hogy ez a tisztelet-nyilvánítás jelképezése. Midőn az ősi fogalmakat tanúlmányozzuk, és valóban
úgy találjuk, hogy az őseredeti ember bárminek tulajdonságait
is úgy tekinti, mint a mely az illető dolog minden egyes
részeiben föltalálható, s ennélfogva úgy vélekedik, hogy a
vitéz ellenfél bátorságát elsajátítja, ha annak szívét megeszi,
vagy pedig megholt rokonának erényeit örökli, ha annak
csontjait porrá törvén, vízben megiszsza; — be fogjuk látni
azt is, miért véli az őseredeti ember azt, miszerint egymás
vérének megivása által egymás természetének tényleges közössége hozatik létre, s miért hiszi azt, miszerint egymás fölött
hatalmat nyerhet az által, ha egymásnak testéből bizonyos
résznek birtokában lehet, és miért gyanítja azt, miszerint más
fölött erőt nyer az által, ha ama másnak tagjaiból bizonyos
résznek birtokába juthat.
Hasonlólag áll a dolog a neveknek kölcsönös kicserélésével is. A shoshon népfajnál „saját nevének barátjára való
átruházása a legnagyobb megtisztelés, melyet egyik ember a
másik iránt tanúsíthat." Ausztrália ős lakói a testvéries érzés
bizonyságaként kicserélik neveiket az európaiakkal. E nagyon
elterjedt gyakorlat azon hitből származik, miszerint a név az
egyennek alkatrésze. Valaki nevének bírása épen úgy tekintetik, mintha az illető olyas valamivel bírna, mely ama másik
egyén lényének egy részét képezi, mi aztán arra képesíti a
birtokost, hogy annak, kinek nevét bírja, ártalmára lehet;
ebben van oka annak, hogy számos népfajnál a neveket gondosan eltitkolják. A nevek kicserélése ennél fogva annyi, mint
egymásnak lényében való részességet létesíteni, valamint
egyiket hatalommal ruházni föl a másik fölött; mi igen nagy
kölcsönös bizalmat szokott jelenteni.

Vate népeinél szokásban van, „hogy midőn békét akarnak kötni, saját embereik közöl egyet vagy többet is leölnek,
s ezek testét elküldik azoknak, kikkel hadakoztak, hogy azok
megegyék." Samoa szigetén pedig „az a szokás, hogy midőn
az egyik néptörzs a "másik előtti meghódolását fejezi ki,
hódítóik előtt meghajolnak, kezökben egy darab tűzi fát s egy
csomó falevelet tartva, mihez még néha nádvágó kés (bambooknives) is járul, mely tárgyak a disznóperzselésnél szoktak
használtatni; mintha ezt mondanák: „Ölj meg és süss meg
bennünket, ha neked tetszik."
E tényeket csak azért említők, mivel világosan mutatják azon kiinduló pontot, a miből egy feltünőleg mesterkélt
szertartás keletkezhetett. Ha a cannibalismus hagyományai a
Samoa sziget lakói közöl eltűnnének, a tűzifa, levelek s a késadásának fenmaradt szokása — mint a meghódolás jelvénye
— a rendes magyarázati mód szerint, szabadon kigondolt
tisztelet-nyilvánításnak tekintetnék.
Hogy a dakotáhknál a békét kőbaltáik eltemetésével,
Brazília ős lakóinál pedig nyilak és nyílvesszők elajándékozásával jelezték, mindezeket ugy lehet tekinteni, mint a jelképezés bizonyos példáit, — a mi azonban eredetileg a jelképezett
cselekvénynek csak némi módosulata; mert a viaskodásnak
megszüntetése az által van kényszerítve, hogy a fegyverek
elhányatnak, vagy pedig az által, hogy az ellenfélnek átadatnak. Ha — miként ez a művelt népeknél szokásos — a legyőzött ellenfél átadja kardját a győzőnek, azon tény, hogy ez
által magát védtelenné teszi, a személyes meghódolásnak
ténye; azonban a hadvezér részéről minden esetre azt jelenti,
hogy hadserege megadja magát. Hasonlóképen, ha — miként
Afrika némely vidékein — „némely nem rabszolga feketék
önkéntesen rabszolgákká lesznek az által, hogy alávetik
magukat azon egyszerű, de igen jelentésteljes szertartásnak
hogy lándzsáikat leendő uraik szeme láttára ketté törik,"
bizton azt mondhatjuk, hogy az ekként mesterségesen megállapított viszony nagyon megközelíti azon viszonyt, mely
akkor jön létre, ha az ellenség, kinek fegyvere eltört, zsákmánylója (captor) által rabszolgává tétetik: s így a fiiképes
egyezkedés csak utánzása a tényleges egyezkedésnek.
Most egy tanulságos példa következik.
Itt a zöld galyakra, főként mint a béke és kiengesztelő-

dés jelvényére s mint vallásos szertartásra utalunk. A zöld
galy használata, mint békét jelentő szokás, előfordul Chili
egyik tartományában, Araucaniában, valamint Új-Guinea
népeinél, Uj-Caledoniában, a Sandwich szigeteken, Tahitiben,
Samoa szigetek és Uj-Seeland lakóinál; engesztelődési jelvényekűl ily zöld ágak használtattak a hébereknél is. (II. Macc.
XIV. 4.)
Némely esetekben pedig úgy találjuk, hogy a zöld galy
nemcsak békét, hanem egyenes meghódolást is jelentett.
Cieza, Peru lakóiról írván, többek közt így szól: „A férfiak és
fiúk zöld galyakkal és pálmalevelekkel jövének, hogy kegyelmet esdjenek"; a kérelmezők a görögöknél is olajágakat vittek magokkal.
A régi egyptomiaktól fenmaradt falfestmények, a gyászmenetek alkalmával előlvitt pálmaágakat mutatnak, melyek a
megholt kiengesztelését jelképezték; „összefont pálma-ágaknak a sírokra tűzése, még jelenleg is általános szokás Egyptom
mohamedán temetőiben. Wallisnak a Tahiti sziget lakóira
vonatkozó állítása azt mutatja, hogy nálok a zöld galy használata vallásos tisztelet-nyilvánítás jelvényévé változott, —
ugyanis : egy a sziget partvidékén mozogva hagyott ingát
félelemmel szemléltek a bennszülöttek és zöld galyakat s
malaczokat hoztak, melyeket az inga-oszlop tövéhez leraktak.
S hogy keleten az ős-korban isten-tiszteleti czélra faágakat
alkalmaztak, mutatja III. Móz. XXIII : 40-ik versében adott
ezen utasítás: „Vegyetek magatoknak szép fáknak ágait,
pálma-galyakat," stb. „s örvendezzetek az úr előtt"; ennek
bizonyítékául szolgál a mennyországban kiválasztottak leírása
— a kik „kezeikben pálma-ágakat tartva állanak a trón előtt."
(Jel, VII. 9.)
Ennek magyarázata, ha rátalálunk a vezérfonalra, igen
egyszerű. Számos utazó elbeszélései illusztrálják a tényt,
miszerint a fegyverek lerakása idegenek közeledtekor arra
való, hogy békés szándékot jelezzen: minek oka világosan az,
hogy e cselekvénynyel az ellenkező szándéknak ekként eleje
van véve. így pl. Barrow a kafferekről mondja: „ezen nép
lakói arról ismerik föl a békekövetet, hogy ez — mintegy száz
lépésnyire azoktól, kikhez küldve van — lándzsáját (hassagai)
leteszi a földre s ekkor aztán kiterjesztett karokkal halad közelebb," a karok kiterjesztése világosan azon czélból történik,

hogy ez által azt mutassa, miszerint nála semmi elrejtett
fegyver nincs. Azonban hogyan lehet megmutatni, hogy nincs
fegyver, a midőn még oly távol van, hogy a magával vitt
fegyverek nem láthatók ? Egyszerűen az által, hogy más oly
tárgyakat viszen, melyek láthatók; s a lombos ágak erre a
legalkalmasabbak, s egyszersmind a legkönnyebben megszerezhető tárgyak is azon czélra. Ez állítás nagyon könnyen
igazolható. Tasmania lakóinak volt egy módjuk, mely szerint
megcsalták azokat, kik azon körülményből, hogy a küldött
egyén kezeiben zöld galyakat vitt magával, azt következtették,
hogy nála semmi fegyver nincs. Azt cselekedték ugyanis, hogy
lándzsáikat menés közben lábujjaik közé fogták: ,,a fekete küldött barátságot színlelve közeiedék, . . . . azonban végzetes
lándzsáját lábujjai között vonszolá." A mily önként-fölvettnek
látszik tehát a zöld galy-vitel szokása, ha csupán későbbi
alakjában szemléljük, annyira nem szándékosan választottnak
bizonyúl, ha eredetére visszatekintünk. A zöld galy eleinte
főként arra szolgált bizonyítékul, hogy miután a közeledő
idegen fegyvertelen, tehát nem ellenség; később azonban a
barátság más jeleivel is kapcsolatba hozaték. Midőn a kibékülés hódolatba ment át, e szokás akkor is fenmaradt. S így
később oly különböző más cselekvények kötettek hozzá, melyek
tiszteletet és imádást fejeznek ki.
Még egy esetet kell fölemlítenünk, mivel ez szemmel
láthatólag mutatja, hogy a szertartások értelmezései hogyan
válnak mesterségesen kigondolt cselekvényekké, ha természetes eredetök nem tudatik. Baker az arabok házassági szokásairól írván, többek közt így szól: „Nálok sok az ünnepélyesség,
és a szerencsétlen vőlegény aláveti magát a menyasszony
rokonai részéről való megkorbácsoltatás isten-ítéletének csak
azért, hogy bátorságát bebizonyítsa. Ha a boldog férj azt
akarja, hogy őt a jegyes rokonai a férjül fogadásra méltónak
tekintsék, a megveretést öröm-ujjongások közt kell eltűrnie,
mely esetben aztán az ütlegelő nő-csoport bámulattal emeli
föl ismét fülhasító kiáltozásait." Itt az egyszerű elvezetés
helyett, melynek a menyasszony és rokonai makacson ellenállnak, a tényleges elrablás helyett, mit némely helyen, mint
ez a kamcsatkaiaknál szokásban van, a vőlegénynek azon
ütlegek és sebek daczára is, „melyekkel az egész falu női
bőven elhalmozzák," végre kell hajtani,— valamint az elrablás

azon módozatai helyett, melyekben a nőrabló a tettetett üldözés alkalmával az üldözők részéről több-kevesebb bántalmat
kénytelen eltűrni: a fönt említett házassági szokásban oly
módosulást látunk, melyben az üldözés már nincs meg többé
s így a kapott ütlegeléseket szenvedőlegesen kell fogadni.
Mígnem végre azon hiedelem keletkezett, hogy a vőlegény
megveretése nem egyéb, mint szabad elhatározásból választott
üt ,,bátorságának kimutatására."
E tények korántsem azért vannak itt fölsorolva, mintha
talán elég pontosan bebizonyítanák azt, hogy a szertartások
minden esetben csakis módosulásai azon cselekvényeknek,
melyek eleinte bizonyos kívánt czélok elérésére egyenes alkalmazással bírtak, vagy mintha azok látszólagosan jelképies
jellege azt eredményezné, hogy azok a körülmények változta
után is fenmaradnak. Itt csupán azon jelenleg uralkodó téves
föltevés megdöntése végett akartunk bizonyos okokat fölsorolni, mely föltevés szerint a szertartások szándékos jelképezésből erednek; és hogy igazoljuk azon véleményt,
miszerint minden esetben azt várhatjuk, hogy azok kifejlődés
folytán keletkeznek. E várakozást később eléggé teljesültnek
fogjuk találni.
Egyik főoka, hogy eddig miért fordítottak kevés figyelmet az efféle tüneményekre — noha ezek eléggé világosak és
szembe ötlők — abban rejlik, hogy míg a legtöbb társadalmi
működésnek bizonyos belső rendezettség felel meg, addig a
szertartásos korlátozást alkotó rendezettség aránylag oly csekély, hogy figyelembe is alig vehető s így annál sok mozzanat
számításba sem jöhet. Hogy a szertartásos kormányzatnak
épen úgy meg van a maga sajátságos szervezete, miként a
politikai és egyházi kormányzatnak, az oly tény, melyre rendesen nem sokat ügyelnek, mert a míg a két utóbbi szervezet
idő folytán kifejlődött, addig az első legalább azon társaságokban — melyek elérték azon műveltségi fokot, melynél a társadalmi tünemények megfontolás tárgyaivá lesznek — elsatnyúlt. Azonban azon hivatalos rendeletek, melyek a politikai
függést kifejező szertartást igazgaták, már eredetileg bírtak
bizonyos fontossággal, minél nagyobb fontossága csak azon
hivatalos rendeleteknek volt, melyek a vallásos szertartást
szabályozták; s e kétféle rendeletek liasontermészetűek.
E rendeletek végrehajtói — tartoztak légyen bár a világi vagy

egyházi rendhez — kiengesztelő cselekvényeket végeztek: az
egyik esetben a látható, a másikban pedig a többé nem látható uralkodó a kiengesztelt személy. Mindketten végrehajtói
és szabályzói bizonyos tiszteletnek: az élő és a meghalt király
iránti hódoló tiszteletnek. A mi előhaladt korunkban az isteni
és emberi közti különbségtétel oly nagy, hogy ezen állítás alig
látszik hihetőnek. De ha visszamegyünk azon fejlődési fokozatokon, melyekben a képzelt istenség tulajdonítmányai —
épen ellenkezőleg mint a látható emberéi — fokozatosan
kevesbednek, s végezetre elérvén a fejlődésnek azon kezdetleges fokát, hol a meghalt embernek hasonmását (other-self)
minden különbség nélkül szellemnek (ghost) és istennek
tekintették, kit, ha megjelenik, nem lehet az élő embertől
megkülönböztetni: lehetetlen ténylegesen be nem látnunk a
rokonságot azok működése között, kik az elköltözött uralkodónak szolgálnak, és azoké közt, kik a megholtnak helyét betöltő
uralkodó körűi tesznek szolgálatot. A mi különösség látszhatik
még a hasonlóságról (homology) tett ezen állításban, azonnal
eltűnik, ha tekintetbe veszszük, hogy számos őskori népnél
épen oly tiszteletben részesültek az élő, mint a meghalt királyok ; és hogy az élő királynak a papok részéről nyilvánított
imádása csakis túlzottabb alakja azon tiszteletnek, melyet
iránta rendesen mindazok nyilvánítottak, kik az ő szolgálatában állának.
Oly társadalmi szervezetek, melyek csak kevéssé oszolnak el különböző ágakra, számtalan efféle tüneményt mutatnak. A vad főnök — alárendelt közegeivel együtt — hangosan
hirdeti saját nagy tetteit s elődjeinek vívmányait; és hogy
ezen öndicsérési szokás némely helyen sokáig fenmaradt,
arról az egyptusi és assyriai föliratok eléggé tanúskodnak.
A haladás azon műveltségi foktól, melynél a vad-főnök még
maga dicséri magát, azon fokig, melynél a dicsérés már egy
erre megbízott egyén által teljesíttetik, eléggé jelképezve van
azon ellentét által, mely van a Madagascar szigetén jelenleg
divatozó szokás közt, a hol a király nyilvános közönség előtt
szokta elmondani „saját eredetét, a letűnt királyoktól való
leszármazási vonalát, s a királyi székhez való kétségbevonhatatlan jogát," és azon szokás között, mely az angoloknál a
múlt időkben divatozott, a midőn a királynak hasonló megkülönböztető tulajdonai, valamint hatalma és jogai részére

nyilvánosan biztosítottakna c jelentettek ki egy erre rendelt
hivatalnok által. A mint valamely uralkodó lassankint
kiszélesíti birodalma határait és megnöveli hatalmát, mind
számosabb munkás-közegeket gyűjt maga köré: azon kiengesztelő magasztalás nyilvánítása, melyet kezdetben mindenki
végezett, később csakis azok által történik, kik erre egyenes
megbízatást nyernek az uralkodótól, igy állnak elő végre a
hivatalos magasztalok. ,,Samoa szigetén a főnököt utazása
alkalmával legfőbb szónoka kíséri." A fidzsi szigeteken
„mindenik törzsnek meg van a maga szónoka, hogy az ünnepélyes alkalmakkor szónoklatokat tartson." De [mis beszéli,
hogy (Felső-Guinea) Ashantee tartománya főnökeinek kísérői
hangosan kiáltozzák uroknak „hatalmas nevét," és egy még
újabbkori író úgy festi Ashantee királyának némely kísérőit,
hogy ezeknek kötélessége „a királynak neveket adni," s annak
czímeit és magas tulajdonságait hangosan kiáltozni. Hasonlóképen Yoruba királya bárhová megy, feleségei mindenütt
kísérik, s ezek urokat énekkel magasztalják.
Midőn tehát ilyféle tényekkel találkozunk, — midőn azt
olvassuk, hogy Madagascar szigetén „Az uralkodónak nagy
számú nőénekesei palotájában mindig körülte vannak és akik
őt, — valahányszor akár rövidebb sétát, vagy kirándulást tesz,
akár hosszabb útra kél — mindenkor kísérik"; — midőn azt
halljuk, hogy Chinában „ 0 felsége a császár előtt bizonyos
személyek szoktak menni, kik az ő erényeit és hatalmát hangosan hirdetik"; — midőn azt olvassuk, hogy a régi chibcháknál a főnököt „oly énekekkel fogadták, melyekben az ö
tetteit és győzelmeit éneklék": lehetetlen tagadnunk, hogy a
nagyságnak e hirdetői és a dicsőségnek ez énekesei ugyan
azt cselekszik az élő király érdekében, mit a papok és papnők
a meghalt királyért, valamint a meghalt király szelleméből
származott istenért cselekesznek.
Az oly társaságokban, melyeknek nagyon kifejlett szertartásos kormányzatuk van, a polgári és vallásos cselekmények
összhangzósága még jobban szembe tűnik. Valamint az ily
társaságokban a különböző hatalmak számos isteneire találhatunk, kiknek szintén megvannak a maguk hivatalos
magasztalóik, kik körűlöttök különös szolgálatokat végeznek:
épen úgy föltalálhatók azon társaságok kebelében az élő
hatalmasságok különböző rangfokozatai is, melyek körűi
Budapesti Szemle. Tizenhatodik kötet. 1873.

hasonlókép oly emberek tesznek szolgálatot, kik az ő nagyságukat hirdetik, s részökre tiszteletet követelnek. Samoa
szigetén ,,a hírnök néhány lépésnyire előlmenve — a mint
valakivel találkozik — hangosan kiáltozza utána jövő főnöke
nevét." Midőn Madagascar főnöke magát hordozó-ágyán meghurczoltatja: „rendesen legelői vágtat egy vagy két egyén
lándzsával, vagy kőbaltával kezében s hangosan kiáltozza a
főnök nevét." Japánban a nagykövet utazásánál „legelői megy
négy alsóbb hivatalnok — seprőkkel kezökben — kik a hatalmas úr kíséretét rendesen azért előzik meg, hogy a népet
„megállj" kiáltásokkal figyelmeztessék, mi nálok annyit jelent,
m i n t : „ülj vagy borúlj l e " ; Chinában, ha egy udvari tanácsos
valahová megy, rendesen oly egyének előzik meg, „kik kezökben vörös táblákat visznek, melyeken az illető főhivatalnok
rangja van kiábrázolva, s futás közben ezt kiáltozzák az utczai
járó-kelőknek: „félre, félre! csöndesen legyetek és tisztuljatok
az útból!" Ezen előhírnökök után réztányér-verdesők (gongstrikers) mennek, kik bizonyos szünetelésekkel meghatározott
ütések által jelzik uroknak rangfokozatát és hivatalát."
Azon hivatalnok közt, ki a királynak akaratát hirdeti és
a között, ki az istenek akaratát kijelenti, valamint azon tolmács közt, ki a határozatokat a király elé viszi s annak válaszát visszahozza és azon pap között, ki a hódolat-nyilvánítók
(worshippers) kéréseit és óhajait közvetíti s a szóbeli választ
megmagyarázza — még más hasonlóság és párhuzam is létezik. Számos oly helyen, hol a királyi hatalom teljesen korlátlan, az uralkodó vagy általában láthatatlan, vagy nem lehet
vele közvetlenül érintkezni, az élő uralkodó magát elzárkózottsága folytán megholt és isteni uralkodónak színlelvén, a vele
való érintkezés végett bizonyos közben-járókra van szükség,
így volt régenten Mexikóban. II. Montezumáról mondják, hogy
„őt színről-színre egyetlen közembernek sem volt szabad
látni s ha valamelyik mégis meglátta, lialállaj, lakolt vakmerőségéért"; továbbá, hogy ő saját tolmácsát kivéve „senkivel
sem köziekedék." Nicaraguában a főnökök (caziques) annyira
vitték elzárkózottságukat, hogy más főnököktől is csak e végre
rendelt hivatalnokok közvetítésével fogadtak el üzeneteket.
Hasonlót olvasunk Peruról, hol némely uralkodónak „azon
szokása volt, hogy alattvalói csakis igen ritka alkalmakkor,
máskor pedig épen nem láthaták," továbbá olvassuk, hogy a

spanyolok első szemléje alkalmával „Atahuallpa (fejedelem)
semmi feleletet nem adott a hozzá intézett kérdésre, sőt szemeit sem emelte föl, hogy Hernando de Soto spanyol kapitányra nézzen ; hanem helyette egy főnök válaszolt a kapitány
szavaira." A chibcháknál a „legelső udvari hivatalnok a hírnök vala, — mint mondák — azért, hogy ő volt azon közeg,
a mely által a fejedelem akarata megmagyaráz tátott." Egész
Afrikában a jelen korban is hasonló szokás van általános
érvényben. Speke (angol afrikai utazó) beszéli, hogy „midőn
Uganda kirátyával beszélgetett, szavait mindig egy vagy több
hivatalnok közvetítette." Afrika belsejében élő szerecseneknél
egy főnökre nézve méltóságán aliíli dolog, hogy a trónusról
más úton válaszoljon, mint csupán az ő „szája" vagyis
miniszter-elnöke által. Dalioméban „az uralkodó szavai a
hírnökhöz (meu) intéztetnek, ez értesíti róla a tolmácsot, ki
aztán az uralkodóhoz bejáró hivatalnoknak adja át s a válasznak ugyané csatornán kell visszafolynia. Abyssiniára vonatkozólag, — hol a főnökök saját lakaikban oly sötétségben
ülnek, hogy „a közönséges halandó szemei őket elég világosan
nem láthatják" — azt mondják az utazók, hogy a királyt
„nem lehetett látni, midőn a tanács-ülésben volt, — mert
besötétített szobában ült és ablakon keresztül nézte, hogy mi
történik a külső szobában"; továbbá azt is beszélik róla, hogy
„volt egy (király szava vagy király hangjának nevezett) tolmácsa, ki bizonyos alkalmakkor a közlekedési közegül szolgált a király és népe között." Ide járul még az is, hogy a
világi és vallási közlekedési közegek közti hasonlóságot némely
esetekben maguk az illető népek is nyíltan elismerik. Thomson beszéli, hogy Uj-Seelandban a papokat úgy tekintik a
lakosok, mint az istenek követeit (ambassadors).
Azonban ez összhangzóságnak (homology) még további
bizonyítékai is vannak. A hol a némileg előhaladt társadalmi
kifejlődéssel együtt, az ősök imádása uralkodó maradt, s
következőleg a hol az istenek és emberek nagyon kevéssé
vannak egymástól megkülönböztetve, a két szervezet igen
kevésben különbözik egymástól. Erre China a legjobb példát
szolgáltatja. Huc (franczia utazó) beszéli, hogy a „chinai
uralkodók istenekké szokták avatni mindazon polgári vagy
katonai hivatalnokokat, kiknek életét valami emlékezésre
méltó cselekvény jellemzi, s az ezek részére rendelt tisztelet
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képezi a mandarinok hivatalos vallását." Gützlaff Károly
(porosz hittérítő) müveiből olvassuk, hogy a chinai császár
„különböző czímekkel ruházza föl mindazon hivatalnokait,
kik e világot elhagyták és méltóknak bizonyíták magokat a
bennök helyezett magas bizalomra; ezeket aztán kormányzókká, elnökökké és fölügyelőkké teszi az alvilágban s így a
megholt szellemek között is megalapítja saját kormányát."
Williams (angol utazó) szintén azt beszéli, hogy Chinában a
szertartásos tisztelet-nyilvánítás öt nemének, ú. m. a kiengesztelő és szerencséért esdő, valamint a katonai és vendéglátó
úgyszintén a szerencsétlenség elhárításáért könyörgő szertartásos tiszteletnek végrehajtását a Li pu, vagy szertartási
tanács ellenőrzi és igazgatja. Ennek alosztályainál, különösen
a szertartási formák osztályánál, az udvari illemszabályok
pontosan megtartandók, milyenek az öltözködés szabályai,
valamint a kocsi s lovaglási diszítmények, a kíséretek jelmezeire vonatkozó szabályok, mint szintén a személyes és Írásbeli közlekedés szabályai, a különböző rangfokozatban állók
szemelyes és Írásbeli közlekedésének szabályai stb. A másik
alosztály arra ügyel föl, hogy az istenek és elköltözött uralkodók imádása, valamint a tudósok és kitüntetett személyek
tisztelete pontosan végrehajtassék. A kiadott rendeletek világosan azt mutatják, hogy úgy a vallási, mint a polgári szertartásokat ugyanazon testület igazgatja. Ezekhez összefoglalásként hozzáadhatjuk még a következő idézetet: „az ünnepélyeken a külső szertartások mestere föltűnő helyen áll és hangos
szóval vezényli az udvaronczokat, hogy fölálljanak, letérdepeljenek, megálljanak, vagy távozzanak ;" azaz ő igazgatja az
uralkodó hódolóit, miként a főpap igazgatja az istenek
imádóit. A világi és vallási szertartások ugyanazonsága mellett a japáni szokások egész a legújabb időig tanúskodnak.
Hogy a japáni Mikádó mennyire szent és liozzáférlietetlennek
tartatik, azt az utazók leírásaiból eléggé ismerjük ; azonban
hogy -Japánban mily nagy szélsőségekbe csapott át az isteni
és emberi közt előállott zűrzavar, hajlandók volnánk el nem
hinni, ha azt részrehajlatlan szemtanuk nem bizonyítanák.
Pickson ugyanis így szól:
„A japániak általában véve el vannak telve azon képzelettel, hogy az ő országuk valódi shin koku, a kamino kooni
azaz szellemi lények hazája vagy szellemek birodalma. Ok

ugyanis azt képzelik, miszerint a császár mindenek fölött
uralkodik, és hogy más egyéb alárendelt hatalmak közt
ö uralkodik az ország szellemei fölött is. Ő uralkodik az emberek fölött és rájok nézve a tiszteletnek ő az egyedüli forrása,
és ez nem csupán az e világi tiszteletben áll, hanem kiterjed a
más világra is, hol az elköltözöttek — a császár rendeletei
folytán — rangfokozatban folyvást emelkednek."
Mitford hasonlókép azt írja, hogy :
„Shongun hatalmas uralkodása idejében a Mikádó volt
a kitüntetés egyedüli forrása, ki mint a nemzeti vallás feje és
egyenes leszármazott az istenektől — alattvalói részéről —
különös tiszteletben részesült. S legújabban (1870.) a Hivatalos
Kormány-Közlönyben
a Mikádónak egy rendelete jelent meg,
mely Coshiu lierczegének egy ősét halála után isteni kitüntetéssel ruházá föl."
Továbbá azt is olvassuk, hogy a japáni cabinetben a
nyolcz alosztálylyal bíró kormányzó tanács egyike a „Ti hu
shio", mely a társas szokásokat, a magaviseletet, az illemszabályokat, az isten-tiszteletet, valamint az élők ós holtak iránti
tisztelet stb. szertartásait intézi." Japánban általában az élő
és meghalt személyeknek, valamint az alsóbb rangú isteneknek kiengesztelése központi kormányzattal bír.
A nyugati népek között, kiknél az isteni és emberi közti
megkülönböztetés a keresztyénség korszaka alatt, nagyon
határozottá vált, a világi és vallási szertartásos szervezet
közötti hasonlóság már nem oly szembetűnő módon jelentkezik. De, hogy azoknál is megvan s egykor még inkább meg
volt, az világosan kimutatható. A liübér-rendszer idejében a
czíinernöki tisztet, a főpalotagrófon kívül, a szertartások
nagy-mesterei, udvarnokok stb. viselték, kik mind a királyi
udvarhoz tartoztak, valamint az alsóbb rangú uralkodók
udvaraiban is voltak hasonló hivatalnokok, kik a czímernöki
állás mellett, az engesztelő tisztelet-nyilvánítások intézésével
valának megbízva. Ezek képezék a szertartási hivatalnokok
osztályát, mely a papi osztályhoz sok tekintetben hasonlított.
Ide vonatkozólag — mint legnevezetesebb adatot — csak
Scott Walternek megjegyzését említjük föl, mely szerint „oly
benső egyesülés volt a lovagrend és vallás között, hogy az
előbbinek egynémely fokozatai az egyház által alkotott fokozatokkal határozottan párhuzamban állóknak tekintettek." Sőt

könnyen ki leliet azt is mutatni, hogy a lovagrend intézményéhez tartozó különböző hivatalnokok oly testületet alkottak, mely a legtökéletesebb szervezettel bírt, mint pl. Francziaországban, hol a lovagrendnek öt fokozata volt, ü. m. chevaucheur, poursuivant iVarmes, heraut (Varmes, roi (Varmes és roi
d'armes de Francé. A lovagrend tagjai aztán mind e rangfokozatokba a keresztség bizonyos nemével avattattak be, mely
szertartásnál a vizet borral helyettesítették. A rend tagjai
káptalani üléseiket St.-Antal templomában tartották; s midőn
bizonyos megbízó levéllel ellátva valami kiküldetésbe mentek,
épen úgy öltözködtek, s azok részéről, a kikhez kiküldettek,
ugyanolyan kitüntetésben részesültek, mint királyi vagy
főnemesi uraik; így tehát megbízás folytán nyert méltósággal
bírtak, mely sok tekintetben nagyon hasonló volt a papokra
ruházott szentségi méltósággal. A fő czímkirály valamint a
többi fokozatbeliek is tudakozódás és fegyelmezés végett ép
olyan helyi látogatásokat tettek, mint a minők az egyházi
látogatások szoktak lenni; e rend működési köre sok más
tekintetben is nagyon hasonló vala a papok foglalkozásához.
Ugyanis, miként a papok döntöttek a fölött, hogy valaki
alkalmas-e egyházi szent cselekvények végzésére, épen úgy a
czímernökök igazolák azok czímeit, kik a lovagok elkiilönzött
rendjébe magokat fölvétetni óhajtották; ezen kívül látogatásaik alkalmával kötelességök volt „helyreigazítni azon dolgokat, melyek hibásak vagy illetlenek voltak" stb. Azonkívül,
hogy a földi uralkodók akaratát kijelentették, miként mindenféle vallás papjai hirdetik, ők az előbbinek épen oly magasztaléi valának, mint a papok az utóbbinak: kötelességeiknek
egy része azok iránt, kiknek szolgálatában állottak, az vala,
hogy „azok magasztalását idegen földön is terjesztették."
A királyok és berezegek temetésénél, hol az élő és holt iránti
tisztelet egymással találkozott, a czímernök és a pap működésének rokonsága szintén nagyon kitűnt; mert azonkívül, hogy
az elköltözött hatalmasságnak rangfokozati jelvényeit a sírba
dobta s az által az elköltözöttnek áldozott, a czímernöknek
kötelessége vala egy dicsbeszédet írni vagy mással íratni,
kötelessége volt kezdeményezni a megholtnak azon imádását,
melyből az imádásnak magasabb formái kifejlődtek. Hasonló
— bár nem épen oly mesterkélt — rendszer divatozott Angliában is. A czímernökök itt koronát viseltek, ruházatuk királyi

volt és saját személyükről szólva a többes „ m i " szót használták. Kezdetben csak két czímernöki tartomány volt, két illetékes kerületi czímernökkel. A további fejlődés azonban egy
nagyobb czímkirályt hozott létre, tartományi czímkirályokkal,
kik alatt kisebb czímernöki hivatalnokok állottak, — végre
1483-ban mindezek a Czímernökök Collegiumában (College of
Heralds) egyesületté alakúltak. Miután Francziaországban
hivatalos vizsgálatok tartattak a végből, hogy a meglevő czímeket és méltóságokat igazolják s azok viselésére másokat
fölhatalmazzanak, a temetési szertartások annyira alá voltak
vetve a czímernöki ellenőrzésnek, bogy a nemesek közöl
senkit sem lehetett eltemetni a czímernök beleegyezése
nélkül.
Hogy mi volt az oka e politikai szervezetek visszafejlődésének, melyek az egykor fényes és jelentékeny szertartási
teendőket végezték, a míg a polgári és egyházi szervezetek
kifejlődtek, igen könnyű belátni. Az élőnek kiengesztelése
kezdettől fogva szükségképen sokkal inkább szűkebb térre
szoríttatott, mint a megholtnak kiengesztelése. Az élő uralkodó csakis saját jelenlétében vagy minden esetre tartózkodási
helyén belől vagy legföllebb annak közelében imádtathaték.
Ámbár Peruban az élő Yncák képét is tisztelték, és ámbár
Madagascar szigetén Eadama királynak távollétében is zengették dicsőségét e szavakkal: „Isten nyugotra távozék,
Eadama hatalmas bika"; mindazonáltal a még élő hatalmas
egyén előtti meghódolást kifejező tisztelgések és dicséretek
többé nem nyilváníttatnak, midőn azok ő általa, vagy közvetlen hozzátartozói által többé nem szemléllietők. De midőn a
nagy ember meghal s kezdetét veszi a borzadály és félelem
az ő szellemétől, melyet úgy képzelnek, hogy bárhol is megjelenhetik, a kiengesztelések többé oly szűk térre nem szoríthatók, és azon arányban, a mint nagyobb társaságok alakulnak, elkezdődik a képzelt hatalomban és rangban nagyobb
istenségek kifejlődése, s a tőlök való félelem és irántok való
tisztelet egyszerre nagy területen észrevehető. Innen a hivatalos kiengesztelők számos helyen ugyanazon időben egyenként végzik istentiszteleti cselekvényeiket, s így keletkeznek
az egyházi hivatalnokok nagy testületei. Azonban nem csupán
ezen ok miatt nem gyarapszik a szertartásos szervezet úgy,
miként a többi szervezetek, hanem főként azért is, mert ezek-

nek fejlődése annak pusztulását okozza. Bár a társadalmi alakulások kezdetleges fokán a lielyi uralkodóknak megvolt a
maguk helyi kormányzata (courts) erre rendelt szertartási
hivatalnokokkal együtt, mindamellett a tömörülés folyama és
a központi kormány iránti alárendeltség növekedése, a helyi
uralkodók méltóságának csökkenését eredményezte, s egyszersmind az ő méltóságaik hivatalos fenntartóinak eltűnését
okozta. Nálunk (angoloknál) is a múlt időkben berezegek,
örgrófok és grófok alkalmaztattak czímernökök és állami küldöttekül; másodgrófok, bárók és más alsóbb rangú nemesek
sőt egyszerű lovagok és zászlós-urak is lehettek állami küldöttek, de a mint a királyi hatalom tekintélye eléggé megszilárdult „e- gyakorlat lassankint megszűnt, úgy hogy Erzsébet
angol királyné uralkodását egy sem érte meg." Sőt azon szervezet, mely a szertartásos korlátozást életbe léptette, apránként teljesen elenyészik, mivel annak működése fokonkénti
csorbításnak van kitéve. A politikai és egyházi szabályzatok,
bár eleinte főként azon magaviseletre vonatkoznak, mely az
isteni és emberi uralkodók iránti engedelmesség kifejezője,
mindamellett az oly magaviselet vezetését czélzó erkölcsi
parancsok és az egyes egyének közötti részrehajlatlan korlátozás irányadása folytán később mindinkább kifejlődnek, minek
következtében a szertartásos szervezet határait mindinkább
elszűkítik. Francziaországban a czímernököknek a mellett,
hogy — mint föntebb megjegyzők — némileg papias müködésök volt, egyszersmind ők „a nemesség által elkövetett vétkek
bírái is voltak," s föl voltak hatalmazva, hogy a vétkező
nemest rangjától megfoszthassák, javait elkobozzák, házát
lerombolják, földjét elpusztítsák és czímereitől megfoszszák.
E szertartási hivatalnokokra Angliában is bizonyos polgári
kötelességek végzése volt bízva. 1688-ig a tartományi czímkirályok kötelessége volt „kerületeiket megvizsgálni, mi czélból az uralkodótól megbízásokat nyertek, s ez úton a temetési
bizonyítványok, az al- és főnemesség leszármazása és egymással való rokonsága e czímernöki collegiumban rendesen bevezettettek. Ezeket aztán minden főtörvényszéknek tudomására
juttaták." Az egyházi és politikai ügyvivők effele működésének
előföltétele mellett bizonyít többek közt az is, hogy a szertartási intézmények azon kezdetleges alapra vitettek vissza, mely
a csaknem egészen feledségbe ment czímernöki collegiumban

fenmaradt, valamint bizonyságot tesznek mellette azon
udvari hivatalnokok, kik az uralkodóval való érintkezést szabályozzák.
Mielőtt a szertartásos kormányzatnak különböző tekintetek szerinti tüzetes előadására átmennénk, jó lesz összegeznünk ezen előleges áttekintés eredményeit, melyek a következők :
A magaviselet azon korlátozása, melyet mi különösen
szertartásnak nevezünk, a polgári és egyházi korlátozást időre
nézve megelőzi. Eredetileg nagyon is alant fokú typusokkal
veszi kezdetét; föltalálható az egészen műveletlen és semmiféle körvonalozott kormányformával nem bíró vadaknál ;
gyakran magas kifejlődést nyer ott is, hol a szabályzatnak
más nemei kevéssé vannak kifejlődve; mindenkor tetszés szerint létesül az egyedek között minden társaságban; és kifejleszti azon határozottabb korlátozást, melyet az állam és egyház gyakorol. A szertartásos kormányzat ős-eredetiségét
mutatja továbbá azon tény is, hogy a politikai és vallásos
kormányzatok először alig tesznek többet, mint hogy fentartják azon szertartás rendszerét, mely bizonyos kiváló élő
és megholt személyekre irányúi, csak később következik a
világi törvénykönyv, melyet az egyik ráerőszakol, valamint
azon erkölcsi törvény, melyet a másik hirdetni szokott. Ott
van továbbá azon bizonyíték, melyet a politikai, társadalmi és
vallásos korlátozás mindenik nemével közös elemekből következtethetünk ; mert a társadalmi érintkezésben szemlélhető
formák előfordúlnak a politikai és vallásos érintkezésben is,
mint a hódolat és imádás alakjai. Még jelentékenyebb azon
körülmény, hogy a szertartások oly önkéntes cselekvésre
vihetők vissza, melyek a polgári és egyházi törvényhozásnál
világosan korábbi eredetűek. A szertartások, a helyett, hogy
ráparancsolás vagy közmegegyezés következtében létesülnének,
mi oly előre megállapított társadalmi szervezetet föltételezne,
mely szabályokat alkosson és ezeket másokra ráerőszakolja —
általában oly cselekvények módosulásaiból származnak, melyek
eredetileg személyes érdekből történtek; ennélfogva határozottan úgy tűnnek föl, mint a melyek bizonyos egyéni magaviseletből még előbb keletkeznek, mint az azokat ellenőrizni
törekvő társadalmi intézkedések.
Yégül megjegyezzük, hogy midőn egy alárendeltséget

követelő politikai főnök előáll, eleinte maga-magának szertartás-mestere, azonban csakhamar összegyűjti maga körül a
szolgálatkész udvaronczokat, kik körülte kiengesztelő cselekményeket végeznek, melyek ismétlődés folytán határozott és
megszabott cselekvényekké válnak s így aztán létrejőnek a
szertartásokat végző hivatalnokok. Bár a polgári törvényeket
ráerőszakoló s az erkölcsi parancsokat hirdető szervezetek
növekedésével egyszersmind oly hanyatlása következék be a
szertartásos szervezetnek, hogy ezt közöttünk észrevehetetlenné tette: mindazáltal a társadalmi fejlődés kezdetleges
fokán a főbb és alsóbb élő uralkodók kiengesztelését végző
hivatalnokok testülete, mely sokban hasonlít azon hivatalnoki
testülethez, mely kisebb-nagyobb meghalt és istenekké avatott
uralkodók kiengesztelését végzi, a társadalmi intézmények
jelentékeny alkat-elemét képezi; és ez csakis azon mérvben
veszít hatásköréből, a mint a határozottabb és tüzetesebb
ellenőrzést gyakorló politikai és egyházi intézmények annak
működését magukhoz ragadják.
Ez általános eszméket magunkkal vive, térjünk át már
most a szertartásos kormányzás egyes kiváló alkat-elemeire.
Ezeket a következő fejezetek alatt fogjuk tárgyalni, ú. m . :
győzelmi jelvények, tagcsonkítások, ajándékozások, tisztelgések,
megszólító formák, czímek, jelvények és jelmezek, további osztályelkiilönzések, divat s végül a szertartások múltja és jövője.
H E R B E R T SPENCER után

angolból.
I f j . LOSONCZY LÁSZLÓ.

SZERTARTÁSOS KORMÁNYZAT.
Második közlemény. *)

II. D I A D A L M I

JELEK.

Bármiféle képesség az önelégültségnek bizonyos forrása,
s annak bizonyítékait — minthogy ezek rendesen tetszést
aratnak — nagy becsben szokták tartani. A vadászatkedvelő,
ki minden kínálkozó alkalommal elbeszéli szerencsés kalandjait, a vadászat eredményeként oly zsákmányrészt tart meg,
a mit legkényelmesebben megőrizhet. Ha ő pl. halász, akkor
a horgászó-rúdján bemetszett rovátkok világosan mutatják a
fogott lazaczok számát és hosszát; vagy pedig üvegbe elteszi
azon nagy pisztrángot, melyet egykor itt vagy amott fogott.
Ha pedig szarvasra vadászott, akkor szobájában vagy ebédlőjében föl vannak függesztve a szarvasfejek, melyeket annál
nagyobb becsben tart, minél több ága van az azokon levő
szarvaknak. Hát ha még szerencsés tigris-vadász, akkor még
inkább kérkedik azon tarka bőrrel, mely az ő bátorságáról tesz
tanúbizonyságot.
Az ilynemű diadalmi jelek — saját birtokosuknak — még
közöttünk is bizonyos fölényt és befolyást kölcsönöznek a
környezet fölött. Azon utazó, ki Afrikából egy pár elefántagyarat, vagy valamely orrszarvú hatalmas szarvát elhozza
magával, oly hatást gyakorol a vele érintkezőkre, hogy azok
őt oly bátor és vitéz embernek tartják, a kivel nem egy könynyen lehet tréfálni, mi aztán az oly egyént bizonyos határozatlan uralommal ruházza föl.
*) Az első közleményt lásd a B. Szemle 32-ik számában.

Természetes dolog, hogy a primitív emberek, kiknek
egész élete rabló-kalandokban telik el, s a kiknek tulajdonképeni érdemeik igen nagy mértékben az ő vadászképességöktől függnek, az állati diadalmi jeleket még nagyobb becsben
tartják, s általok még inkább igyekeznek elérni, hogy tiszteltetést és befolyást nyerhessenek. Innen van azon tény, hogy
Yáte szigetén azon különféle nagyszámú csontok jelzik az
illető lakosok rangfokozatát, melyek házaikban föl vannak
aggatva. A soson harczosról beszélik, hogy ,,lia megöl egy
szürke medvét, ez által igen nagy megtiszteltetésben
részesül, mert nagy vitézségnek tartják, ha valaki azon
rettenetes állatok közöl egyet elejt, és csakis annak, ki a tettet
végreliajtá, van megengedve, hogy — mint a dicsőség legmagasabb jelvényét — az elejtettnek bocskorát vagy karmait
magával hordozhassa." A santaloknál (a Gangestől éjszakra)
„szokásos dolog, hogy e győzelmi jelvények (mint pl. vadállatok koponyái stb.) apáról fiúra szállnak." E s midőn ily
tények mellett, melyek kezünkbe adják a vezérfonalat, azt
olvassuk, hogy Koossás királyának lakása „semmi más, mint
csupán azon oroszlán- vagy párducz-fark által van megkülönböztetve, mely a háztetőről, kívül alácsüng," alig lehet kétségbe vonnunk, hogy a királyság e jelképe eredetileg olyféle
diadaljel volt, melylyel valamely főnök — ki bátorsága által
fölényt vívott ki a többiek fölött — magát fölékíté.
Azonban miután a műveletlen és félművelteknél az
emberi ellenségektől jobban lehet tartani, mint a vadállati
ellenségtől, s miután az emberek fölötti győzelem nagyobb
diadalt eredményez, mint az állatok fölötti diadalmaskodás,
ennek eredménye az, hogy az embereken nyert győzelmek bizonyítékai rendesen többre is becsültetnek. Azon vitéz, ki valamely
ütközetből megtér, ha magasztalóit bizonyítékok által meg nem
győzheti, semmi tisztességben nem részesül; azonban, ha
bebizonyítja, hogy megölte emberét, magával hozván abból
egy darabot — főként oly testrészt, mely a hullán csak egyszeresen volt meg — ez által saját törzse előtt tekintély dolgában emelkedést nyer, s hatalmát nagy mérvben megnöveli.
Ennélfogva a diadalmi jeleknek fitogtatás — s következetesen
növekvő személyes befolyás — szempontjából való megtartása
állandó szokássá leszen. Asanti tartományban ,,a megöltnek
kisebb ízületeit, csontjait és fogait a győzők rendesen magokkal

hordják." Éjszaki Mexicó ceris és opata nevű törzseinél a „foglyok húsát sokan megfőzik és megeszik, csontjaikat pedig mint
győzelmi jelvényeket megtartják." É s Mexicó más ősfajai, pl.
„a chichimecek egy bizonyos csontot mindig magokkal hordtak, a melyen, valahányszor egy ellenséget megöltek, mindannyiszor egy rovátkot csináltak, mintegy azt akarván ez által
megjegyezni, hogy mindegyik hány embert ölt meg."
Miután a diadalmi jelek viselésének jelentőségét és társadalmi következményeit kimutattuk, vizsgáljuk meg már
most egyes csoportok szerint azoknak különféle alakjait.
Azon részek közöl, melyek a testről levágatnak, a fők a
legközönségesebbek, valószínűleg azért, mert azok a győzelemnek legcsalhatatlanabb bizonyítékai.
Ennek illustratiója végett sem a gyakorlatot, sem pedig
az indokokat illetőleg — nem kell messzire mennünk. Ilyeseket a minden könyvek közt legismertebben is bőven találunk.
A Bírák könyve VII. 25. olvassuk: ,,És megfogák Midiánnak
két fejedelmét: Orebet és Zéebet, és megölék Orebet az Oreb
szikláján és Zéebet megölék a Zéeb sajtójában és üldözék
Midiánt. Orebnek és Zéebnek fejeit pedig vivék Gideonnak a
Jordán túlsó partjára." Azon tény, hogy Dávid, midőn Goliáth
fejét levágta s ezt Jeruzsálembe vitte, szintén ama szokás
mellett bizonyít. É s ha oly előkelő fajnál, mint a héber, a
fejeket, mint győzelmi jelvényeket, szokás szerint haza vitték,
épen nem lehet csodálkoznunk azon, ha ugyanezt a szokást
az alsóbb emberfajoknál a föld kerekségén mindenütt elterjedve találjuk. A chichimeceknél (Éjszak-Amerikában) ,,a
megöltek fejeit rúdakra szúrták föl s azokkal, mint győzelmi
jelvényekkel, faluról falura vándoroltak, mialatt körűitök a
benlakók öröm-ittasan tánczoltak." Dél-Amerikában az abipone törzsnél a főket az ütközetből ,,a nyereghez kötözve"
magokkal viszik, és a mundrucu népfaj (Braziliában) az ő
durva és nyomorult gunyhóit e borzasztó jelvényekkel ékesítgeti." Azon malayo-polynesiánok közül, kiknél hasonló szokás
dívik, az új-seelandiakat lehet megemlíteni: ezek t. i. a leölt
ellenség fejét kiszárítják és halomra gyűjtik. Madagascar szigetén Kanavalona királynő uralkodása alatt a part mentében
rudak végére tűzött fejek voltak kiállítva. Az ellenségnek
koponyáit mint diadalmi jelt Congoban és más afrikai népeknél szintén megtartják a benlakók: „Dinkira legutóbbi ural-

kodójának koponyája és lábszár-csontjai az asantik királyi
udvarában, mint győzelmi jelvények, még ma is őriztetnek.
India hegyvidéki törzsei közül a kuki törzset lehet például
fölhozni, mint a melynél szintén e gyakorlat divatozik.
Morier beszéli, hogy Perzsiában pénzbeli jutalom reményében ,,a hadi foglyokat hideg vérrel kivégezték, csupán
azért, hogy fejeik, melyeket azonnal a királyhoz küldtek és
;i palota kapujában halomra rakattak, annál szembeszökőbb
látványt nyújtsanak." É s hogy az ázsiai fajoknál — daczára
hogy ezek némileg müveitek — a fejlevágás még mindig divatozik, erre a törökök legújabb tettei emlékeztetnek bennünket,
a kik némely esetben a földből is kiásták megölt ellenfeleiket s fejőket levágták.
E legutolsó példa arra figyelmeztet bennünket, hogy e
barbár szokás a legnagyobb mérvben megvolt és ma is igen
gyakran előfordúl ott, hol a liarczias szellem leginkább kivan
fejlődve. A régi példák között ott vannak Timur-Lenk tettei;
a ki Bagdad lakóitól kilenczvenezer főt zsarolt ki. Az újabbkori példák közöl a legkiválóbbat Daliomey szolgáltatja.
,,Daliomey egy királyának hálószobái — mondja Burton, — a
szomszéd-tartományok fejedelmeinek és főnökeinek koponyáival
valának kipadozva, melyek a végett valának odahelyezve, hogy
a király azokra rátapodhasson." Dalzel előadása szerint, a
dahomeyi király azon rendelete, hogy „házának fedőzsuppra
van szüksége, azon értelemben véteték, mintha azt rendelte
volna, hogy vezérei háborút indítsanak s ez azon szokásra
czéloz, miszerint az ütközetben megölt ellenségnek, vagy a
kiválóbb foglyoknak fejeit a királyi palota kapujában levő
őrházak tetejére helyezték."
Most pedig, e példák fölsorolása után lássuk, hogy a fő
eltartásának e szokása mint diadalmi jel, miként gyarapíthatja
a politikai hatalmat, s miként lesz az áldozati szertartás
tényezőjévé; és miként csúszik be a társadalmi érintkezésbe is
mint ellenőrző befolyás. Hogy azon fejekből rakott pyrainisok
és tornyok, melyeket Timur-Lenk Bagdadban és Aleppóban
építtetett, a leigázottak megfélemlítése által épen ugy előnyére
szolgált az ő fensőbbségének, mint a hogy az engedetlenség
bűnbánó érzetének félelmét kelté az alattvalókban, azt épen
nem lehet kétségbe vonni; valamint az is világos, hogy az oly
szobában való tartózkodás, mely koponyákkal volt kipadozva

és fölékítve, oly jellemet ád a dahomeyi királynak, mely
az ellenségnél félelmet, az alattvalóknál pedig engedelmességet eredményez. Celebes sziget éjszaki részén, a liol még
1822 előtt ,,az emberi koponyák a főnökök házainak legfőbb
ékességei valának," s a hol a győzelmes hadjáratok e bizonyítékai ugy használtatnak, mint a tekintély jelképei, ennek
lehetetlen volt a népre parancsoló hatást nem gyakorolni.
Azonban, hogy fejeket a holtak kiengesztelésére is ajánltak föl és hogy ezek föláldozási szertartása ekként bizonyos tiszteletnyilvánítási módnak egyik alkotó részévé lett,
arra elegendő bizonyítékaink vannak. A csak imént említett nép
például szolgálhat. „Midőn valamely király meghalt, sírját
két, azon alkalommal levágott fővel kellett földíszíteni, és
ha ellenség fejéhez nem lehetett hozzájutni, e czélból rabszolgákat kellett leölni." Ugyan így áll a dolog a dayakoknál
(Borneo szigetén) — kik, bár sok tekintetben előhaladtak —
szintén fentarták azon barbár szokást, metyet később a hagyomány szentesített, miszerint ,,az élemedett liarczos mindaddig nem nyugodhatott sírjában, míg rokonai arra az ő nevében egy levágott fejet nem illesztettek." A kuki népfajnál
(Éjszak-Indiában) az áldozati fővétel még sokkal tovább megy.
Azok a mezőségeken rabló-kalandra indulnak, hogy fejeket
.szerezzenek, s mondják, hogy „egyetlen éjszakán ötven főt
hordtak össze." E főket leginkább olyféle szertartásoknál
szokták alkalmazni, melyek a főnökök temetésekor hajtatnak
végre; ugyanazért az ily rabló-kirándulások rendesen valamel}T raj álmok, halála után történnek." Hogy a siker ez utálatos jegyeinek bírása a társadalmi érintkezésben bizonyos
befolyást szerez, azt Szt.-János művéből vett következő idézet
eléggé igazolja : „A fők utáni vadászat a pakatánoknál Borneo
szigetén nem annyira vallásos szertartás, mint csupán arra
való, hogy azáltal bátorságukat és férfiasságukat kimutassák.
A midőn összezördülnek, rendesen így szokták magokat
kifejezni: „Hány fejet szerzett apád avagy nagyapád?" É s ha
talán kevesebbet, mint a mennyit a kérdező fél fölmutathat:
akkor ez így szól: „Úgy hát nincs okod kevélykedni."
. Az ellenség feje azonban alkalmatlan teher ; s midőn
a hazautazás hosszan tart, akkor önkénytelenül az a kérdés
merül föl, vajon nem volna-e elegendő bizonyíték arra,
hogy egy ellenség megöletett, ha fejének csupán egy része

vitetnék haza ? Némely helyeken a vad harczos azon következtetésre jut, hogy: igenis lehet, — s így aztán e szerint
cselekszik.
E módosítás s ennek jelentése eléggé látható Asantiban,
hol ,,a fővezér a leölt ellenségnek csakis állkapcsait küldi a
fővárosba," s a hol a benszülöttek, mint Ramseyer beszéli:
„Egy örvendezési napot ültek julius 3-án, a midőn diadaljelként tizenkilencz szállítmány állkapocs érkezett a háború
színhelyéről." Az első fölfedezéskor a Tahiti szigetbeliek is
magukkal vitték ellenfeleik állcsontjait, — és Cook kapitány
tizenöt ilyet látott egy ház végén kitűzve. Hasonlóképen Váte
szigetéről — hol ,,a főnök annál nagyobbnak tartatik, minél
számosabb ily állcsontokat tud fölmutatni" — szintén azt
olvassuk, hogy ha a megölt ellenség olyas valaki volt, „ki
a főnököt szidalmazá, akkor annak állkapcsa, mint diadalmi
jel, a főnök lakásában fölfüggeszteték," mi hallgatólagos intés
volt másokra nézve is, kik őt valaha megsérteni merészkedtek. Egy, Boiguban (Uj-Guinea partjain) lakó más papuafajról szóló elbeszélés szintén igazolja e gyakorlatot, valamint
ennek társadalmi hatását. Stone írja, hogy: ,,E népfaj saját
maga közt is természettől vérengző és egymás közt szüntelen
viaskodik; igen gj r akran tesz rablókalandokat az u. n. „Rengeteg
vidék"-re; s midőn aztán diadalmasan visszatérnek legyilkolt
áldozataik fejeivel és állkapcsaival, az utóbbi a megölő, az
előbbi pedig annak birtokába jut, ki a főt a testről levágta.
Ennélfogva az állkapocs úgy tekintetik, mint a legértékesebb
győzelmi jelvény, s minél több ilyennek van valaki birtokában, annál nagyobbnak tűnik föl saját társai szemében." Megjegyezhetjük még azt is, hogy a tupik (Dél-Amerikában)
hasonnemű győzelmi jelvényeket használtak. Hogy valamely
győztes harczost annál inkább megtiszteljenek, „némely törzseknél a harczos literét a megölt ellenfél egy szemével bedörzsölték, a megholt száját pedig, mint valami karpereczet,
egyik karjára fölhúzták."
Az állkapcsoknak diadalmi jelekül való alkalmazása
mellett fölemlíthetjük a fogaknak is hasonczélra való használatát. Erre példákat Amerika szolgáltat. A caribok „a harczban megölt ellenfeleik fogait fölfűzik s ezeket lábszáraikon és
karjaikon hordják." A tupik, miután valamely foglyot megettek, „annak fogait kiszedik s nyakláncznak fölfűzik."

A moxosi nők (Bolíviában) olyan „nyaklánczot viselnek, mely
férjeik által a harczban megölt ellenség fogaiból van összealkotva". A spanyol invasio idejében a közép-amerikaiak egy
bálványt készítettek, melynek „szájába oly fogakat illesztettek,
melyeket a megölt spanyolok állkapcsaiból szedtek ki".
S egy föntebbi idézet szintén úgy tűnteti föl a fogakat, mint
a melyeket Asanti lakói diadalmi jelekül szoktak hordani.
A fejnek olyan más egyéb részei, melyek könnyen leválaszthatók és hordozhatók, szintén hasonló czélra használtatnak. A hol sok ellenséget levágtak, az összegyűjtött fülek,
melyek kis helyen elférnek, számolási eszköz gyanánt szerepelnek ; s valószínűen ezt tartá Csingisz khán is szeme előtt,
midőn Lengyelországban „kilencz zsákot megtöltött a levágott
ellenség jobb fülével". „Az orrokat, mint könnyen megszámlálható tárgyakat, szintén sok esetben használták diadaljelekűl. Az ó-korban Y. Constantin egy orrokkal megtöltött
tálat hálaadományként fogadott el." Sőt a legújabb időben is
a montenegrói katonák az általok leszeldelt orrokat vezéreiknek átszolgáltatták. Kétségtelen tény, hogy a megölt törökökkel — kik oly nagy számmal fosztattak meg orraiktól ily
módon, hogy egyetlen ütközetben mintegy ötszáznak orra
metszetett le — azért bánt így az ellenfél, hogy megboszúlja
rajtok az általok véghez vitt fejlevágásokat; azonban épen
nem változtat a tényen az a mentség, mely szerint „a montenegrói főnökök nem voltak rábírhatók arra, hogy felhagyjanak
azon régi gyakorlattal, hogy harczosaikat az általok felmutatott orrok száma szerint jutalmazzák meg".
Az ősi mexicóiak emberevő őseiket istenné avatván,
ezeknek tisztelete alkalmával naponként a legborzasztóbb szertartást végezték, némely esetben tudniillik diadaljelül a
legyőzöttnek egész bőrét lehúzták. „A háborúban legelőször
ejtett fogoly élve megnyúzatott. Azon liarczos, ki őt elfogta,
felöltözött a lenyüzott vérző bőrbe s néhány napon át így
tiszteié a hadak istenét. . . . S a ki a nyers bőrbe ekként felöltözött, egyik templomból a másikba sétált; a férfiak és nők
pedig örömrivalgások közt követték őt." A míg itt azt látjuk,
hogy a győztes a diadaljelt eredetileg arra használta, hogy
bátorságát bebizonyítsa, egyszersmind arról is meggyőződést
szerezhetünk, hogy az miként változott át vallásos szertartássá. A diadalmi jeleket ugyanis a — szerintök — vérontásd
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ban gyönyörködő istenségek iránti hála-áldozatként mutatták be. Hogy valóban e szándékból tevék azt, annak további
bizonyítékaira is találunk. „Totecnek, az aranyművesek istenének ünnepén, a papok közül egy felölté egy fogolynak a bőrét,
s midőn ekként fel vala öltözve, e Totec istennek képmásává
lőn." Nebel (az ő ethnogr. müve III. tábla, 1. ábrája alatt) egy
ily emberbőrbe öltözött papnak (vagy bálványnak) basaltból
kifaragott ábráját közli; s további bizonyítékot szolgáltat a
l'ucatannal szomszédos állam szokása, hol „a holt testeket a
lépcsőzeten ledobálták, megnyúzták, bőrüket a papok magokra
ölték s bennök tánczoltak, a holt testeket pedig a templom
udvarában eltemették. Ily áldozatok czéljából hadi foglyokat
használtak, sőt némelyeket saját embereik közül is ítéltek így
halálra.
A bőrféle diadaljel azonban rendesen aránylag igen csekély : minthogy csupán az volt a kívánalom, hogy oly yalami
legyen, mi a testen kétszeresen nincs meg. Ennek eredetét
eléggé mutatja az abiponoknál (a pámpász indiánok egy fajánál) dívó gyakorlat következő leírása. Azok ugyanis az ellenség levágott fejét megtartják és
• „A midőn az ellenség közeledtétől való féltökben arra kényszerűinek, liogy biztosabb lielyre vonúljanak, a megöltekről csakis a fejbőrt
metszik le oly formán, hogy a fültől kezdve az orr alatt levágják és
a hajjal együtt ügyesen lehúzzák
Az oly abipon, a kinek legtöbb ily lenyúzot fejbőre van otthon, liarczi dicsőség tekintetében a
többiekett fölülmúlja."

Egyébiránt világos dolog, hogy az egész bőr nem szükséges a végett, hogy valaki bebizonjűtsa, miszerint egy főnek
előbb birtokában volt; mert a fejbőr azon része, mely a fejtetőt födi, a hajnak sajátságos növése által a többi résztől
könnyen megkülönböztethető: innen van a fejbőr-lenyúzás
szokása. Az indiánok életmódjáról szóló mesék és elbeszélések e szokással annyira megismertettek már bennünket, hogy
fölösleges volna több példát idézni. Hogy némely esetben a
győzelem után miként „szúrták fel a lenyúzott fejbőrt hosszú
p>óznákra, s miként tánczoltak e póznák körül — és hogy mint
diadaljelek, mily nagyra becsültetnek s ünnepélyek alkalmával
közszemlére kitétetnek, azt nem szükséges részletesen bizonyítgatni. Azonban azon bizonyítékok, melyekre a sosonoknál
találhatunk, mégis megemlítendők; mert világosan mutatják,

hogy a diadaljelek használata úgy tekintetett, mint a győzelemnek elfogadott bizonysága s mint az egyedüli döntő bizonyítékok egy törvényes neme. Azt olvassuk ugyanis, hogy
„Valamely ellenségnek fejbőrét lenyúzni oly tisztesség, mely épen
nem függ annak legyőzésétől. Valakinek ellenfelét megölni nem valami
fontos, liacsak az illető a csatatérről magával nem liozza a fejbőrt is,
és bármily nagy számú ellenséget ölne is le tényleg valamely liarczos,
de mások volnának elsők a fejbőrök lenyúzásában, ez utóbbiakat illetné
minden tisztesség, minthogy ők vitték el a diadal-jeleket."

Bár rendesen úgy vélekedünk, hogy a fejbőr-lenyúzás
az éjszak-amerikai indiánok szokása, mindamellett nem szorítkozik kizáróan ő reájok. Herodotus azt írja a szittyákról,
hogy legyőzött elleneik fejbőrét lenyúzták; és jelenleg is
némely indián fajok, mint a nágák (vagy hegyi lakók HátsóIndiában) a fejbőröket lenyúzzák és megszárítva elteszik.
Csupán a hajnak, mint diadalmi jelnek megtartása kevésbbé általános; kétségkívül azért, mivel a győzelem azon
bizonyítéka, melyet a haj nyújt, nem kétségbe vonhatatlan,
mert egy ugyanazon fej két diadaljelt is szolgáltathat. Mindamellett vannak esetek, melyekben az ellenség haja a hadi
szerencse bizonyítékáúl használtatik fel. Grange egy naga
(hátsó-indiai mongol nép) fajbeliről szólván, mondja, hogy
„paizsa egészen be volt borítva az általa megölt ellenség
hajával". Egy mandan (amerikai indián) törzsbeli főnök körköténye, a mint Catlin leírja, „olyan hajjal volt körül rojtozva,
melyet saját kezeivel vágott le az ellenség fejéről". S a coehimikről mondják, hogy „bűvészeik bizonyos ünnepélyességekkor hosszú bőrköntösöket hordanak, melyek emberi hajjal
vannak földíszítve".
Azon könnyen hordozható testrészek között, melyeket
azért visznek el, hogy azokat a diadal bizonyítékaiul felhasználják, megemlíthetjük még a kezeket és lábakat. A ceris és
opata nevű mexicói népfajnál „a megöltnek fejbőrét lenyúzzák,,
vagy kezét levágják, és a csatamező e diadaljelei körül bizonyos örvendező tánczot tánczolnak". Hasonlókép azt beszélik
a californiai indiánokról is — kik szintén lenyúzzák a fejbőrt, — hogy „a még vadabb szokás nálok az, miszerint az
elesett ellenségnek kezeit, lábait, vagy fejét — mint diadaljeleket — levágják, és ez nagyon általános. Ezek a leöltnek
szemeit is kitolják és gondosan megőrzik". Ámbár itt nincs
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említve, de bátran hozzá vehetjük még azt is, hogy vagy a
jobb, vagy a bal láb, vagy kéz használtatott diadaljelül; mivel
ily megkülönböztető jel nélkül egyetlen fél legyőzése helyett
kettővel lehetett volna kérkedni. A kezek az ó-világ népei
között is használtattak diadaljelekül. El-Kabnak sírirata FelsőEgyiptomban — mondja, hogy Ahmes Aburának fia, a kormányosok főnöke „midőn (az ütközetben) egy kezet szerzett,
a király őt dicsérettel és egy arany nyaklánczczal, mint vitézségének jelvényével, látta el"; és egy falfestmény a Medinet
Abu templomában Thebében azt mutatja, hogy miként ajándékoznak egy rakás kezet a királynak.
Ez utóbbi példa a diadaljeleknek ismét egy más nemére
vezet bennünket. Azon rakás kézzel együtt, melyet itt a
király elé letettek, egyszersmind egy rakás ujjcsontot (phallic
heap) is mutattak be neki; és egy ide vonatkozó fölirat, mely
elbeszéli I. Meneptahnak a lybiaiak fölött nyert győzelmét,
egyszersmind megemlíti azt is, hogy „a kezek minden hozzátartozó részektől megfosztattak", melyeket a sereg után vezetett szamarakon vittek; ez irat egyszersmind azon másféle
diadaljeleket is említi, melyeket Lybia lakóiról daraboltak le.
Es itt egy természetes átmenet, más hasonnemű győzelmi
jelvényekre vezet, melynek egykor nagyon is általános használata egész a legújabb időig fentartotta magát Egyiptom
szomszédságában. A Bruce által, az abyssiniabeliek közt divatozó szokásokról följegyzett elbeszélésnek fontos volta mentsen ki bennünket az iránt, hogy annak egy részét szó szerint
idézzük. 0 ugyanis így szól:
„A csata napjának alkonyán mindenik főnöknek kötelessége saját
sátra ajtajában ülni, s minden oly alattvalója, ki embert ölt, visszatérte
alkalmával bemutatja magát főnöke előtt az általa megölt ember véres
bőrével együtt, azon módon fegyverestől, mint a hogy az ütközetben
volt. . . . H a egynél több embert ölt meg, a hányat ölt, annyiszor mutatja be magát. . . . Miután e szertartás bevégződött, mindenik ember
előveszi véres legyőzöttjét s azután félrevonul, hogy xigy bánjék el vele,
mint az indiánok a fejbőr lenyúzással. . . . Az egész sereg . . . . egy
szemle végett megállapított napon oda dobja a fejbőröket a király elé
és ott hagyja a palota kapujában."

Itt az a megjegyzésre méltó, hogy a diadaljel, mely
először arra való volt, hogy föltüntesse az egyes harczos által
nyert győzelmet, később az uralkodó akarata szerinti áldozattá változik, azonkívül pedig a leöltek számát is mutatja —

mindezek oly tények, melyek a legújabb franczia útazó d'Hericourt által is igazoltatnak. Hogy hasonló czélra a régi hébereknél is hasonló eszközöket használtak, bizonyítja többek
közt azon szentírási hely (I. Sam. XVIII : 25.), mely elbeszéli,
hogy miként akarta Saul Dávidot rászedni, midőn Mikhált
ajánlotta neki feleségül: „Monda pedig Saul: ezt mondjátok
Dávidnak: a király semmi más nász-ajándékot nem kíván,
mint csupán száz filiszteus makktyúját, hogy a király ellenségei meg legyenek bosszúivá"; s Dávid csakugyan „levágott
a pliiliszteusok közül kétszáz embert. És Dávid lehúzá azok
makktyúját, s azokat mind átadá a királynak".
Azon közvetlen indokokon kívül, melyek a diadaljelek
szerzése mellett bizonyítnak, van egy más, közvetett indok is,
a mely valószínűen nagy mértékben elősegíté e szokás kifejlődését. Számos összhangzó tény szolgál annak bizonyságáúl,
hogy a vademberek — korlátolt eszöknél fogva — azt hiszik,
miszerint bármely tárgynak tulajdonságai, annak minden
részében feltalálhatók; és hogy — egyebek között — az emberi lények jellemző tulajdonságait is így szokták felfogni.
Innen van aztán az, hogy — mint ezt föntebb láttuk, — meghalt rokonaik testének egy részét megették, vagy porrá tört
csontjaikat vízben megitták, azon egyenes számításból, hogy
ez által azok erényeit öröklik; a megölt derék ellenfélnek
megették szívét, hogy annak bátorságát örököljék, avvagy
szemét fölfalták a végből, hogy messzebb lássanak; ellenben
bizonyos félénk állatok liusát gondosan kikerülték, attól tartván, hogy annak félénkségét örökölni fogják. További következménye e hiedelemnek — hogy tudniillik valamely embernek szelleme egész testében el van terjedve — az, hogy a test
egy részének bírása épen annyinak tartatik, mint szellemének
egy részével bírni, következőleg hatalommal bírni annak szelleme fölött is: a miből egyebek mellett azt is lehet következtetni, hogy bármit cselekszik a holt testnek egy bizonyos
megtartott részével, ugyanazt teszi az annak megfelelő
szellemmel is; így tehát valamely szellemet meg lehet zabolázni az által, ha bizonyos testmaradványát kínozzuk. Innen
ered a bűvölés is, mely az egész világon el van terjedve;
innen van a megholt emberek csontjainak csörömpölése,
melyben a vademberek primitive kuruzslói annyira hisznek;
innen van — a perui bűvölök által használt — azon „por,

melyet a megholtak csontjaiból őrölnek"; innen ama holttetemrészek, melyeket a boszorkányokról szóló hagyományok is úgy
említnek, mint a melyek bűvölési szerekűl használtattak.
Ennélfogva a diadalmi jel azon kjvül, hogy valamely
ellenség fölötti diadalról tanúskodik, egyszersmind azt is eszközli, hogy amaz ellenség szelleme leigáztassék; és hogy annak
bírásáról — legalább némely esetben — úgy vélik, miszerint
ez által az illetőnek szelleme rabszolgává tétetik: erre számos
bizonyítékot találhatunk. Azon kezdetleges hiedelem, melylyel
mindenütt találkozunk, hogy tudniillik a sírnál leölt emberek
és állatok képmásai (doubles) társúl szegődnek a megholtnak
képmásaihoz a végett, hogy a más világon neki szolgáljanak;
azon hiedelem, mely a feleségek feláldozására (immolation)
vezet, a kiknek tiszte az elköltözöttnek más világi háztartását
kezelni, valamint a lovak megáldozása azon czélból, hogy az
elköltözöttet a halál utáni útazásában hordozzák, más részről
pedig a kutyáknak megölése, hogy mint vezetők szerepeljenek:
a primitív népek közt igen sok helyen alapjáúl szolgálnak ama
rokon hiedelemnek, miszerint a leöltnek az által, hogy bizonyos
testrészeik ama meghalt egyén sírjára tétetnek — kihez ezek
előbb tartoztak — azon megholtnak hatalma alá helyeztetnek.
Innen vannak azon barom- és más egyéb csontok, melyekkel
a sírok számos esetben föl vannak díszítve; innen van az is,,
hogy az ellenségnek vagy rabszolgáknak fejei — mint föntebb
jelzők — a sírokra tétetnek; innen van a lenyúzott fejbőrnek
hasonló czélra való felhasználása. Tylor az osagokat (egy
éjszak-amerikai indián-törzset), illetőleg Mc Coy és "Waitz
ethnogr. műveiből idézi azon tényt, hogy azok néha „a holttest fölé emelt halom tetejére egy rudat szúrnak le, melynek
hegyére egy ellenség fejbőrét tűzik föl; mert úgy vélik, hogy
ha valaki egy ellenséget elfog s annak fejbőrét elköltözött
barátjának sírjára föltűzi, a legyőzött ellenfélnek szelleme a
szellemek birodalmában alárendeltje lesz az eltemetett harczos
szellemének". Az ojibway (indián) törzs szintén hasonló szokást követ, melynek valószínűleg hasonló eszme képezi alapját.
De nem szabad figyelmen kívül hagynunk a diadaljelrablás mellékes kifejlődését sem, melynek minden esetre megvan a maga része a törvényszerű szabályozásban is. Ertjük itt
főként a vétkesek testrészeinek mutogatását.
A mi fejlettebb fogalmaink szerint az ellenség és a rab-

szolga egymástól teljesen kiilönböző személyek; azonban a
primitív ember ezek között különbséget tenni alig képes.
Azon érzelmek és eszmék, melyeket mi erkölcsieknek nevezünk, csaknem, vagy pedig teljesen ismeretlenek ő előtte; s
miután bármije van, azt erővel kell beszereznie és megtartania : a gyöngébbtől elragadja nejét, vagy annak más egyéb
tulajdonát, — minden habozás nélkül megöli tulajdon gyermekét, ha magára nézve tehernek találja, valamint feleségét,
ha az őt megharagítja, — sőt néha még büszke is arra, ha őt
saját törzs-társai gyilkosának tartják; szóval a vadembernek
a helyes és helytelen fogalmáról elvont értelemben egyáltalán
fogva nincs tiszta képzete. Azon közvetlen gyönyörök avvagy
fájdalmak, melyeket neki a dolgok és tények okoznak, elegendő
érvek ő előtte arra, hogy ezeket jóknak vagy rosszaknak
tartsa. Innen azon ellenségeskedés és sérelmek, melyeket
azok részéről tapasztal, akár tartozik a sértő az ő törzséhez,
akár nem — egy ugyanazon érzelmet keltik benne : az ellenség és a gonosztevő ő szerinte nem különböznek egymástól.
Ezen előttünk mai napság oly különösnek látszó összetévesztést talán könnyebben megértjük, ha meggondoljuk, hogy még
a művelt nemzeteknél is a kifejlődés fokain ama család-csoportulatok, melyek később nemzeti csoportok egyesületeivé
alakűltak, egymástól nagy mértékben független köztársaságok
valának, s ép oly viszonyban állottak egymáshoz, mint a minőben állott egyik nemzet a másikhoz ; hogy nekik is megvolt a
magok kis mérvű vérgyülölségök (blood-feud) épen úgy mint
a nemzeteknek megvoltak az ő nagy tusáik; hogy mindegyik
családcsoport épen úgy felelős volt a másik családcsoportnak
azon tettekért, melyeket saját tagjai elkövettek, mint a hogy
mindegyik nemzet felelős saját polgárainak tetteiért; hogy
épen úgy bosszút állottak a vétkező családnak teljesen ártatlan tagjain is, mint a hogy napjainkban bosszút szoktak
állani a vétkező nemzetnek ártatlan polgárain is ; és hogy az
egyes családok közt előállott rendetlenkedő (mely teljesen
megfelel az újabbkori törvényszegőnek) aránylag épen oly
helyzetbe jutott, mint napjainkban a nemzetközi jog megsértője. Innen van azon tény természetessége, hogy vele hasonlóan bántak el.
Már föntebb láttuk, hogy a középkorban a megölt családi ellenségnek (a család egyes tagjainak gyilkosa, vagy

vagyonának elorzója) levágott fejét miként álliták ki diadaljel
gyanánt. É s egy középkori törvényből (Lex salica) azt is
tapasztaljuk, liogy „miként a nyilvános törvényszékek mellett
épen úgy volt minden lakás előtt egy kettős akasztófa fölállítva." Miután ugyancsak azon időben az ütközet alkalmával levágott ellenség fejeit haza vitték és kiállították, s miután
Leliuéron — Strabo tekintélyére támaszkodva — azt állítja,
hogy néha az ily fejeket a magán ellenség fejei mellé a főnök
ajtajára föltűzték; ennélfogva e tény elég világosan mutatja,
hogy úgy a nyilvános, mint a magán-ellenséget teljesen egynek vették, minek bizonyságára úgy az egyiknek, mint a
másiknak testéről bizonyos diadaljeleket szoktak lemetszeni.
A kétféle ellenségnek hasonló rokonságát fedezhetjük föl
a zsidók szokásaiban is. (I. Makk. VII. 47.)
Miután .Júdás levágatá Nicánor (assyriai hadvezér) fejét,
megparancsolá, hogy ennek jobb keze is — „melyet ez lienczegve kinyújtott vala" — levágattassák: s ő mindezeket,
mint diadaljeleket magával vivé Jeruzsálembe.
Az idegen gonosztevővel való ezen elbánás sokban hasonlít
azon eljáráshoz, melyet Dávid nem idegen vétkesek iránt tanúsított, ő ugyanis nemcsak, hogy fölakasztatá azon emberek
fejeit, kik Isbosethet (az ő sógorát) megölték, hanem azon
kívül még „azok kezeit és lábait is levágatá." (II. Sám.
IV. 12.)
Ennélfogva bizton lehet következtetni, hogy az akasztófán kivégzett gonosztevők mutogatása, vagy fejeiknek karóra
való fölszúrása a megölt ellenféltől rabolt diadal-jeleknek
hazaviteléből veszi eredetét. Ámbár a leölt ellenség testének
rendesen csak egy része, de mindamellett néha egész teste is
kiszegeztetett, mint pl. midőn a pliilisteusok a megölt Sault
Betlisám városka falára fej nélkül kiszegezék; és hogy némely
gonosztevő egész testének kiszegezése elég gyakran előfordul,
az igen valószínűleg onnan van, hogy azt nem kellett oly
nagy messziségből liurczolni, mint rendesen kellett volna az
idegen ellenség testét.
Bár a diadaljel-rablás és a szertartásos kormányzat közt
semmi közvetlen összefüggés nem létezik, mindamellett a megelőző tények oly közvetett összeköttetést árulnak el, melyek
szükségessé teszik, hogy e szokást itt megemlítsük. Mint
elhatározó tényező a diadal jel-rablás is a föntebbi három

ellenőrzési nemhez: a társadalmi, politikai és vallási ellenőrzéshez sorakozik. Ha tehát áll az, hogy primitiv állapotban
levő emberek bátorságuk után tiszteltetnek, ha ezeknek bátorságát azon fejek száma szerint mérlegelik, melyeket föl tudnak mutatni, néhol t. i. az állkapcsok száma, másutt a fejbőrök száma szerint, ha az ily diadaljelek a nemzedékeken át
fölszaporodnak, és az egyes családok büszkesége azon arányban fokozódik, a mint ama jeleket őseikről nagyobb számban
öröklik, — ha pl. Posidonius idejéből azt olvassuk a gallusokról, hogy „azon ellenségeiknek fejeit, a kik a legkiválóbb
rangúak voltak, czédrusfa-olajjal bebalzsamozva ládákba gondosan elrakták, melyeket aztán ők az idegeneknek dicsekedve
mutogattak és kérkedtek vele, hogy az ő ősapjaik az ezekért
ajánlott nagy összeg pénzt visszautasíták, akkor világos dolog,
hogy az osztály-különbségnek egy bizonyos neme a diadaljelek
által hozatott létre. Midőn azt olvassuk: hogy az emberek
rangfokozata némely helyeken a szerint különbözik, a mint
az illetőnek házában, vagy annak tetején több vagy kevesebb
csont található: lehetetlen tagadnunk, hogy a személyes fensőbbség e bizonyítékainak fölmutatása a társadalmi érülközésben bizonyos szabályzó befolyást létesít.
A mint az állami kényszer mind jobban-jobban kifejlődik, a diadaljel-szerzés a szerint lesz különböző módok szerint
a tekintély fentartásának eszközévé. Ha már azon főnök is
nagy félelmet önt az alattvalókba, kinek számos diadaljele
mutatja romboló hatalmát, mennyivel inkább növekedni fog
azon hódolat, ha ama főnök az alsóbb rangú főnökök és az Ő
tőle függő törzsek által királylyá emeltetvén, összehalmozza
azon diadaljeleket, melyeket az ő számára mások szereznek,
s midőn a leölt uralkodók nagyszámú maradványait fölmutatja, a tiszteletteljes félelem rettegésbe megy át.
A mint aztán a szokás e kifejlett alakot ölti fel, e helyettesítő értelemben használt diadaljelek elfogadása politikai
szertartássá változik át. Ama kezekből rakott halmok, melyek
egy régi egyptomi király elé hordattak, épen úgy kiengesztelődést czéloztak, mint a hogy az asantii kapitány által a
királyi udvarhoz küldött csontok tömege ma is kiengesztelődést czéloz. Midőn Timur-Lenk liarczosairól azt olvassuk,
hogy „azoknak kegyetlenségét még inkább növqjé azon szigorú
parancs, melynélfogva „bizonyos meghatározott számú főt

tartoztak szerezni," e tény arról győz meg bennünket, hogy
a diadaljelek bemutatása ott már az engedelmesség kifejezésének bizonyos alakjává merevül. Azonban a diadalmi jel nem
csupán ezen módon szokott politikai a működésben szerepelni. Ide járul a korlátozó kormány-befolyásnak azon másodlagos neme is, mely a gonosztevők testének, vagy fejének fölszúrásából eredt. Ámbár a megölt ellenség testrészének valamely szellem kiengesztelése czéljából való fölajánlása általában
véve sehol sem leszen lényeges alkatrészévé, annak a mit
közönségesen vallásos szertartásnak neveznek : mindazáltal
világosan azzá lesz mindannyiszor, valahányszor az a czél,
hogy az elődök szelleméből kifejlődött isten kiengeszteltessék.
Az átmenetet itt oly tényről ismerhetjük föl, mint pl. a minő
az, hogy a khondok két törzse közt (Előindiában) folyt háború
alkalmával a legelső, ki ,,az ő ellenfelét megölte, annak jobb
karját levágta és rohant vele az utócsapatnál levő paphoz, ki
azt, mint áldozatot ,,Laha Pennoonak az ő sírjába vivé," —
levén e ,,Laha Pennoo az ő hadi istenök." Ide még másféle
tén}Tt is sorozhatunk, mint pl. azt, hogy a Tahiti szigetbeliek
Oro istene előtt gyakran történtek emberáldozatok, s a megtartott emberi maradványok oly fallá építtettek, „mely egészen emberi koponyákból állott," mely koponyák, ha nem
is teljesen, de főként azok koponyái voltak, kik az ütközetben
megölettek;" ebből világos, hogy az istenek iránti tiszteletet
némelyek gyakran az által vélték kifejezhetni, ha liozzájok
vitték, s azok oltárai körül halomba rakták azon megölt ellenségek testrészeit, melyek nem ritkán amaz istenek képzelt
parancsainak betöltése czéljából ölettek meg. E következtetés
igazságát azonnal átlátjuk, mihelyt meggondoljuk, hogy másféle zsákmánynyal is hasonlót cselekedtek. A philisteusok
azonkívül, hogy a megölt Saulnak holt testét különböző
helyeken mutogatták „annak fegyverzetét Astaróth házába
betették." A régi görögöknél a diadalmi jelt, mely a legyőzött
ellenségtől elvett fegyverekből, paizsokból és sisakokból állott,
bizonyos istenségnek szentelték, a rómaiak pedig az ütközetből
magokkal hozott zsákmányt Jupiter Capitolinus templomában
helyezték el. A Fidzsi szigetek lakóiról — kik kiváló gondot
fordítanak arra, hogy vérszomjas isteneiket kiengeszteljék, —
szintén azt olwissuk, hogy „midőn lobogókat rabolnak, azokat,
mint diadaljeleket, mindig a mbureban vagy templomban füg-

gesztik föl. Hogy a Courtray mellett vívott ütközetben a flamlandiak által legyőzött franczia lovagok száz meg száz aranysarkantyúja helyeztetett el azon hely templomában, és hogy
Francziaországban az ellenségtől elvett lobogók a templomok
falaira belől föltüzettek, (mely gyakorlat különben a protestáns Angliában sem ismeretlen): mindezek oly tények, melyeket a föntebbiekhez lehetne soroznunk, ha hogy az által azon
képtelen föltevésnek nem adnánk kifejezést, miszerint a
keresztyének azt hiszik, miszerint ,,a szeretet istene előtt"
kedvességet nyernek oly cselekvények által, minőkkel az
emberevők az ő ördögi isteneiknek igyekeznek kedvét keresni.
A később levonandó következtetések miatt egy általános
igazságot kell még itt megemlítenünk, habár az oly világos,
hogy alig látszik méltónak a különös említésre. A diadaljel
szerzése a harczias szellemmel egyenes rokonságban van.
Eredetét azon kezdetleges életből veszi, melyet az emberekkel
és állatokkal való küzködés teljesen elfoglal, kifejlődését pedig
ama hódító társadalmak terjeszkedése alatt nyeri, melyben a
szakadatlan háborúskodások a társadalmi szerkezetnek harczias jelleget kölcsönöznek, s viszont ismét a szerint száll
alább, a mint a romboló munkásság helyét a növekvő industrialismus mindinkább termelő tevékenységgel tölti be; és
igazán el lehet mondani, hogy a teljes ipari kifejlődés annak
megszűnését szükségképen maga után vonja.
A diadaljel rablásának legfőbb jelentőségét azonban csak
később lehet kimutatni. Hogy azt mégis a szertartásos kormányzat általános fejezete alatt tárgyaljuk, — bárha magában véve alig lehetne a szertartások közé sorozni — annak
oka az, hogy ez kezünkbe adja a kulcsot a szertartások azon
nagy osztályához, mely az egész világon, úgy a műveletlen,
mint a félműveltek közt általánosan el van terjedve. Mert azon
szokásból, miszerint az emberek a megholt test egyes részeit
lemetszették és magokkal vitték, azon másik szokás fejlődött
ki, melynél fogva az élő testnek metszik le bizonyos részeit.
HERBERT
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E tárgy magyarázata nem kis mérvben meg lesz könynyítve az által, ha az itt előadandó tényekhez és következtetésekhez kerülő úton igyekszünk hozzá-jutni.
Burton leírása szerint Skócziában a hűbérbe adás régi
szertartása a következő módon hajtaték végre: „A hűbérúr
meghatalmazottja lehajolt a földre s onnan egy darab követ
és egy marék földet fölemelvén, ezeket átadta az új hűbéres megbízottjának, — ezáltal mintegy valódilag és ténylegesen átruházván a hűbér birtoklását." A távoli, kevéssé művelt népek közt hasonló átruházási módra találunk. A midőn
a khond néptörzsbeli ember művelés alatti kis darabka földjét
eladja, előbb a falu istenségét az eladás tanújáúl meghíván:
,,a vevőnek egy maroknyi földet ad át." Azon esetekről,
melyekben a birtoknak másra való átruházása ily jelképes
módon történik, átmehetünk azon esetekre, melyekben a birtokok hasonló módon ruháztatnak át a végett, hogy politikai
alárendeltséget mutassanak. Midőn az athéniek a spartaiak
elleni segítség végett Persiálioz fordúltak, Kleoménesnek
(a spártai király fiának) megtámadása után Persia a segélyért
hódolat-nyilvánítást követelt, minek kifejezése az által eszközöltetett, hogy az athéneiek a persa királynak földet és vizet
küldtek. Az ehhez hasonló cselekvés Eidzsi szigetén is hasonló
jelentéssel bír: „A kosár föld átnyújtása — mit a gyöngébb fél
*) Az első és második közleményt lásd a Budapesti
és 33. számaiban.
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szokott cselekedni — általában háború alkalmával szokott történni, és azt jelenti, hogy földjét a hódítónak önként fölajánlja." Midőn ezelőtt mintegy tíz évvel Indiából Tu-wenshin követséget („panthay") küldött Angliába: ezek hasonlóképen „bizonyos szikladarabokat hoztak magokkal, melyeket
India hegyeinek (Tali) négy különböző szögletéről vágtak le,
annak kifejezéseül, hogy ők a britt kormánynyal hűbéri
viszonyba kívánnak lépni."
A résznek az egész helyett való ez átadása oly esetben, midőn az egészet ténylegesen átadni nem lehet, jelképies
átadásnak neveztethetik; habár — minden további magyarázatot mellőzve — azt mondhatni, hogy ez annyira megközelíti
a tényleges átadást, a mennyire csak a helyzet természete
megengedi. Azonban távolról sem kell azt hinnünk, mintha e
szertartás előleges tervezgetés útján lett volna kigondolva,
hanem ez csakis oly egyszerűbb szertartásnak tekinthető, mely
egy részről a mesterséges szertartásra némi világot vet, más
részről pedig az által megvilágosíttatik. Ertjük itt a test egy
részének fölajánlását, mely jelképileg az egésznek átadását
magában foglalja. A Eidzsi szigetek egyikén, midőn egyszer
az adókötelesek uraik elé jövének, egy eléjök küldö.tt egyén
tudatá velők, „hogy hajfonataikat, (melyek hosszú farkhoz
hasonlítának) mindnyájan vágják le. . . Minek következtében
hajfonataikat mindannyian tőből lemetszék."
Ellenvetésül itt azt lehetne fölhozni, hogy e jelképies
cselekvés is inkább csak mesterségesen kigondolt, mint természetes utón létre jött cselekedet. De ha vizsgálódásainkkal egy
kissé vissza tekintünk, bizonyára találni fogunk oly vezérfonalat, mely annak természetes származására vissza visz bennünket.
Legelőször is nem szabad felednünk azt a tiszteletet,
mely a diadalmi jelek összehalmozásából ered; úgy hogy pl. a
sosonoknál (Mexikóban) „annak van legnagyobb tisztelete, a
ki legtöbb lenyúzott fejbőrt tud fölmutatni." Ide vonatkozik
Bancroftnak azon állítása is, mely a foglyokkal való azon
bánásmódra vonatkozik, mely a sisimek néptörzsnél (KözépAmerikában) szokásban volt, hogy t. i. „a foglyok fejbőrét —
gyakran még azok életében — lenyúzták, s e véres diadalmi
jelt az illető kínzók saját fejökre illesztették."
S most azt lehet kérdeznünk: mi fog történni akkor, ha

az ekként lenyúzott szerencsétlen fogoly e kínzást túléli és
zsákmánylójának birtokába j n t ' ? . . . . A zsákmányló a lenyúzott fejbőrt, mint egyéb diadaljelei járulékát, magánál t a r t j a ;
a legyőzött ellenség pedig az ő rabszolgájává leszen, s így
ennek rabszolgai állapotát épen fejbőrének elvesztése mutatja.
Tehát innen ered az a szokás, mely azonnal állandósulhat, mihelyt a társadalmi viszonyok czélszerűnek mutatják,
miszerint az illetők a legyőzött ellenséget — a helyett, hogy
megennék — mint rabszolgákat megtartják.
A conservativ természetű vad-ember saját szokásait a
lehető legkevésbbé szereti változtatni. A míg egy részről az
elfogott ellenség rabszolgává tételének ez új módja mind
általánosabbá leszen, addig más részről folyvást érvényben
marad az a régi szokás is, miszerint a foglyok testéről levágnak bizonyos oly részt, mely diadaljelül szolgálhat a nélkül,
hogy azok hasznavehetőségét csökkentené, s ebből következik
aztán, hogy a megtartott jelek a leigázás jeleivé változnak.
Később pedig — a mint az ily ismertető jegyek fölvétele a
gyakorlat folytán a szolgasággal azonosúl — nemcsak azok
fognak ekként megjegyeztetni, kik háború alkalmával estek
fogságba, hanem épen úgy azok is, kik rabszolgáknak születtek, míg nem végezetre azon jelnek viselése általában véve
alárendeltséget jelent.
Hogy a megcsonkítás önkéntes fölvétele esetlegesen a
rabszolgaságba, illetőleg rabszolgai állapotba való beleegyezésnek megpecsétlésévé leszen, ezt többek közt a héberek története is mutatja: „Akkor ellenök jöve Náchás, az ammoniták
fejedelme és Jábes-Gileád városa mellett tábort ütött, és
Jábes-Gileádnak egész népe monda Náchásnak: lépj velünk
szövetségre és mi szolgálni fogunk neked. Monda pedig nekik
Náchás, az ammoniták fejedelme : csak azon föltétel alatt lépek
veletek frigyre, ha mindnyájotok jobb szemét kivájhatom."
(I. Sám. IX : 1—2.) A jábes-gileádbeliek beleegyeztek a függési viszonyba, s a megcsonkítás (mire azonban ez alkalommal nem állottak rá) arra való lett volna, hogy a függési
viszonyt jelezze. És a míg a csonkítások egyrészről — miként
azon bélyegek, melyeket a gazda juhaira szokott sütni — arra
valók, hogy a magán tulajdonjognak, később pedig a politikai
tulajdonjognak bizonyítékaiként szerepeljenek, más részről azt

is jelzik, liogy mint az uralkodó hatalmának állandó maradványai élénk emlékezetben tartsák azon félelmot, melyből az
engedelmesség származik. E tényt látjuk igazolva azon előadásban, mely szerint, midőn I I . Basilius (görög császár)
tizenötezer bolgár foglyot látásától megfosztott, ,,e borzasztó példa miatt az egész bolgár nemzetet rettegő tisztelet
fogta el."
S ha ehhez még hozzá veszszük azt, hogy a megcsonkítás, mely ily módon valamely függésre kényszerített fajnak
jegyévé leszen, még akkor is fenmarad — mint a függésnek
jele, — midőn már a diadalmi jel-rablás, melyből az eredetileg származott, rég eltűnt, — vizsgálhatjuk a csonkítás
különböző nemeit, valamint azon módokat, melyeken azok az
ellenőrzés három alakját — az állami, vallásos és társadalmi
ellenőrzést — magokra öltik.
Midőn az araucániaibeliek háborút akarván indítani,
követeket küldenek a szövetséges törzsekhez, hogy őket meghívják, e küldöttek néhány nyílvesszőt visznek magokkal,
melyek megbízó levelekűl szolgálnak; és „ha már a háborúskodás tényleg megkezdetett, valamely levágott ellenségnek újja vagy keze is csatoltatik a nyílvesszőkhöz." E tény
a föntebbiekhez adva, ismét egy más oly példát szolgáltat,
mely szerint a levágott kezek a győzelem bizonyítékaiként
haza vitetnek.
Arra is vannak bizonyítékaink, hogy némely esetekben
oly életben hagyott embereket is vittek haza az ütközetből,
kik diadalmi jel szerzése következtében kezeiktől megfosztattak. Osymandyas (egyiptomi) király a föllázadt baktriabeliek
közül sokat leöletett, s az ő emlékére emelt „oszlop egyik
falán látható kép bizonysága szerint a király elé vezetett foglyok mindannyian kezek és más végtagok nélküliek". Azonban
habár a legyőzött ellenségnek egyik kezét — diadalmi jelként
— le lehet is vágni, a nélkül, hogy annak élete nagy veszélynek volna kitéve, mindamellett a kéznek elvesztése annyira
alászállítja annak — mint rabszolgának — értékét, hogy igen
természetesen másféle diadalmi jelt kelle választani.
Ez azonban az ujjról épen nem mondható. Hogy a vademberek diadalmi jelekül néha ujjakat visznek haza, azt föntebb láttuk; és hogy az oly legyőzött ellenségek, melyek
ujjaik lemetszése által vannak csonkítva, néha — mint rab-

szolgák — életben hagyatnak, arra a Biblia elegendő bizonyítékokat szolgáltat. A Bírák könyve I. 6—7. v.-ben ugyanis
azt olvassuk, hogy: „Adonibések (a cananeus) elfuta; és
lildözék és megfogák őt és elvágák kezeinek és lábainak nagy
ujjait. Es monda Adonibések: hetven király, kiknek elvágattam
vala kezeiknek és lábaiknak nagy-ujjait, szedegeté vala az én
asztalom alatt eledelét: a mint én cselekedtem, úgy fizetett
nekem az Isten". Innen van aztán azon tény, hogy különböző
helyeken az ujjak levágatnak és úgy az élő, mint a megholt
uralkodó kiengesztelésére felajánltatnak. A Fidzsi-szigetek
vérszomjas lakói — kik az ő emberevő kényuraik iránt rendkívül loyalisok — erre igen sok példát szolgáltatnak. Williams (angol utazó) midőn egy példaként felhozott bántalmazást leír, többek közt így szól: „Egy küldöttet indítottak
a bántalmazók főnökéhez, hogy magyarázatot követeljen,
mely négy egyén ujjainak elküldésével együtt haladéktalanul
meg is adatott, hogy ez által a haragvó főnököt kibékítsék."
Továbbá egy főnök halála alkalmával „rendelet adatott ki,
hogy száz ujjat le kell vágni; azonban csak hatvanat vágtak
le, mert egy nő az ujj-lemetszés következtében meghalt".
Végül — említi Williams — bogy egy gyermeknek kezét „vér
borította el, mely azon csonkítási helyről omlott, honnan
kevéssel az előtt az ő kis ujját lemetszették, annak jeléül,
hogy meghalt atyját fájlalja". A megholtnak e lemetszett ujjak
által való kiengesztelése másutt is előfordúl. A midőn a carrua-törzsnél (Amerikában) a család feje meghalt, „ennek
leányai, özvegye és férjezett nővérei mindnyájan kötelezve
voltak, hogy egy-egy ujj-izüket lemetszessék; és ezt mindanynyiszor ismételniök kellett, valahányszor valamely rokon
meghalt; az első lemetszést természetesen a kis ujjon kezdették. A mandánoknál (Amerikában) a rokon halála fölötti bánat
kifejezésére az volt a szokásos mód, hogy „néha kis ujjok,
vagy pedig más valamelyik ujjok két izét lemetszették. A dakotáknál, valamint más különböző amerikai törzseknél is, hasonló
szokás divatozott. Azon levágott ujj, mely ekként a meghalt
rokon vagy főnök szellemének volt szentelve, hogy kifejezője
legyen azon hódolatnak, mely őt életében akarta volna kiengesztelni, más esetekben a felmagasztosúlt szellemnek vagy
epen istennek áldozatává leszen. Az ifjú mandán harczos
felavatása alkalmával „balkezének kis ujját a nagy szel-

lemnek" feltartván, néhány szóból álló beszédben kifejezi
előtte azon készségét, hogy ő azt kész neki feláldozni; a
midőn aztán azon ujját egy megszárított bivaly-koponyára
ráteszi, harczos társa pedig egy szekercze-csapással a kézfejhez közel lemetszi."
Mariner szerint a Barátság-szigetek benszülöttei, előkelő
beteg rokonuk felgyógyulása érdekében kis ujjokból egy darabkát az isteneknek nyújtandó áldozatként le szoktak metszeni.
E tagcsonkítás, mely eredetileg élő és megholt hatalmas
lények iránti hódolat kifejezője, némely esetekben szemlátomást családi függés jelévé változik át. Az ausztráliabelieknél
azon szokás divatozik, hogy a család nötagjai kis ujjának egy
izét lemetszik, és a „hottentotta özvegy valamelyik ujjának
egy izét tartozik lemetszeni, ha másodszor is férjhez megy,
a másodikat pedig akkor veszti el, ha harmadszor is férjhez
megy, s ez mindannyiszor így történik, valahányszor újra
házassági frigyre lép."
Mint igen jellemzőt azon módra nézve, mely szerint a kezeknek ez áldozati megcsonkításai úgy történnek,
hogy a használhatóságot minél kevésbbé akadályozzák, megjegyezhetjük, hogy az illetők rendesen kis újjoknak egy izével
kezdik, s a kéznek fontosabb részéhez csak akkor folyamodnak, ha a sor rákerül.
Ide sorozhatjuk még azt a tényt is, miszerint a hol a
kéznek lemetszése által a megölt ellenségnek eredeti megcsonkítása teljesen ismételtetik, ez csak ott történik, hol a leigázott
személy használhatósága nem vétetik tekintetbe, hanem a hol
a külső ellenséggel való bánás a belső ellenséggel vagyis a
vétkessel való bánásmóddá változik át. A héberek — mint
a Mózes V-ik könyve XXV. 11. és 12. versei mutatják —
bizonyos botrányos vétség büntetéséül a kézlemetszést alkalmazták. Egy japáni politikai vétkesről mondják, hogy „kezei
felsőbb rendelet következtében levágattak, mi pedig Japánban
a legrendkívülibb meggyaláztatásnak tartatik". Bár a középkori Európában a kezeket a különböző vétségekért gyakran
lemetszették; mindamellett azon büntetésből történt számos
csonkítási eset között, melyek Hódító A'imos korában végrehajtattak, a kéz-lemetszés csupán egyszer fordul elő.
A keleten divatozó szokásokról szóló ujabbkori elbeszélések bizonyítják, hogy némely legyőzött emberek, kik hódítóik

által, vagy olyankor, mikor még kétségtelenül élnek, vagy
pedig mikor már őket meghaltaknak vélik, orraiktól megfosztatnak, s ha e csonkítást túlélik, általában legyőzött alattvalóknak tekintetnek. Következőleg az orrnak elvesztése a
rabszolgaság bélyegévé leliet; s némely esetekben valóban az
is lesz. Bizonyos közép-amerikai ősi fajról beszéli Herrera
(spanyol útazó), hogy „midőn rabszolgákra volt szükségök,
a szomszédos népeket párbajra hívták ki; ha aztán a másik
fél nem fogadta el a kihívást, azok hazáját feldúlták és a
hatalmokba kerített rabszolgák orrait levagdalták". Ramseyer
egy Asantiban — az ő ottani fogsága alatt — történt hadjárat
leírása közben beszéli, hogy az asantibeliek csupán egy
fogoly életét kímélték meg, „kinek feje egészen le volt borotválva; orrát és fülét azonban levágták, őt magát pedig a királyi
dob hordozására alkalmazták.
Az orrtól való megfosztással együtt — az utóbbi esetben — előfordúl a fülek lemetszése is, melyről azért itt kell
némelyeket elmondanunk. Ezt szintén úgy lehet értelmezni,
mint a mely hasonlókép a diadalmi jel szerzéséből vette eredetét, s némely esetben egész a legújabb időig fentartotta
magát; és pedig ha nem is rabszolgaság bélyegeként, de legalább úgy, mint azon másféle rabszolgaság jele, mely szolgaságot gyakran bizonyos vétek büntetéséül alkalmaztak. Az ősi
Mexicoban „az olyan embernek, ki másnak különös hátrányára
hazudott, ajkaiból egy darabot levágtak, avvagy néha füleit
metszék le". A hondurabeli közép-amerikai népnél a tolvaj
javait elkobozták, és ha a lopás nagyobb mérvű volt, a tolvajnak kezet és füleit is lemetszették. Egy más szomszédos népnek, a mizteceknek, törvénye elrendelé, hogy „a házasságtörőnek fülei, orra és ajkai levágassanak", és a (szintén KözépAmerikában lakó) zapoteca népnél „a házasságtörő nők orrát
és füleit levágták".
Azonban bár a fülek hiánya általában véve inkább bizonyos vétkest, mint legyőzött ellenséget jelentett, ki ha füleinek
diadalmi jelül való lemetszését túlélte, rabszolgává l e t t :
mindamellett azt gyaníthatjuk, hogy egykor némely népeknél
a rabszolgává lett fogoly bélyegét is jelenté; és hogy bizonyos
szeliditett modorban létesíté arabszolga-jelzés azon módját is,
mely a régi hébereknél szokásban volt, és a mely keleten bizonyos
módosúlt jelentéssel még ma is érvényben van. II. Móz. XXI,

5—G. azt olvassuk, liogy ha valamely pénzen vett rabszolga
hatodik szolgálati éve után nem kíván szabaddá lenni, a gazdája „vezesse őt az ajtóhoz vagy ajtófélhez, s ott egy árral
szúrja át annak fülét és e rabszolga legyen az ő szolgája
örökké". — Knobel e szertartások magyarázata közben azt
mondja, hogy „Keleten az újabb időben a fül átfúrásának
jelvénye úgy említtetik, mint azoknak ismertető jegye, kik
valaki részére fel vannak ajánlva. . . . így tehát ez, valakihez
való, tartozást fejez ki." És miután ott, hol korlátlan kényuralkodás fejlik ki, a magán szolgasághoz még a nyilvános
szolgaság is járúi és mivel általában véve ugy tartják, hogy
minden alattvaló az uralkodó tulajdona: azt lehet gyanítnunk,
hogy némely esetekben innen ered e csonkítás általánossága.
„Minden burmali (liátsó-indiai) népfajnál — mondja Sangermano (spanyol útazó) — kivétel nélkül meg van az a szokás,
hogy füleiket kifúrják. Azon napot, melyen a fülfúrást végrehajtják, ünnepnek tartják; az ő felfogásuk szerint e szokás
valami olyasféle cselekvésnek tekintetik, mint nálunk a keresztelés". Mint — habár csak közvetve — szintén e tárgyra
tartozó dolgot, megemlíthetjük még azon különös tényt is, —
melyet Forsyth hoz fel — miszerint a „gond (elő-indiai) népfaj
saját füleit mint hódolati jelt kezében tartja".
Az áll-csontokat csak olyanoktól lehet diadalmi jelként
elvenni, kiknek élete kioltatik. Azonban ott vannak a fogak:
ezek némelyikét, diadalmi jelként, az állkapocsból könnyen
ki lehet húzni, a nélkül azonban, hogy az által a fogoly liasznavelietősége komolyan meg lenne támadva. Innen van aztán
a csonkításnak ismét egy másik neme. Föntebb láttuk, hogy
Asantiban és Dél-Amerikában a fogakat, mint diadalmi jeleket
viselik. Ha tehát a rabszolgaként megtartott foglyok fogai
diadalmi jelekül használtatnak, ennélfogva az azoktól való
megfosztásnak a meghódolás ismertető jegyévé kell lenni. Azon
tények közül, melyek egyenesen azt mutatják, hogy ebből
engesztelő szertartás származik, csak egyet lehet fölemlíteni.
Ellis említi, hogy azon csonkítások között, melyeket a
Sandvich szigetek lakóin valamely király vagy főnök halála
esetén végrehajtanak, egy az, hogy az illetőknek vagy egy
első fogát kifeszítik, vagy füleit lemetszik. E szokás jelentéke
eléggé világos. S midőn továbbá Cook kapitány leírásából azt
olvassuk, hogy a Sandvich szigetek lakói metsző fogaik közül

egytől négyig kifeszítnek, midőn azt látjuk, hogy a csonkítás
ez ismétlése következtében az egész lakosság megbélyegzetté
lészen, mely csonkítások a meghalt uralkodók vagy szellemek
kiengeszteléséért történnek; midőn arról értesülünk, hogy egy
életében nagyon félelmetes és halála után istenné avatott
uralkodónak kiengeszteléséért nem csupán azoknak kell magokat a megcsonkítás kínzó műtételének alávetni, kik őt
ismerték, hanem még később születendő gyermekeiknek i s ;
ebből láthatjuk, hogy az ekként fenmaradó szokás, midőn tulajdonképeni jelentését már elveszti, miként marad fenn mint
vallásos cselekvény. Annak következtetésére, hogy a csonkítás
gyakorlásának vallásos természete van, vannak érvek, melyek
úgy a műtét végrehajtására vonatkozó életkor meghatározásából, valamint a végrehajtó jelleméből erednek. Angas (angol
utazó) beezéli, hogy Új-Dél-Walesben, a koradgerek vagyis a
papok azok, kik a fogak kifeszítésének szertartását végzik; és
Haygarth egy félig szelídített ausztraliairól írja, hogy egyszer
csak beállít ő hozzá és „némi fontoskodó képpel azt mondja :
néhány napra el kell távoznia, mert ő már emberkort ért és
nagy ideje, hogy fogait kifeszíttesse". Különféle afrikai fajok,
mint a batoka és dohr népfaj (a Zambeze folyam mellett s az
egyenlítő táján), metsző fogaik közül kettőt, sőt néha többet
is hasonlóképen kifeszíttetnek; és ez rájok nézve rendesen
kötelező szertartás. Azonban a legjobb bizonyítékot (mire a
föntebbiek után jöttem) Peru ősi lakói szolgáltatják. A többek
között azon hagyomány van nálok elterjedve, hogy midőn a
hódító Huayna Ceapac közűlök némelyeket engedetlennek
tapasztalt volna, „oly törvényt hozott, hogy azoknak, valamint azok utódainak mind két állkapcsából három-három
metsző fogat ki kell húzni". Egy másik hagyomány pedig,
melyet Cieza (spanyol utazó) említ, az vala, hogy „az istenek
előtt igen kedves szolgálatnak tartaték, ha az apák kis gyermekeiknek neliány fogát kihúzzák". És ez — mint másféle
oly csonkítással történik, melynek jelentését már rég elfeledték — azon világos okból történt, hogy az illetők arczkifejezése
némi idomulást nyerjen.
Megemlítendő meg az is, hogy a csonkításnak úgy ezen,
mint több más faja is bizonyos módosuláson ment keresztül.
. . . . „A damara népfaj (délnyugati Afrikában) metsző fogai
közt ékalakú rést üt"; „a SierraLeone (Felső-Guinea legéjsza-

kibb parti tartománya) szomszédságában lakó benszülöttek
fogaikat lereszelik, vagy azokból egy darabkát letörnek"; s
különböző más törzseknél szintén hasonló szokás divatozik.
Miután a legyőzött ellenség megevésétől annak rabszolgává tételéhez vezető átmenet a diadalmi jel beszerzését oly
formán szelídíti, hogy az ez által okozható halál el legyen
kerülve; s miután azon hajlandóság, mely szerint a megszabott sebzést olyképen igyekeztek szelídíteni, hogy az a rabszolga használhatóságát a legkisebb mérvben se csökkentse;
s miután a szolgaságban született osztálynak szaporodtával
a rabszolga által viselt jegy többé azt nem tünteti ki, hogy őt
háború következtében tették rabszolgává, s így nem mutathatja azon győzelmet, melyet a rabszolga ura aratott: ennélfogva idő folytán egyáltalában nem volt szükség arra, hogy
az ismertető jegy komoly csonkítás által eszközöltessék. Ebből
következtethető aztán, hogy a kevésbbé sérelmes és legkevésbbé fájdalmas csonkítások mind általánosabbakká válnak.
Legalább úgy látszik, hogy ez e legészszerübb magyarázata
azon ténynek, mely szerint a hajnak engesztelő áldozatként
való lenyírása a legelterjedettebb minden más csonkítási nemek között.
Már föntebb láttuk a Fidzsi-szigetek lakóinál divatozó
ama szokás valószínű eredetét, mely szerint az alattvalóknak
kötelessége volt főnökük megérkezte alkalmával hajfürteiket
engesztelő áldozatként fölajánlani, s megbízható adatok bizonyítják, hogy a hódolat nyilvánítása végett régenten NagyBrittaniában is hasonló áldozatot követeltek.
Az Arthurféle legendákban,*) melyek bár kevés történeti
alappal bírnak — azon kor szokásait illetőleg, melyből azok
eredetöket veszik — elég világos tanúságot szolgáltatnak, olvassuk (Cox Kivonatok czimű művében), hogy „akkor méne Arthur
Caerleonba, s ide jövének Byons király követei is és Arthur
mondá: Tizenegy király hódolt meg előttem s azok szakállával fölékesítém köntösömet, küldje el azért a ti királytok
saját szakállát, mert van még egy köntösöm, mely fölékesítésre vár."
*) Arthur az ős celták fejedelme, ki a monda szerint 542-ben
halt m e g ; sok liős-monda kiindulási és központja—Caerleonban (Walesben) tartózkodott szép nejével, Ginevrával, stb. — Fordító.

Nénii okunk van hinni, hogy a rabszolgává tett fogoly
hajának levágása a megölt ellenség fejbőre lenyúzásától való
lehető legcsekélyebb eltérésből eredhetett, mert a hajnak azon
része, mely némely esetekben engesztelő áldozatként használtatott, más esetekben pedig valamely gazdának az alattvalókhoz való tulajdonjogát fejezé ki, helyzetét tekintve nagyon
hasonlít a lenyuzott fejbőr haj fürtjéhez. Azon haj, melyet a
Fidzsi szigeti adózók főnökeiknek adóként átengedtek, az az ő
tőbejok vagyis egy bizonyos haj-czaf volt; mert úgy vélekedtek, hogy az ő főnökük azt, mint a mely egyedül őt illeti,
méltán követelheti tőlök. Továbbá a mongolok egy törzsénél,
a kalmukoknál, ha valaki egy másikat haj-czafjánál fogva czibál, avagy azt tényleg leszakítja, ez szerintök büntetésre méltó
sértés, mert úgy tartják, hogy a haj-czaf egyedül a főnököt
illeti, vagyis úgy tekintik, mint a főnök iránti hódolat jegyét.
Ha ellenben a fejtetőn lévő rövid hajat sértette meg valaki, az
náluk nem képez büntetésre méltó sérelmet, mert ezt csakis
az illető saját hajának, nem pedig a főnök tulajdonának tekintik. Ide sorozhatjuk még Williams azon állítását is, miszerint
Chinának tatár hódítói megparancsolták a chinaiaknak, hogy
a meghódoltság jeléül fogadják el a fő előrészének tatár szokás szerinti megborotváltatását, valamint hajuk többi részének hosszú farkalakban való összefonását. Szintén ide járul
egy másik tény is, melyet alább fogunk előadni annak bizonyságául, hogy a legyőzött, de meg nem ölt, hanem rabszolga
gyanánt életben hagyott embernek meg volt engedve, hogy
fejbőre fürtjeit kegyelemből viselhesse, azon megjegyzéssel
azonban, hogy azt a legyőző bármely időben követelheti.
Azonban bármint legyen is a dolog, azon általánosan
elterjedt szokás, miszerint a megölt egyének haja akár a fejbőrrel együtt, akár a nélkül lemetszeték, a rövid hajat csaknem mindenütt azonosnak tünteti föl a rabszolgasággal. Ezen
hason jelentőség épen úgy megvolt a görögöknél, mint a
rómaiaknál, hol is a szolgaság jeléül a rabszolgáknak rövidre
kelle hajukat lenyiretniök."
Ugyanígy találjuk ezt egész Amerikában. „A rabszolga
társadalmi tekintetben megvetett lény s haja rövidre van
vágva" mondja Bancroft a nootkákról. „A hosszú haj viselésének kiváltságát a carib fajból való rabszolgák és foglyok mindenikétől szigorúan megtagadták" mondja Edwards. Épen úgy

volt jelezve a büntetésül alkalmazott rabszolgaság is. Nicaraguában „a tolvajnak haját lemetszették, és azon egyénnek,
kitől lopott, mindaddig rabszolgájává lett, míg a kár megtérítteték." Azonban a rabszolgaság e bélyege nemcsak büntetésül,
hanem más okból is alkalmaztatott. A középamerikaiaknál
,,a házasság-törés gyanújával terhelt egyént megvesszőzték és
haját levágták, mi igen nagy megszégyenítés vala."
Az ős-mexicói büntetések egyike ,,a hajnak valamely
nyilvános helyen való levágása volt." A középkorban Európában is a hajnak levágását mint büntetést alkalmazták. Ebből
igen természetesen azon viszonylagos megkülönböztetés következik, hogy a hosszú haj tiszteletre méltó állapot jeléül tekinteték.
Ha a chibcháknál. . . „egy férfin vagy nőn elkövethető
lehető legnagyobb meggyalázásnak az tekintetett, ha annak
haját kitépték," ennek világos oka az volt, hogy az ily egyént
rabszolgának tartották, miből önként következik, hogy a
hosszú haj nálok tiszteletre méltóság jelének tartaték. Az itzaex
törzsbeli indiánok — mondja Fancourt — „oly hosszú hajat
viselnek, a minőre csak megnő; valóban nálok igen nehéz
dolog valamely indiánt arra bírni, hogy haját levágassa."
A hosszú haj megkülönböztető jegy a Tonga-szigetek lakóinál
is, azonban viselése épen ezért senki másnak nincs megengedve, mint csupán a nép előkelőinek. Hasonló az eset
Uj-Caledonia lakóinál és több más műveletlen népfajnál; valamint épen így van ez a félmüveit keleti népeknél is. „Az ottomán berezegek szakállukat leborotválják annak jeléül, hogy az
uralkodó császár kegyétől való fiiggésöket kimutassák." A görögöknél „a férfi-korban már hosszabb hajat viseltek" és „a hajnak bizonyos politikai jelentőség tulajdoníttaték." Éjszaki
Európában is „a frankoknál
a személyrabok rövidebb
és kevésbbé gondozott hajat viseltek, mint a szabad emberek," s a szabadok ismét nem oly hosszat, mint a nemesek:
„a frank királyok hosszú haja szent
Ez reájok nézve
kitüntető jel és királyi származásukkal járó tiszteletre méltó
kiváltság." Clothair és Childebert testvérük birodalmán meg
akarván osztozni, unoka-öcscseiket illetőleg azon tanakodtak,
„vajon levágják-e azok haját úgy, hogy alattvalói rangra
lesülyeszszék, vagy pedig megöljék őket." Ide sorozhatjuk még
a japáni Mikadó rendkívüli esetét is, kinek ugyanis „sem

haját, sem szakállát, sem körmeit sohasem szabad ébren léte
alkalmával levágni, nehogy szent személye csonkulást szenvedjen"; s a mennyiben ezt mégis teszik, az olyankor történik, mikor álomba szenderül.
Az isteni rangfokozatot jelző hason cselekvést itt csakis
futólagosan említjük meg. A hajnak hosszúsága a földi méltóságot illetőleg fontos dolognak tartatván, az égi méltóságra
nézve is jelentékenynyó lészen. A különböző vad népek istenei,
kiváltképen a főistenek, lecsüngő nagy szakálluk és hosszú
hajfürteik által vannak megkülönböztetve.
A rövid haj a családi alárendeltséggel is rendesen együtt
j á r : az alsóbb rangú társadalmi viszonyok között a nők is
általában viselik a rabszolgaság e jelvényét. Turner beszéli,
hogy Samoa szigetén a nők rövid, a férfiak pedig hosszú hajat
viselnek. Más malajo-polynesian törzseknél, mint pl. a Tahitiszigetek és Uj-Seeland lakóinál szintén hasonló ellentét divatozik. Nem különben a néger fajoknál. Uj-Caledoniában a
főnökök és befolyásos emberek hosszú hajat viselnek, melyet
csonka kúp-alakban osszecsavargatnak fejők tetején. A nők
mind kitépik hajaikat egész fülök tövéig. Es hasonló módon
megkoppasztott fők különböztetik meg Tanna, Liíü és Yate
(Űj-Hebrida szigetek), valamint Tasmania nőit is. Ide járúl
még bizonyos gyermeki alárendeltség jelzése is. A hajnak fölajánlása Európában is egykor a fiúvá fogadás szertartásának
bizonyos részét képezé. „Martel Károly frank király elküldé
Pipin fiát Luitprandhoz, a longobárdok királyához, hogy az
Pipin első fürtjeit lemetszvén, e szertartás által őt jövőre
atyjának trónján megtartsa," és Clodwig, hogy Alaric góth
kírálylyal békét kössön, ennek fogadott fiává lön azon tény
által, hogy megengedé, hogy szakállát Clodwig tetszése szerint
levághassa.
E csonkítás a míg ekként oda fejlődött, hogy élő személyek iránti alárendeltség kifejezője lett, egyszersmind később
a megholt személyek iránti hódolatot is magában foglalta.
Hogy a hajnak a megholt részére való fölajánlása eredetileg
mennyire rokon a diadalmi jelként való fölajánlással, ezt világosan bizonyítja a dakoták szokása. Ezeknél ugyanis „az
emberek fejőkről hajukat leborotválják és csupán egy kis fürtöcskét (a fejbőr-üstököt) hagynak meg, melyet megnövelnek
és hajfonaték alakjában vállukra lebocsátnak; és ennek lemet-

szése valamely közeli rokon halálának esetén, igen szokásos
áldozat," azaz fejbőrüknek a halott részére való fölajánlását e
tény által lehetőleg megközelítik. Láthatjuk ennek jelentését
a karib népfajról szóló elbeszélésben is. „Miután ezeknek haja
ekként az ő legfőbb biiszkeségöket képezé, az ő bánatuk őszinteségének kétségtelen bizonyítéka az által vala kifejezve, ha
valamely rokon vagy barát halála esetén, hajukat oly rövidre
vágták, mint rabszolgáik vagy foglyaik."
Hasonló föláldozási módok úgy a műveletlen fajok között
mint a régi történeti népeknél mindenütt előfordulnak. A hébereknél „a fejnek megkopaszítása" mint gyászszertartás volt
szokásban; valamint ugyanilyennek tartaték a szakái egy
részének leborotválása is." Hasonlókép a görögöknél és
rómaiaknál is gyászolás alkalmával a hajat apróra lenyírték."
Görögországban e csonkítás jelentősége általában el vala
ismerve. Potter megjegyzi, hogy Euripedes Elektra czímű
drámájában úgy találjuk, miszerint Elektra Helenát kárhoztatja, mivel ez hajfürtjeit megkímélte s ez által a holtat megcsalta; s ugyancsak Potter hivatkozik azon állításra is, miszerint a hajnak e föláldozása (némely esetben a sírra való helyezése) „részben azért történt, hogy ez által a meghalt személy
szelleme kiengeszteltessék." Egy fontos dolgot kell még megjegyezni ; azt nevezetesen, hogy a nem régen meghalt személyért a gyászolónak fejét leborotválják: egy régen meghalt
részére nyújtott áldozatként pedig csupán egy fürtöcskét vágnak le róla.
Igen természetes, hogy ha azon holtak kiengeszteléséből
— mely holtak némelyike istenné lesz — vallásos kiengesztelési tény leszen, akkor a haj föláldozására vonatkozólag
szintén azt lehet várni, hogy a haj-levágás egyszer csak vallásos szertartásként fog megjelenni, s a vizsgálatnál csakugyan
úgy találjuk, hogy valóban úgy is történik. Azon kevéssel
előbb említett tényben, mely szerint a görög temetkezéseknél
a haj feláldozása mellett később még más, bár csekélyebb
áldozatok is történtek, világosan látjuk, az olyféle engesztelési mód szokásba jövetelét, mely főként az isteni tiszteletnek
jellemző tulajdona. S midőn továbbá azt olvassuk, hogy a
görögöknél „valamely kiváló és igen kedvelt egyéniség, példáúl egy főhadvezér halála esetén néha megtörténék, hogy az
egész hadsereg levágta haját", ebben szintén egy lépést látunk

a közönség idegen tagjának kiengesztelése felé, mely szokás
ha megszilárdúl, a vallásos tiszteletnek bizonyos jellemvonását képezi. Innen erednek bizonyos görög szertartások. így
példáúl ,,a hajnak levágása — mely rendesen akkor történt,
ha valamely fiú felnőtt ifjúvá (é'pyftog) lett — oly ünnepélyes
cselekvés volt, mely bizonyos vallásos szertartásokkal hajtatott
végre. Hercules részére eleinte ital-áldozatot nyújtottak
s miután a haj levágatott, az bizonyos istenségnek, rendesen
valamely folyami istenségnek, ajánltatott föl". Hasonlókép volt
ez a rómaiaknál is, kiknél a borotválás első időszakában „a
legelőször levágott szőr valamely istenségnek áldoztatott".
A hajnak feláldozását a héberek is istentiszteleti cselekvénynek tekintették. Mintegy „nyolczvan emberről beszélik,
hogy miután szakálokat leborotválák és ruliájokat megszaggaták, s magokat megmetszették, kezökben égő és másféle
áldozatokat hozva jövének az úrnak házába", és Krehl az
arabokat illetőleg is számos hasonló tényről emlékszik.
E szokásnak Peruban különös módosulatai fordúltak
elő. A hajnak kis mérvben való feláldozása minden időben
előfordúlt. „Egy másik áldozat — írja d'Acosta — az, hogy
a szempillát és a szemöldököt kitépik és a napnak, a halmoknak, a szeleknek, vagy bármi más oly dolognak ajándékozzák, mitől félnek". „Midőn a templomba mentek, vagy
midőn már benn voltak, kezöket szomszédaikra illeszték,
mintha azok szőrszálait ki akarták volna tépni, és olyféle
mozdulatokat tettek, mintha talán azokat a bálvány felé dobták
volna"; ez igen jó példa a szertartások rövidebbre összevonását illetőleg, minek ezek rendesen ki vannak téve. Végre,
midőn valamely nemzeti szerencsétlenség esetén, az istenségnek rendkívüli kiengesztelése válik szükségessé, néha még arra
is találunk esetet, hogy maga az uralkodó is föláldozza saját
haját. Hawaiban (a Sandwich-szigetek legnagyobbikán) az
ottani nagy tűzhányó kitörése alkalmával, midőn már semmi
másféle áldozatok nem valának képesek az istenek haragját
elhárítani, „Tameliameha király levágván saját hajának azon
fürtjét, mely kiválólag szentnek tartaték, s mint legbecsesebb
áldozatot a lávafolyamba dobta." Még egy más áldozati módról kell némi említést tennünk, mely t. i. némely esetekben
társadalmi kiengesztelés végett szokott alkalmaztatni. A Tahiti
szigetek lakóinál a saját hajukból font koszorúknak más fejére
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való föltétele ezekre nézve bizonyos kitüntetésnek tekinteték.
Francziaországban az ötödik és hatodik században szokásban
volt, hogy midőn valaki egy előkelő egyénnel találkozott, saját
szakálából néhány szálat kiszakított s azokat azon előkelőnek ajándékozá; és e szokást alkalmilag mint a leereszkedés jelvényét még uralkodók is gyakorolták, így pl. midőn
Clodwigot a toulousei püspök látogatásával megtisztelé, a
király egy szál szakálat adott át neki, mit aztán alattvalói is
utánoztak. Később azonban e szokás jelentősége bizonyos
korlátozás folytán, egészen elmosódott, úgy hogy a lovagkor
idejében már a bajusznak csakis pödörgetése tekinteték a lovagias tisztelet nyilvánításának.
Midőn föntebb a diadalmi jelek tárgyalásakor úgy találtuk, hogy az úgy nevezett ujj-csonkításnál ugyanazon jelentősége volt a kis ujj csonkításának, mint a nagyobb új jakénak :
az által egyszersmind megtaláltuk a nyitját annak is, hogy az
ezután említendő csonkítás-nemek miképen magyarázandók.
Ugyancsak föntebb láttuk, hogy midőn a legyőzöttek nem
ölettek meg, hanem mint rabszolgák életben hagyattak:
ezzel mintegy elrendeltetett, hogy a diadalmi jel szerzése
által az illetőknek nemcsak, hogy élete veszélyben ne forogjon, sőt általában mindenféle veszély minél jobban el legyen
kerülve; innen történt, hogy az állkapcsok helyett a fogak
vétettek ki; a kezek helyett az újjakat, a fejbőr helyett a hajat
vágták le. Hasonlóképen ez utóbbi esetben is, miután az életveszélylyel járó csonkítás-nem kiment a divatból, a helyett
csupán egy azzal rokonnemü olyféle csonkítási módozat
maradt fenn, mely nemcsak nagy mérvben, de sőt egyáltalában nem csökkenté a rabszolgává tett ellenség értékét.
Hogy a férfiatlanítás (castration) mint a diadalmi jel
szerzesének egy módja, alkalmazásba lett volna véve, arra
egyenes bizonyítékot nem igen találunk; azonban arra mégis
vannak közvetlen adataink, hogy a foglyokkal csakugyan történt efféle bánásmód, vagyis hogy a diadalmi jel szerzésnek
ilyféle neme hajtatott végre rajtuk. Ugyanis Tlieobaldról,
a spalatói őrgrófról, Gibbonnál olvassuk, hogy „annak foglyai . . . . minden irgalom nélkül kiheréltettek" és ha elgondoljuk azt, hogy egykor csakugyan volt rá eset, miszerint ilyféle
erőszakolt áldozat hajtatott végre egy hódító parancsából :
ebben egyszersmind elegendő okot látunk azon hiedelemre,
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hogy valamely istenség részére szintén történhettek ily nemű
áldozatok. Es csakugyan Amma (Agclitis) frigiai istennő tiszteletére évenként tartatni szokott ünnepélyek alkalmával
„szokásban volt a fiatal emberek részéről, hogy egy darab
éles csigahéjjal heréiket kimetszvén, eunuchusokká tették
magokat, a midőn kivett heréiket oda dobva így kiáltának fel:
„Fogadd ezt Agclitis".
A régi phoeniciabelieknél hasonló szokás divatozott;
midőn Brinton az ős mexikói papoknál divatozó kegyetlen
öncsonkításról tesz említést, az igen hihetően ilyféle öncsonkítás lehetett. Miután úgy látszik, hogy e szokás is bizonyos
alárendeltséget foglal magában, ennélfogva ez is, miként sok
más szertartási szokás, némely esetekben fenmaradt, a míg
jelentése feledségbe ment. A hottentották azt követelik, hogy a
gyermekek egyik heréje nyolcz vagy kilencz éves korukban
kivétessék; s ehhez hasonló szokás divatozik az ausztráliaiak
között is.
Igen természetes, hogy az efféle csokítási nemek között
a kevésbbé veszélyes legjobban el van terjedve. így a körűlmetélkedés előfordul a világ minden részében, még az egymással egyáltalában semmi rokonságban nem álló népek
között is, nevezetesen: a malajo-polynesianok közt, a Tahiti,
Tonga és Madagascar szigetein; a négerek közt Uj-Caledoniában és a Fidsi szigeteken; Afrikának úgy tengerparti, mint
belföldi néptörzsei között, Abyssinia legéjszakibb részétől a
Kafferek-földe legdélibb részéig; Amerikában némely mexikói
néptörzsek között, Yucatán és San-Salvador őslakói között ;
hasonlókép találkozunk vele Ausztráliában is. Sőt ha tekintetbe nem veszszük is azon tényt, miszerint az egyiptomiak
emlékei azt bizonyítják, hogy a körűlmetélkedés nálok a legrégibb időtől fogva gyakorlatban vala, és nem tekintve még
azon érveket sem, melyek azon föltevés mellett bizonyítanak,
mely szerint tudniillik az az arab néptörzsek között is általában el volt terjedve: már magok azon bizonyító okok, melyek
szerint a körűlmetélkedés nem szorítkozott egy bizonyos fajra
vagy vallásfelekezetre, eléggé útba igazítják a hittudósok jelenleg szokásos magyarázati módját. Valamint szintén megczáfolnak egy másféle magyarázatot is, melylyel igen gyakran
találkozhatunk; mert a tények általános áttekintése azt
mutatja, hogy a míg e szokás a tisztaságot legjobban kedvelő
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népfajnál épen nem divatozik, addig a legtisztátalanabb fajoknál nagyon is általános. Ellenben a tömegesen vett tények az
eddig igaznak tartott elmélettel teljesen összhangzanak.
Föntebb kimutattuk, liogy az abyssiniabelieknél minden
harezos, egész a legújabb időig, az ellenség holt testéről körűimetélés következtében szerzett diadalmi jelt ajándékozott a
főnöknek; valamint láttuk azt is, hogy mindazon diadalmi
jelek, melyeket az ütközet után szereznek, végzetre a királynak
ajándékoztatnak. Ha a legyőzött ellenség, a helyett hogy
megöletnék, rabszolgává tétetik, és ha a győztes harezosok
hőstetteiknek mutogatásában folyvást gyakorolják magokat:
akkor létre kell jönni az életben hagyott foglyok körűimetélésének, kik e tény által, mint leigázott személyek, meg lesznek
bélyegezve. Még egy más következmény is áll előttünk. Miután
a főnök és a király az által engesztelődnek ki, hogy ha az
ő ellenségeik testéről szerzett eme diadalmi jelek ő liozzájok
vitetnek, s miután a primitív ember vélekedése szerint a megholt egyén szellemének mind az tetszik, mi előtte életében
kedves volt: ebből természetesen következik, hogy az ily
diadalmi jelek a meghalt uralkodó szellemének felajánltatnak.
S aztán, a hol valamely kiválóan liarczias természetű népcsoport fölött oly korlátlan kényúr uralkodik, kit alattvalói
részint leszármazásánál, részint természeténél fogva isteni
lénynek tartanak, ki, miután őt az egész nép urának elismeri,
mindenkitől megköveteli, hogy a szolgaságnak ama bélyegét
magán viselje, s a kinek — midőn meghal — félelmetes szellemét szorongó aggodalmak közt kell az illető alattvalóknak
kiengesztelni: ott biztosan várhatjuk, hogy a rabszolgává
tett ellenségtől szerzett eme diadalmi jeleknek az uralkodó
részére való felajánlása olyféle diadalmi jel felajánlásává fóg
kifejlődni, melyet a férfi-polgárok mindegyik nemzedékétől
beszerezve, az istenek részére ajánlanak fel annak elismeréséül, hogy ők neki rabszolgái. Innen, midőn Movers azt
beszéli, hogy Phoenicia őslakóinál a körűlmetélkedés úgy
tekintetett, mint Saturnus részére nyújtott áldozat jele, s
továbbá, midőn világos bizonyítékokat találunk arra, „hogy
San-Salvador ős lakóinál a héber módon való körűlmetélkedés
alkalmával kicsepegő vér egy bálványnak áldoztaték", ezek
épen azon következmények előleges föltevésére utalnak bennünket, melyek később esetlegesen keletkeznek.

Hogy e magyarázat teljesen alkalmazható azon szokásra,
melyet a Bibliából ismerünk, arra elegendő bizonyítékaink
vannak. Már föntebb láttuk, hogy a régi héberek, épen úgy,
miként Abyssinia újkori lakói gyakorolták a diadalmi jel szerzés azon alakját, mely a megholt ellenség ily nemű megcsonkítását szükségképenivé tevé; és úgy az egyik, mint a másik
esetből az következik, hogy a legyőzött ellenséget nem ölték
meg, hanem fogolylyá tevék s alárendeltsége épen e csonkítási
mód által jeleztetett. Hogy a hébereknél szokásos körülmetélkedés nem egyéb, mint bizonyos függési viszony bélyege,
ezt számtalan tény bizonyítja. Midőn Palgrave (angol történetíró és régiségbuvár) ide vonatkozó irataiban azt olvassuk,
hogy még az újabbkori beduinok is úgy fogják fel az istent,
mint egy hatalmas élő uralkodót, az által az isten és Ábrahám
közti szövetségnek körülmetélkedés által való megpecsétlése
eléggé érthető szertartássá válik előttünk. Ezzel ugyanis meg
van magyarázva azon tény, miszerint ama csonkítás, melynek
Ábrahám magát aláveté, a neki igért terület mellett egyszersmind azt is magában foglalá, hogy az Úr „néki istene leszen"
(I. Mózes XVII. 7.); nemkülönben azt is jelenté, hogy ama
jegyet nemcsak Ábrahám és utódai — mint kiváltságos szemelyek, — hanem még a nem Ábrahám véréből származott
szolgák is tartoznak viselni. Es ha elgondoljuk, hogy az őseredeti ember saját primitív vélekedése következtében azon
hiedelemben volt, miszerint a megholt hatalmasság szellemmása (double) megkülönböztethető magától az élő hatalmasságtól: akkor megtaláljuk magyarázatát azon egyébként eléggé
különös hagyománynak, mely Mózes második könyvében van
elbeszelve, miszerint isten Mózesre megharagszik a miatt,
hogy ez saját fiát (Gersomot) nem metélte körül. „Es lőn az
úton, egy megszálló helyen, ho^y találkozók az Úr Mózessel
és meg akará őt ölni. Ekkor Czippora fölvévén egy éles követ,
elmetszé vele fia makktyúját és Mózesnek lábai elé veté."
(II. Móz. IV. 24. 25.). Hogy a körülmetélkedés a zsidóknál a
Jehova iránti alárendeltség jelvénye volt, igazolva van továbbá
azon tény által, hogy Antioclius syriai király uralma alatt,
a midőn ez idegen isteneket hozott be (I. Macc. I. 41—51.),
a körülmetélkedés el vala tiltva és a kik e tilalom daczára
szigorúan megmaradtak e szokás mellett és nem akartak az
idegen isteneknek engedelmeskedni, azok mind leölettek

(I. Macc. I. 60.); Mathatiás és társai azonban, a kik atyáiknak
i steneihez liívek maradtak, az idegen szabályok és istentisztelet ellen föllázadván, „körűijártak s a bálványoltárokat
lerombolták s a körülmetéletlen gyermekeket, kiket Izrael
területén találtak, erőszakkal körülmetélték" (I. Macc. II. 45.).
Továbbá Hyrcanus, miután az idumeabeliket legyőzte, a birodalomban maradliatás föltétele alatt kényszeríté őket a körűlmetélkedésre; és Aristobulus hasonlóan ráerőszakolá azon
jegyet Iturea legyőzött népeire.
Bizonyos oly tények, melyek a föntebbieknek ellentéteiként tűnnek föl, azokkal teljesen összhangzásban állanak.
Ugyanis Mariner azt állítja, hogy Tooitonga (Tonga szigetének hatalmas isteni főnöke) nincsen ügy körűimetélve, miként
a többi emberek: mert ő nem alárendelt, s így az alárendeltség bélyegét nem viseli. Ide sorozhatunk még egy más
esetet is, a melyben tudniillik az egész törzs olyan fajhoz
tartozik, mely a körűlmetélkedést rendes szokás szerint gyakorolja, azonban a hol nem élnek alárendeltségi viszonyban,
ott nem metélkednek körül. Rohlfs Gellért (híres afrikai német
útazó) miután Maroccóban néhány oly berbériairól tesz említést, kik körűlmetélkedési szokásaiknál fogva társaik közül
kiváltak, így folytatja: „e körűl-nem-metélt törzsek a Rifhegyek közt élnek. . . . A Rif-hegyek közt élők, a Korán
tilalma daczára is, mindnyájan megeszik a vaddisznó-húst".
Azon csonkítások mellett, melyek bizonyos hús, csont,
bőr vagy haj elvesztésével járnak, vannak még bizonyos oly
csonkítások is, melyek nem igénylik azt, hogy általok a test
megliiányosíttassék, legalább nem állandóan. Ezek közül első
helyre tehetjük azt, mely a testnek nem szilárd, hanem folyékony részét áldozza fel.
,
A vérvesztés, mint a csonkítás egy neme, épen oly eredettel bír, mint a többi csonkítás-nemek. Ha nem találtuk
volna úgy, hogy némely műveletlen törzsek — mint a sainojédek — megiszszák az állatok meleg vérét, ha nem találtunk
volna a most is létező cannibálok közt, mint példáúl a Fidsi
szigetek lakóinál, bizonyítékokat arra, liogy a vadak megiszszák az élő emberáldozatok vérét; akkor hihetetlennek látszanék, hogy a szellemek és az istenek részére nyújtatni szokott
véráldozati szertartás a legyőzött ellenség vérének kibocsátásából származott. Azonban ha az efféle borzalmas dolgokhoz

hozzá veszsziik az oly neműeket, minőket a vadak szoktak
bizonyos alkalmakkor elkövetni, — mint többek közt az, hogy
az amaponda törzsbeli Kaffereknél (Afrika déli részén) szokásban van, hogy midőn az uralkodó főnök a kormányzást
átveszi, neki egy közeli rokonának, rendesen testvérének —
kit ily alkalommal megölnek — meleg vérében meg kell mosakodnia"; és midőn azon következtetésre jövünk, hogy a
c-ivilisatio létre jötte előtt a most már csakis kivételesen előforduló vérszomjas vágyak és szokások igen hihetően csaknem
általánosak és közönségesek valának; mindezekből azt lehet
gyanítanunk, hogy a vérnek a legyőző cannibálok által történt
megivásából bizonyos véráldozat keletkezék; legalább innen
eredhetett azon áldozat, mely a felajánlott élő lény véréből
származott. Valószínűen az élő személyek testéből kivett vérnek némely esetben való feláldozása szintén azon alapul ;
azonban azok, melyek nem azon alapúinak, úgy magyarázhatók, mint következményei azon általánosan elterjedt szokásnak,
mely a kölcsönös kötelezettség szent szövetségének veti meg
alapját az élő személyek között az által, hogy egymás véréből
részesülnek; mert oly formán vélekednek, hogy a kik véröknek egy részét a kevéssel előbb meghalt ember — még ott a
közelben —várakozó szellemének felajánlják, ez által vele oly
szövetséget létesítnek, mely egy részről alárendeltséget foglal
magában, más részről pedig az elköltözöttel barátságos viszonyt
hoz létre.
E föltevés alapján annak okára is rájövünk, hogy miért
van az, miszerint az ön-megvérzés, mint vallásos szertartás, oly nagyon el van terjedve nemcsak a jelenlegi vad
népek közt, hanem a régi és csak félig-meddig művelt népek
közt is, mint példáúl a zsidóknál, a görögöknél, a hunnoknál
és a törököknél. Már föntebb láttuk, hogy miként keletkeznek
hasonló szertartások, mint állandó kiengesztelései azon félelmetesebb szellemeknek, melyek később istenekké lesznek;
ily föláldozásai a vérnek (mely majd megölt véráldozatból,
majd a saját testből, majd újszülött csecsemőből vétetik ki)
épen ügy mint azok, melyeket a mexikóiak az ő emberevő
bálvány-isteneiknek nyújtottak: épen oly áldozatok, minő
példáúl a Baal papjainak önsebzése, mit néha még a Jeliovának kiengesztelésére is végrehajtottak, mint példáúl azon
nyolczvan ember, kik Sichemből, Siloáhból és Samariából

jövének (Jerem. 41. 5.). Továbbá nem lesznek többé kimagyarázbatatlanok azon vérvesztési esetek sem, melyek a társadalmi közlekedésben tiszteletnyilvánitási cselekvények gyanánt szerepelnek. Egy a Samoa szigetén szokásos házasság
alkalmával a vőlegény barátai, hogy tiszteletűknek kifejezést
a d j a n a k : „éles köveket vettek kezökbe s ezekkel addig ütögeték fejeiket, mígnem azok be valának zúzva és vérzettek".
Martyr a Közép-Amerikában divatozó szokásokról írván, többek közt így szól: „Midőn a pontonchan-vidéki indiánok új
barátokat fogadnak, a barátság bizonyítékául, az új barát
szemeláttára vért szívnak nyelvökből, kezökből és karjokból,
vagy valamely más testrészökből."
Itt azonban, midőn e véráldozatokat a tagcsonkítások
fejezete alatt említjük, nem annyira az a szándékunk, hogy
eredetök rokonságát kimutassuk, mint inkább az, hogy azokból származó tagcsonkítás magyarázati módját feltüntessük.
A húsnak megsebzése és összeszabdalása oly sebeket
okoz, melyek bizonyos forradásokat hagynak magok után.
Ha a véráldozatok, melyek ama sebhelyeket okozzák, a rokonok által valamely közönséges személy elköltözött szelleme
erdekében történnek: akkor e forradásoknak semmi állandó
jelentősége sem szokott lenni; de ha valamely meghalt főnök
kiengesztelése miatt tétetnek, és pedig nem csupán a rokonok
által, hanem egyszersmind a törzszsel semmi rokonságban
nem állók által is, kik tisztelettel és félelemmel hajlottak meg
az elköltözött előtt és félnek annak szellemétől: akkor épen
úgy mint a többi csonldtási módok alárendeltség jegyeivé
lesznek. A liunnok, kik „Attila temetése alkalmával saját
arczaikon mély sebeket ejtettek", valamint a törökök, kik
uralkodóik temetése alkalmával hasonlót cselekedtek, így raktak magokra oly jegyeket, melyek később őket, mint saját
illető uralkodóik szolgáit, megkülönböztették. így cselekedtek
a lacedaemonbeliek is, „kik midőn királyuk meghalt, azt a
barbár szokást gyakorolták, hogy a férfiak, nők és rabszolgák
vegyesen nagy mennyiségben összecsoportosúltak és homlokukról a húst varró- és gombostűkkel leszakgatták, csupán
azért, hogy ez által a megholt szellemének kedvére cselekedjenek". Az efféle szokásoknak néha további eredményei is
vannak. Némely nevezetes királynak istenné való felavatásánál, a kit hódításai miatt a nemzet alapítója névvel tisztelnek

meg, az ily jegyek, melyeket nem csupán a saját korabeli
alattvalóik, hanem ráerőszakolás következtében ezeknek még
gyermekeik is hordanak, nemzeti jegyekké lehetnek.
Hogy azon sebforradások, melyek a temetés alkalmával
történő engesztelő vérbocsátás következtében keletkeznek,
olyanoknak tekintetnek, mint a melyek a megholthoz hozzákötik azokat, kik ama jegyeket viselik, erre elég jó bizonyítékkal rendelkezünk. A Mózes harmadik könyvében (III. Móz.
XIX. 28.) adott eme parancs: „testeiteket a megholt emberért
meg ne metéljétek és meg ne bélyegezzétek magatokat", világosan mutatja ama szokást és pedig azon fokán, a melyen a
véráldozat által hagyott forradás még részben a családi, részben másféle alárendeltségnek jele. És a skandinavok hagyományai azon fokot mutatják, melyen a csonkítás bérhűséget jelez, akár valamely határozatlan természetfölötti lény
iránt, akár azon meghalt uralkodó iránt, kinek szelleme
istenné változott. „Midőn Odin (a régi németek főistene)
közel volt a halálhoz, egy lándzsa hegyével megjegyezteté
magát"; és Niort (a szépségéről híres norvégiai ifjú) „mielőtt
meghalt, szintén megjegyezteté magát Odinért a lándzsa
hegyével".
Xagy valószínűséggel lehet következtetnünk, hogy egyéb
eltorzítások mellett a test felbőrének szurdalás által való bepetyegetése is (tátooing) a test felületén lévő ama forradásokból
vette eredetét, melyek azon czélból eszközöltettek, hogy valamely elköltözött atya, avvagy épen uralkodó, vagy pedig az
elköltözöttek szelleméből származott istenség iránti ragaszkodó
hűségnek kifejezői legyenek. A felbőrnek azon megszakgatásai
és megsértései, melyeket a tátovirozás hagy maga után, különböző helyeken bizonyára különböző alakokat vesznek föl. így
példáúl az andaman vad törzsek (Közép-Afrikában) „oly módon petyegetik be testöket, hogy egy darabka hegyes üveggel
megszurdalják felbőrüket, a nélkül azonban, hogy a szurdalási
helyeket festő anyaggal bekennék, miáltal aztán a sebhelyek
színe fehérebb lesz, mint az egészséges bőré". Ausztrália némely benszülöttjeinek a test egy vagy más részén emelkedő
dudorodásai vannak, a míg mások tiizesített eszközökkel szurdalják meg testöket. Tannának (az Új-Hebridák egyik szigetének pápua-féle) lakói karjaikon és mellökön kiemelkedő sebhelyekkel bírnak. És Burton Richárd (angol afrikai útazó) az ő

(Abbeokuta*) and an exploration of tlie Cameroon mountains 1863
czímű) útleírási művében azt mondja, hogy „A benszülöttek
bőrének mintázatai különféle alakúak voltak, a parányi kis
szúrástól kezdve a nagy és tátongó sebhelyekig s a még nagyobb,
fekélyszerű kidudorodásokig. E tartományban mindegyik főbb
és alsóbb rangú törzsnek, sőt még a családnak is megvan a
maga czímerismerete (blazon), melynek végetlen változatai
hasonlatba tehetők az európai czímertan számtalan aprólékos
részleteivel, úgy hogy az egyes jegyek tüzetes magyarázatára
egy egész kötet sem volna elegendő". Igen természetes, hogy
a különféle bőrcsonkítások között, melyek a föntebb leírt
módon keletkeznek, a hiúság ösztönzése következtében sokan
a rendesnél még több, vagy kevesebb diszítményt is alkalmaznak magokra; s ezeknek díszítésül való használata
gyakran még akkor is fenmarad, midőn már azok jelentése
rég feledségbe ment.
Miután kétségtelen bizonyítékokkal rendelkezünk, ennélfogva semmiféle előföltevésre nincs szükségünk annak bizonyítgatása végett, hogy e sebhelyek, vagy pontozott vonalak,
vagy kiemelkedő szegélyzetek által, vagy pedig más módon
létesített jegyek igen sok esetben törzsjegyeknek tekintetnek;
vagyis inkább azokká lesznek, ha eredetileg akkor létesíttetnek, midőn saját vérök által a törzsnek megholt alapítójához
csatolják magokat. A jegyek viselése által támadt érzelem világos föltüntetéséűl tekinthető Bancroftnak a közép-amerikai
cuéba törzsre vonatkozó állítása. Ugyanis ,,ha valamely főnök
fia nem akarna saját családjának megkülönböztető jelvényével
élni, a főnökségre jutása alkalmával tetszése szerint választhat
oly másféle új jelvényt, a minőt csak képzelni tud. Azonban
az oly fiú, ki nem hajlandó apja jelvényét (totem) elfogadni,
az apa előtt egész életén keresztül gyűlöletessé leszen". Es ha
a családi jegy használásának visszautasítása (főként ott, a hol
azt a testre szokták festeni) úgy tekintetik, mint a hűtlenségnek egy bizonyos neme, hasonlóképen olyannak fog tekintetni akkor is, ha olyan e családi jegy, mely a bőrnek bizonyos
módosúlt megszakgatásából eredt, és az ily visszaútasítás,
*) Abbeokuta közép-quineai kereskedő város Yoruba-földén az
Ognn mellett, 75,000, köztük számos keresztyén, lakossal.
Fordító.

különösen akkor, lia az a jegy az illető törzsnek bizonyos rettegett ősapától való leszármazását s az iránta való alárendeltséget fejezi ki, egyenértékű a család ellen való fellázadással.
Innen érthetők aztán az oly tények, mint például a következők:
„Minden indián — mondja Cieza Peru őslakóiról — bizonyos oly jegyeket visel, melyek őseik által is viseltettek".
„A Sandwich szigetek lakóinál mind két nemnek megvan a
maga különös (tátovirozott) jegye, mely vagy azon kerületet
látszik jelvényezni, a melyben, vagy azon főnököt, a ki alatt
éltek". „Az uaupok között a tucanó nevű törzsbeliek (az Argintini köztársaságban) az által különböznek a többiektől, hogy
az állukon három függélyes irányú kék vonalat viselnek".
Hogy a bőr bepetyegetésének egy különös alakja az előadott módon leszen törzs-jegygyé, arra nézve néhány világos
bizonyítékkal rendelkezünk. Azon különféle csonkítások közöl,
mint pl. a fogak kifeszítése, a fülek lemetszése, a hajnak tőből
való lenyírása stb., melyeket a Sandwich szigetek lakói főnökük halálakor kiállanak, egynek tekinthető a nyelv egy bizonyos részecskéjének tátovirozása. Itt látjuk, hogy a csonkítás
e neme azon jelentőséget nyeri, miszerint általa bizonyos
meghalt uralkodóval szövetség liozatik létre és a midőn valamely meghalt kiváló uralkodó istenné avattatik, a tátovirozási
jegy ő iránta, mint istenség iránt való engedelmesség jelévé
leszen. „Számos keleti nemzetnél — mondja Grimm — szokásban volt magokat égetett vagy bemetszett jegy által megjegyezni, mi náluk bizonyos istentiszteleti szertartás járulékának tekintetek
Philó (alexandriai héber pliilosopli) is
panaszkodik e tekintetben saját lionfi-társai ellen." gy volt ez
a régi hébereknél is. Ha meggondoljuk a holtakért való
önjegyzés elleni, föntebb idézett tiltakozást, azonnal be fogjuk
látni a Mózes Y. könyvében előforduló e szavak értelmét:
„Meghamisítá magát ez elvetemült és megátalkodott nemzetség; az ő jegye nem gyermekeinek is jegye egyszersmind."
(Y. Móz. XXXII : 5.). És hogy ily elütő pettyezések, melyekre
itt vonatkozás van, később úgy érteimeztettek, hogy különböző istenségek iránti szolgaságot foglalnak magokban, úgy
látszik erre utal a Jelenések könyvében is egy hely, hol egy
angyal úgy van leírva, mint a ki halasztást rendel „míg (mi
angyalok) meg nem pecsételjük a mi istenünknek szolgáit az
ő homlokukon," s a hol „száznegyvennégy ezeren (valának)

kik atyjoknak nevét homlokukra Íratták" (Jel. YII : 3—4.)
úgy vannak leírva, mint a kik a Sión hegyén állanak, míg az
angyal kijelenti, hogy „ha valaki az oktalan állatokat s azoknak képeit imádja, és saját jegyét homlokára vagy kezére
megkapja, annak az úr haragjának borából kell innia." (Jel.
XIY. 9—10.) Keleten hasonló jegyek egész a legújabb időig
hasonló jelentéssel bírnak. Thomson, miután a tátovirozás
különböző módozatait elősorolja, így szól: „e gyakorlat, miszerint a kezekre és a karokra vallásos jeleket jegyeznek, csaknem teljesen általános az arabok minden felekezeténél és
osztályánál. Azon keresztyéneknek is — kik Jeruzsálembe
zarándokolnak — ott, mint vallásukra nézve legszentebb
helyen, — végre kell e műtétet magukon hajtani." Még ennél
is határozottabb Kalischnak azon állítása, hogy „Kelet
némely vidékein lakó keresztyének, valamint az európai hajósok is régóta gyakorolják az önjegyzés azon szokását, mely
szerint karjaikra és testök más részére bizonyos hegyes szúró
eszközzel és fekete festő szerrel feszületet vagy szűz Mária
képet jegyeznek ; a mohamedánok pedig ugyanazon helyekre
Allah nevét szokták jegyezni." Úgy, hogy azon bőrcsonkításban, mely a műveltebb fajoknál egész a mi korunkig fenmaradt — bizonyos olyféle értelmet födözhetünk föl, mint a
minő volt azon csonkításé, melyet az ős-mexikóiak önkéntesen
nyújtottak, a midőn Quetzalcohuatlnak (az ő meseszerű hatalommal bíró főpapjoknak) egy gyermeket ajánlottak föl „a pap
ekkor egy éles késsel némi bemetszést tett annak mellén,
mintegy jeléül annak, hogy attól fogva azon gyermek isten
szolgálatához és tiszteletéhez tartozik" szintén ilyféle jelentéssel bír azon csonkítás is, melynek az Angolában (Alsó-Guinea
egy tartományában) lakó négerek önként alávetik magokat;
ezeknél ugyanis igen sok vidéken, minden gyermeknek hasát
— születése után azonnal — megtátovirozzák és pedig azért
hogy ez által a kisdedet bizonyos bűbájos szellemnek fölajánlják.
Az ide vonatkozó bizonyítékoknak még egy jelentékeny
csoportját kell fölemlítenünk. Föntebb láttuk, hogy a hol a
rövidre nyírt haj szolgaságot jelent, ott a hosszú hajat tiszteletre méltó megkülönböztetés jelvényeként tekintik, s a hol a
nyírt szakái alárendeltséget jelez, ott a nem nyírt bizonyos
fensöbbségnek jelvénye; valamint, hogy némely oly helyen,

hol a körűlmetélkedés alárendeltség bélyegeként tekintetik,
ugyanott a körűi nem metélkedés a legmagasabb hatalommal
szokott együtt járni. Itt egy párhuzamos ellentét áll előttünk.
Ugyanis a Tonga szigetén lakók hatalmas isteni főnöke minden más oda való embertől nemcsak abban különbözik, hogy
nincs körűimetélve, hanem egyszersmind abban is, hogy teste
nincs bepettyegetve. Némely más helyen pedig egész osztályok
vannak ekként megkülönböztetve. Burton a Congóban lakó
banza-nokkói népfajról beszéli, hogy „azok, kik tátovirozva
vannak, általában véve mind rabszolgák." Ide vonatkozólag
Boyle (irlandi származású híres természettudós) azon állításának is lehet némi jelentősége, hogy „a kyan, pakatán és kennowit néptörzsek egyedül Borneo szigetén gyakorolják a tátovirozást, s ők képezik azon három ős eredeti népfajt, melyek
gyarló vitézségök miatt 'legkevésbbé tiszteltetnek." Azonban,
hogy a tátovirozás és ennek hiánya által jelzett megkülönböztetés épen nem szabályszerű: arra több rendellenességre
találhatunk. A míg némely helyeken társadalmi alárendeltséget jelez a tátovirozás, addig más helyeken épen a fensőbbségnek jelvénye. A míg Fidzsiben csakis a nők vannak tátovirozva, s a míg. Tahitiban úgy a nők, mint a férfiak teste
egyiránt bepettyegetett, addig a Sandwich szigeteken a férfiak
nagyobb mérvben be vannak pettyegetve, mint a nők. Néha
a bőrcsonkítás e neme magas rangról tesz bizonyságot. Úgy,
hogy épen ez oknál fogva : „Panuco vidékén az előkelő embereket könnyen meg lehetett különböztetni, mivel azoknak
teste be vala pettyegetve." Azonban a rendellenesség előfordulása nem épen meglepő. Azon idő folyama alatt, midőn
egyik faj a másik ellen szakadatlan létharczot vívott, néha
meg kellett történni, hogy m időn egy nem tátovirozott bőrű
faj más oly törzs által legyőzettetett, mely a tátovirozást gyakorolta, a megbélyegezés e neme a társadalmi fensőbbség
jelvényévé változott. Továbbá, mivel az egyes törzsek szétszóródásával valamint ezek hagyományainak elhomályosultával
gyakran megtörténik, hogy a míg maga a csonkítás fenmarad,
addig annak jelentése feledségbe megy: ennélfogva nem ritkán fordúlhat elő eset, miszerint ama csonkítások csakis látványosság szempontjából történnek, úgy, hogy annak eredeti
jelentését egészen megváltoztatták, miként ez Angásnak
következő állításából gyanítható : miszerint „a pettyegetés az

új-seelandiaknál osztály-megkülönböztetésül tekintetik ; a rabszolgák arczán nincsen meg a csigaszerű pettyegetés" s ugyanezt bizonyítja Dobrizhoffernek azon nyilatkozata is, miszerint
az Argentini köztársaság Gran-Chaco tartományában élő abiponian törzsbeli minden nő arczán a pettyegetés különféle
mintázatai láthatók. Azokat, kik legjobban ki vannak festve
es pettyegetve, úgy lehet tekinteni, mint magas rangú és előkelő származású egyéneket
Azonban a tátovirozás ez ellentmondó jelentőségének
van még egy távolabbi oka is. Itt meg kell még említenünk a
bőrcsonkításnak egy más faját is, melynek egészen más eredete és különböző következménye van.
A meghalt rokonok, főnökök és istenségek kiengesztelése
végett történt bőr-roncsolásokból eredő sebhelyeken kívül
vannak még oly forradások (scars) is, melyek az ütközetben
kapott sebektől származnak. Ha valaki testén sok ily sebhely
látható, abból az ellenséggel való számos viaskodásra lehet
következtetni, s innen az ilyeneket általában az egész földön
mindenütt nagy tiszteletben tartatják és büszkén szokták
mutogatni. Azon érzetet, mely azokkal a múlt időkben mi
nálunk (angoloknál) is össze volt kötve, eléggé mutatják
Shakespeare műveiben előforduló számos ilyféle vonatkozások : „sebhelyeiket dicsekedve mutogatták." Lafeu mondja,
hogy „a nemes küzdelemben kapott seb, vagyis a nemes seb
a tiszteletnek a legjobb díszköntöse;" s Y. Henrik (angol
király) előre megjósolja egy öreg katonáról, hogy „akkor ő
majd lehúzza köntösének újját és mutogatni fogja sebhelyeit."
S mily eredmény várható akkor, ha elgondoljuk, hogy a
vadak mennyivel nagyobb mérvben lelkesülnek az ilyféle
érzelmek következtében, — a kik semmi más tisztességet nem
ismernek, mint egyedül azt, mely a vitézség jó hírnevéből
származik? Avagy nem fogja-e néha a tiszteletet keltő sebhelyek utáni sóvárgás az illetőket arra bírni, hogy mesterkélt
módon megsebesítsék magokat? Vannak rá elég bizonyítékaink, hogy igenis fogja. Lichtenstein (német utazó) ugyanis
azt beszéli, hogy a bechuánáknál a pap minden oly harczos
bőrén, ki az ütközetben néhány ellenséget megölt, a czombjától a térdéig egy hosszú karczolást ejt.
Hasonló szokás divatozik a bachapin-kaffereknél is.
A damara népfajnál (délnyugati Afrikában) „minden vadállat-

ért, melyet valamely fiatal ember elejt, az illetőnek atyja,
fia testének előrészén, a tisztelet és kitüntetés jeléül négy
hosszúkás gyönge bemetszést tesz." Tuckey (angol afrikai
utazó) midőn egy a Congó vidékén lakó olyféle afrikai népfajt
ír le, melynek tagjai sebhelyeket viselnek, többek közt azt
mondja, hogy „ezt főként azon szándékból cselekszik, hogy
magokat a nők előtt megkedveltessék": ez indok teljesen érthető, kivált ha e sebhelyek oly sebeket helyettesítenek, melyek
a hadakozás alkalmával szereztetvén, vitézséget föltételeznek.
Az amerikai néptörzsek néhány hason jelentésű bizonyítékot
szolgáltatnak. Azt olvassuk ugyanis, hogy „az úgy nevezett
itzaex indiánoknak (Yucatánban) elég szép arczuk van, habár
közülök némelyek — a bátorság jeléül — bizonyos vonalak-"
kai vannak megjegyezve." Azon tények, melyeket más amerikai törzsek szolgáltatnak, azt mutatják, hogy az érettkor
beálltakor alkalmazott csonkítási kínzás főként azon szokásból eredt, hogy mesterségesen ejtsenek oly sebeket, melyek az
litközetben nyert sebek utánzatainak látszanak. Miután a hadi
szolgálat kikerülése végett ejtett sebek minden időben elég
gyakoriak voltak azoknál, kiknél a bátorság liiányzék: abból
teljes joggal azt lehet következtetnünk, hogy azon bátrabbaknál, kik az ütközetben nem kaptak sebet, az önsebzés elég
gyakori lehetett, főként miután e sebek folytán a bátorság
azon hírnevét szerezték meg, a mi után mindenekfölött esengettek.
Habár eleinte titkos és csakis kivételes volt az ily módon
szerzett becsültetés, mindamellett később lassanként mindinkább közönségessé, utóbb pedig általánossá vált, míg nem
aztán a közvélemény fölzúdulván azok ellen, a kik e szokást
nem követék, ezt elhatározóvá tevé. Midőn Dobrizhoffer leírásában olvassuk, hogy az abipon népfajnál (Délamerikában a
Laplata folyó vidékén) „már a hét éves gyermekek — szüleik
utánzásául — megszurdalják gyönge karjaikat és magokon
számos sebet ejtenek," ebben oly érzet keletkezését és egy
következetes gyakorlat előállását látjuk, mely későbbén a férfikort beavató önkínzás rendszerében végződhetik. Innen, midőn
(Sir Róbert Hermann) Schomburgk (német származású hírneves utazó) a Guinea nyugati részében lakó arawak indián
törzsről beszéli, hogy nálok az ú. n. mariquarri (egy bizonyos
szilaj) táncz után megdagadt lábaikból a vér ömlik alá, bőr-

foszlányok és izmok csüngenek alá a megmángolt tagokon,
ebből azt láthatjuk, hogy ezen és az ezekhez hasonló öncsonkítások a tisztelet-keltő sebhelyek gőgös visellietésónek csakis
ferde kinövései. Ámbár, a midőn már a sebhelyeket mindenki
viseli, azok többé nem megkülönböztető jelek, mindamellett
az, hogy ama csonkításoknak eltűrése fegyelmi szempontból
kívántatott volna meg, eredeti oknak épen nem tekinthető; és
pedig annyival inkább nem, mivel épen nem valószínű, hogy
a primitív emberek, kik semmi tekintetben sem előre látók,
szándékosan gondoltak volna ki és alapítottak meg bizonyos
szokást azon okból, mert annak messzi távoli hasznát előre
látták. Oly valami föltevés, mint pl. a törvényhozás ténye a
primitív emberről épen nem képzelhető.
Bármint legyen is a dolog, a csonkítások bizonyos
nemének itt egy második kútforrása is föltárúi előttünk. S itt
van valószínű oka annak: miért van az, hogy — jóllehet a
bőrnek megjegyzése eredetileg bizonyos alárendeltség bélyege,
mindamellett — némely esetekben tiszteletet jelző megkülönböztetés, sőt esetleg rangfokozati jegyként is szerepel.
Még valamit kell csatolnunk a mondottakhoz — a csonkítás másodlagos indokát illetőleg — mely diadalmi jelek
szerzésének másodlagos indokaival némileg párhuzamban áll,
illetőleg abból következik.
A megelőző czikkben azt vontuk le következményképen,
hogy a vad ember a megholt ellenségnek maradványait
magánál megtartja, részint azon hiedelme által indíttatva,
miszerint a szellem a test minden legkisebb részét áthatja —
részint azon reményben, hogy ő az által képesítve leszen azon
ellenségek szellemét megzabolázni, ha netalán maga nem is,
de legalább valami kuruzsló-féle egyén segítségével. Hasonló
oka van annak is, midőn a primitív ember egy részt megtart
az általa rabszolgává tett egyén testéből: úgy gondolkozván
mind ő, mind a rabszolga, hogy az által hatalmat nyerend a
megsérthetésre. Midőn úgy találjuk, hogy a bűvésznek legelső
teendője áldozatának néhány szál haja, vagy némi körömliulladékához, avagy ruházatából egy darabkához jutni, mely
az ő szelleme szagával azonosúlt szaggal van elárasztva:
ilyenkor szükségszerű következménynek tűnik föl előttünk,
hogy azon rabszolgatartó (master) a ki valamely rabszolgának
fogait, űjjának egy ízét, vagy pedig egy fürt haját magánál

tartogat, épen ez által hatalommal bír arra, hogy átszolgáltathassa a szerencsétlen rabszolgát a halott-idézőnek, a ki ő reá
egy vagy más borzalmas bajt — szellemek kínzását, betegséget vagy halált is hozhat.
így tehát épen nem látszik lehetetlennek, hogy a hol a
levágott részt megtartatják, ott a csonkításnak másodlagos
kormányzó hatása van. A legyőzött fél engedelmeskedővé
tétetik olyas megfélemlítés által, mely igen sokban hasonlít
ahhoz, melynek Calibán (Shakespeare Vihar czímű tragikomédiájában) Prosperónak bűvészies módon alkalmazott kínzásai
fölött kifejezést adott.
Hogy az élő egyén testének megcsonkítása csakugyan a
holtakról vett diadalmi jel-szerzésnek következménye, erre
nagyszámú különböző bizonyítékaink vannak. Miután a diadalmi jel-szerzés oly győzelmet foglal magában, mely győzelem a halál szomszédságából vívatott ki: ennélfogva az életben hagyott foglyok testrészének lemetszéséból leszármazott
gyakorlat leigázást is foglal magában; és néha az ily testrésznek önkéntes átadása szintén alárendeltséget fejez ki s épen
mivel ezt teszi, kiengesztelő szertartássá leszen.
A megholt ellenségről a kezek levágatnak, s ennek megfelelőleg a vétkeseknek némely hasonló megcsonkítása mellett, ott van az újjak egy vagy több ízének levágása a végett,
hogy az élő főnököt, a meghalt személyeket és az isteneket
kiengeszteljék.
A levágott ellenségről szerzett győzelmi jelvények között
ott vannak az orrok i s , s ott van az orrnak lemetszése a foglyok, vétkesek s bizonyos nemű kihágókon végrehajtva.
A csatatérről füleket is szoktak az illetők magokkal
elvinni; és ezek némelykor a foglyokról, vétkesekről és rabszolgákról metszetnek le; a míg más részről vannak népek,
a kik között a kifúrt fülek szolgaságot vagy alárendeltséget
jelentenek. Állkapcsok és fogak is használtatnak diadalmi
jelekül; s a fogak, melyek némely esetekben a meghalt főnök
kiengesztelésére vétetnek ki, különböző más esetekben, bizonyos vallásos szertartásból, a pap által feszíttetnek ki. A legelterjedtebb egyszersmind legteljesebb is azon bizonyíték, melyet a hajcsonkítás szolgáltat. A fejbőr a megölt ellenségről
lefejtetik, és néha ennek haja arra is használtatik, hogy a győzőnek ruházatát díszítse, s ezután jönnek számos különféle
Budapesti Szemle. Tizenhetedik kötet. 1878.
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következmények. Ugyanis, a míg némely vad népeknél, kiknél
a fejbőr hajfürtjeinek tulajdonjoga, a meghódolás jelzése
szempontjából a főnököt illeti, — a rabszolgává tett törzsek
fejőket egészen megnyiretik; addig másoknál az alattvalók
azért nyírják le hajfürtjeiket, hogy ezek valamely főember
ruházatának díszítéséül használtassanak; s az ilyeneknél a le
nem nyírt haj rendesen bizonyos rangfokozat jelvényéül
tekintetik. Számos népnél a hajat a megholt rokonok szelleme
kiengeszteléseül szokták föláldozni; s épen ezért főnökük
vagy királyuk halála esetekor néha egész törzsek levágják
hajókat s átengedik, hogy az által az istenségek iránt bizonyos
hódolatot fejezzenek ki; némely esetben pedig az élő főnöknek tisztelet jelvényéül fölajánlják; és e tisztelgési fölajánlás
gyakran másokra is kiterjesztetik. Épen így áll a dolog a
nemző szerv csonkításával is, a mennyiben ama szerv egy
részét épen úgy lemetszik a megölt ellenségről, mint az élő
foglyokról; és ezeket oda ajándékozzák a királyoknak és isteneknek. Nem különben van a dolog a csonkítások más fajaival is. Az önsebzésre vonatkozólag, mely némi részben hihetőleg a cannibalismusból, jóval nagyöbű mérvben azonban a
vérnek a loyalitás zálogául való kölcsönös átengedéséből eredt,
s mely gyakran bizonyos alárendeltséget kifejező különféle
szertartásokba megy á t : általában véve azon tapasztalatra
jövünk, hogy az önsebzés úgy a szellemek és istenek kiengesztelése, mint az élő személyek iránti tiszteletnek nyilvánítliatása végett egyaránt előfordúl. Természetesen ugyanez áll
az önsebzésből származó sebhelyekre nézve is. E begyógyult
sebek, melyeknek eredetileg sem helye, sem alakja nincs meghatározva, melyek azonban később meghatározottakká, végtére
pedig még díszítő jelekké is válnak, eleintén csakis a megholt
személyek rokonain, azután pedig mindazok testén vágatnak,
kik valamely oly egyénnek valának alattvalói, ki életében igen
rettegett vala; s így lettek aztán e sebhelyek valamely megholt személy, néha pedig bizonyos istenség iránti hódolat
kifejező jegyei, míg nem végre lassankint néptörzsi és nemzeti
jegyekké változtak.
Ha — miként föntebb láttuk — a diadalmi jel szerzése,
mint a hódítás következménye a hódítás által eredményezett
kormányzati korlátozás tényezőjévé leszen : abból következtethető, hogy azon csonkítások, melyek diadalmi jel szerzése

alkalmával ejtetnek, általán véve szintén azokká lesznek.
E következtetést kétségtelen adatok bizonyítják. A csonkítások, melyek eleintén csakis a személyes rabságnak, később
pedig a politikai és vallásos alárendeltségnek jegyei, általában
véve oly szerepet játszanak, mely sokban hasonlít a hűség
eskü és kegyes önfelajánlás szerepéhez. Továbbá, miután a
csonkítások nem egyebek, mint valamely látható vagy láthatatlan uralkodó iránti alárendeltség nyilvános elismerésének
jegyei, ennélfogva azok bizonyos tekintélyt eszközölnek az
által, hogy azon uralkodó hatalma kiterjedését mindenki előtt
láthatóvá teszik. És a hol a csonkítások az egyes osztályok
közti alárendeltséget jelentik, valamint ott is, hol a vétkesek
leigázását mutatják, egyszersmind a szabályzó közeg kezeinek
is erősítésére szolgálnak.
Ha tehát a csonkítások csakugyan a föntebb jelzett
módon keletkeznek, azt lehet várnunk, hogy azok végrehajtási
módja és a társadalomnak nagyon is primitív vagy előhaladottabb, harczias vagy békés foglalkozást űző jellege között
bizonyos összefüggésre találunk. Ha összegezzük azon tényeket, melyeket ötvenkét népfajnál tapasztalánk, úgy találjuk,
hogy a köztük levő összefüggés elég világosan szembetűnik.
Először is, miután a csonkításnak, mint szokásnak fejlődése rendesen bizonyos hódítással jár együtt, és miután az
némi csoportosulást eredményez, ebből azt lehet következtetni, hogy a csonkítás a bármily vad, de egyféle népfajból
(simple) alakúit társadalmaknak sokkal kevésbbé lesben jellemző vonása, mint azon nagyobb vad társadalmaknak,
melyek amazokból alakúltak, sőt még annál is kevésbbé fog
azzá lenni, mint ez a félművelt társadalmakban tapasztalható. Ezen állítást a tapasztalat fényesen igazolja. Azon
népek közül, melyek egyszerű társadalmat alkotnak, s melyek
vagy egyáltalában nem, vagy pedig igen kis mérvben gyakorolják a csonkítást, tizenegy olyan fajt talalhatni, melyek
egymással épen semmi rokonságban sem állanak, mint pl. a
fuégó-földiek (Dél-Amerika déli csúcsán), a veddahk (Elő-India
belsejében), az andamanok (vagyis a bengáliai öböl szigetein élő
szerecsenek), a dyakok (a Borneo szigetén), a todok, gondok és
santalok (Elö-Indiában), a bódok, dhimálok és mismek (HátsóIndiában), a kamcsadálok (a kamcsatkai félsziget déli részén)
és a kígyóimádó indiánok (Snake indians, Afrikában); mind e
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népfajokat mindenütt az jellemzi, hogy vagy általában nincsenek főnökeik, vagy ha vannak, azok rendesen nem állandók.
Más részről a különböző népfajból alakúit (compound) társadalmak osztályában csupán két oly népfajt lehet találnunk,
mely a csonkítást vagy épen nem, vagy pedig csak kis mérvben gyakorolja. Ezeknek egyikét, a kirghizeket (Éjszak-Ázsia
belsejében) az jellemzi, hogy folytonosan ide s tova barangolnak, mi az alárendeltséget nagyon megnehezíti; a másiknak,
az iroquoiknak (a Szt.-Lőrincz folyam vidékén) pedig köztársasági kormány-formájok van. Azon társadalmak között,
melyek mérsékelt csonkítást gyakorolnak, aránylag kevesebben vannak olyanok, melyek egyféle népből alakúltak, míg a
különféle elemekből elegyültek aránylag jóval számosabbak.
Az utóbbiak osztályában tizen vannak: mint a tasmánok
(Ausztrália szomszédságában) tannesek, karenek és nagák
(Hátsó-Indiában); továbbá l'j-Guinea lakói, valamint az
ostyákok (Ázsia éjszaki részén), az eszkimók és cliinuk
(Éjszak-Amerikában) a chomancheok (Amerikában a Colorado
folyam vidékén) végül a chippeweyanok (az Oliio államban, az
Alleghani hegyektől nyugatra); az előbbeniek osztályába öt
népfaj tartozik, ú. m. az új-seelandiak, a kelet-afrikaiak, a
khondok (Elő-), a kukik (Hátsó-Indiában), s végül a kalmükök
(a Bajkál tó vidékén). És ezekről megjegyzendő, hogy az
egyik osztálynál az egyféle népből való, a másiknál pedig a
különböző fajból kifejlett kormányforma épen nem állandó.
Ha azon társadalmakat tekintjük, melyeket erősebb csonkítások jellemeznek, e viszonyokat épen megfordítva találjuk. Az
egyféle népből alakúltak közöl csakis hármat lehet megemlítenünk, ú. m. az új-kaledoniaiakat (kik között azonban az erősebb csonkítások nem általánosak), továbbá a buclimanokat
(Afrika déli részén), (kikről azt tartják, hogy valamely magasabb társadalmi állásról sülyedtek alá), s végre Ausztrália ős
lakóit (kik nézetünk szerint szintén úgy sülyedtek alá); míg
a különböző népfajból elegyültek közöl huszonegyet lehet
megnevezni. Fidzsi szigetiek, Sandwich szigetiek, Tahitibeliek,
Tonga, Samoa, Java, Szumatra szigetek lakói, malagasok
(a déli szigeteken) hottentották, damarák, (Afrika déli csúcsán)
bechuánok, kafferek, (szintén ott) a Congó tartomány lakosai,
(Afrika nyugati részén) a partvidéki szerecsenek, a belföldi
szerecsenek, a daliománok, asantik és dakoták (Afrika keleti

részén), fulák, abyssiniaiak és az arabok. Miután a társadalmi
tömörülést rendesen a Lódítás eredményezi s miután épen
annálfogva az elegyült és kétszeresen elegyült társadalmak,
müvelődésök kezdetleges fokán úgy életmódjokat, mint társadalmi alakulásaikat tekintve, folytonos villongásban élnek;
abból következik, hogy a míg a csonkítás szokásának összefüggése a társadalom nagyságával visszás, addig annak jellegével egyenes arányban van. Es ezt világos tények bizonyítják. Ha egymás mellé állítjuk azon társadalmakat, melyek
csonkítási szokásaikat illetőleg legkevésbbé hasonlók egymáshoz, úgy találjuk, hogy ezek ugyanazok, melyek leginkább
abban különböznek egymástól, hogy némelyiknek épen nem
harczias, másiknak pedig teljesen harczias szervezete van.
Az egyik szélsőségben ott vannak a veddák, bódok és dhimálok,— a míg a másik végleten ott találjuk a Fidzsi szigetieket,
az abyssiniaiakat és az ősi mexikóiakat.
Ha tehát a csonkítások a diadalmi jel-szerzésből veszik
eredetüket, és ha a harczias jelleg fejlődésével együtt azok is
fejlődnek; ennélfogva előlegesen is azt lehet következtetni,
hogy a csonkítások azon mérvben kevesbednek, a mily mérvben a küzdelem folytán tömörült társadalmak mindinkább
kevésbbé harcziasak lesznek, s mihelyt a társadalom industrialis jellege kifejlődik, azonnal eltűnnek. Hogy ez így történik,
erre általában véve Európa történelme bizonyságúl szolgálhat.
E s az igen nevezetes, hogy a mi társadalmainkban, melyek
jelenleg kiválóan industrialis jellegűek, azon csekély mérvű
csonkítások, melyek mai nap is gyakorlatban vannak, a társadalmi szervezetnek azon szabályzó részével vannak összekötve,
melyet a harczias fejlődés hagyott maga u t á n ; nevezetesen
ma is divatozik a hajósok és némely katonáknak mai napság
már jelentéktelen tátovirozása, valamint a szökevények megbélyegezése s a gonosztevők hajának rövidre nyírése.
HERBERT
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Negyedik közlemény. *)
IV.

A J Á N D É K O K .

Midőn olvassuk, hogy Cook Jakab, a híres tengeri utazó,
„Otahaitinak (a Barátság-szigetek legnagyobbikának) királyát
két nagy szekerczével, néhány szem csillogó üveg-gyöngygyel,
egy késsel és néhány darab fenyes szöggel megajándékozá" ;
vagy pedig, midőn Speke János (angol afrikai utazó) a Victoria es Albert Nyanza közt fekvő Uganda nevű szerecsen
tartomány királya által való fogadtatásának leírása közben
beszéli: ,,Ekkor mondám, hogy én a világ legjobb lőfegyverét
— a Whitworth-féle puskát — hoztam számára és kérém,
hogy ezt egyéb csekélységekkel együtt fogadja el tőlem ajándékul" stb., — mindezek azt tűntetik föl előttünk, hogy az
utazók a különféle vadnépeket, melyekkel érintkezésbe jönek,
miként igyekeznek ajándékok által magok iránt kiengesztelni.
Itt két, egymásra kölcsönösen ható körülmény tárul föl előttünk. Nevezetesen egy részről ott van azon közvetlen kedvtelés, melyet az ajándékozott tárgy értéke okoz, melynek
kiváló czélja, hogy barátságos érzületet keltsen azokban, kikkel az illető ajándékozók összejönnek ; más részről ott van
hallgatólagos kifejezése azon tetszési vágynak, melynek szintén hasonló következmenye szokott lenni. E s épen ez utóbbi
körülménynek lehet tulajdonítani, hogy az ajándék-adás kifejlődése szertartássá szokott átváltozni.
Azon benső rokonság, mely a csonkítás és ajándék-adás
*) Az első, második és harmadik közleményt lásd a
Szemle 32., 33. és 34. számaiban.

Budapesti

közt, valamint a test egy részének s más egyéb dolognak fölajánlása közt általában létezik, — elég világosan ki van
mutatva Garcilassónak Peru őslakóira vonatkozó állítása
által, mely egyszersmind azt is mutatja, hogy az ajándék-adás
— tekintet nélkül az ajándékozott tárgy értékére — miként
változik át kiengesztelési cselekvéssé. 0 ugyanis, — midőn a
magas hegyi útakon át terheket szállító vadnépet leírja, —
azt beszéli róluk, hogy a hegytetőn lerakják terheiket, s
Pachacamaclioz (az ő főistenökhöz) egyenként ilyen formán
imádkoznak :
,,Hálát ailok neked, hogy e terhet ennyire elliozhatám," s aztán
bizonyos áldozattétel végett szemöldeikből néhány szál szőrt kihúznak,
vagy a szájukban vitt cuca nevű növényt, mint A-alami igen értékes dolgot adományként leteszik. Vagy ha néha semmi más értékesebb tárgy
nincs birtokukban, egy kis darabka szalma-szálat, vagy egy darab követ,
vagy épen egy maroknyi földet ajánlanak föl áldozatképen. Ugy hogy
e fölhalmozódott adományokból a hegyeken keresztül vezető útak magaslatain gyakran nagy rakások láthatók."

Ámbár tagadhatatlan, hogy — már szokatlanságánál
fogva is — különösnek tűnhetik föl előttünk, midőn azt látjuk,
hogy a testnek egy része, vagy valami értékes, vagy épen teljesen értéktelen dolgokat miként ajánlanak föl áldozatúl, de
mindjárt nem fog a dolog oly különösnek látszani, mihelyt
meggondoljuk, hogy a müveit Francziaországban az útszéli
keresztek tövénél naponként egész halom apró kereszteket
lehet látni, melyek kis fadarabkákból vannak összetákolva.
E tárgyak — melyek, lényegöket tekintve, semmivel sem bírnak
nagyobb értékkel, mint a perubeliek által fölajánlott szalmaszálak, gally vagy kődarabok, — szintén azon igazságra irányozzák, sőt utalják ügyelmünket, miszerint az ajándékozás
ténye a kiengesztelődés vágyát kifejezni törekvő szertartássá
változik. Hogy mily természetes a tényleges ajándékozásnak
e névleges adás által való helyettesítése, — főként ott, hol a
valódi adás nem volna eszközölhető — egyéb bizonyítékok mellett mutatják ezt magok az értelmesebb állatok is.
Ugyanis a vizsla kutyánál, mely megszokta már urának megölt madarak s más apróbb tárgyak elhozásával kedveskedni,
könnyen megszokott dologgá válhatik, hogy más alkalommal
is elhozzon valamit, hogy az által kedveskedési vágyát kimutassa. Az ily eb, midőn néhány napi távollét után egy regge-

len először lát meg oly valakit, kinek jóindulatát maga iránt
már tapasztalta, azonnal hozzászegődik s futkos körülötte,
hogy örömének a megszokott módon kifejezést adjon; ide s
tova futkosva keresgél s végre hoz szájában egy száraz falevelet, egy galyacskát vagy más közelben található kis tárgyat.
E példa, a míg egy részről e kiengesztelési szertartás természetes eredetét mutatja, más részről egyszersmind az is kitűnik belőle, hogy mily alant kezdődik a jelképezés folyamata;
továbbá, hogy a jelképes tény eredetileg oly közeli rokonságban áll a jelképezett ténynyel, a mennyire csak a körülmények megengedik.
Miután ekként némileg előkészülénk arra, hogy kimutassuk az ajándék-adásnak szertartássá való fejlődését, vizsgáljuk már most meg annak különböző változatait, valamint
azon társadalmi intézményeket, melyek azokból esetleg
kimagyarázhatok.
A főnök nélküli törzseknél, valamint az olyanoknál,
melyeknél a főnökség nem állandó, mint szintén az oly népeknél, melyeknél a főnökség némileg meg van ugyan állapítva,
de nem eléggé szilárd, az ajándék-adás megállapított szokássá
nem igen változik. Például szolgálhatnak erre Ausztráliának,
Tasmániának és Fuegó földének őslakói; s midőn azon vad
amerikai fajokra — melyek kevéssé szervezett társadalmi
életet élnek — vonatkozó leírásokat olvassuk, minők pl. az
eszkimók, a chinukok, a comanchok, a chippewayanok stb.
vagy pedig oly törzsekről szóló elbeszéléseket tanúlmányozzuk, melyek demokratikus szervezettel bírnak, mint pl. az
iroquoik és krikek: úgy találjuk, hogy miután az említett
törzseknél erős személyes uralom nem létezik, ennélfogva ott
az ajándékozásról, mint a politikai tiszteletnyilvánítás egy
neméről alig történhetik említés.
Ezzel épen ellenkezőről tesznek bizonyságot azon leírások, melyek oly amerikai törzsek szokásaira vonatkoznak,
melyek a múlt időkben a zsarnoki kormányforma alatt a
műveltség jelentékeny fokára emelkedtek. Torquemada beszéli,
hogy Mexicóban „midőn valaki a tartomány-főnök vagy király
üdvözletére megy, virágokat és más ajándékokat viszen magával". A chibchákról szintén azt olvassuk, hogy,,midőn ajándékot
vittek a főnöknek (cazique), — mert senki sem ment őt meglátogatni a nélkül, hogy egyszersmind valami ajándékot is ne

vitt volna magával — a végett, hogy vele beszélhessenek vagy
épen egyezkedjenek: fejeiket és testök felső részét meghajtva
járultak eléje" ; s Yucatán ős lakóinál szokásban volt, hogy
,,midőn vadásztak, halásztak vagy épen sót ástak, a szerzemény
egy részét mindenkor oda ajándékozták uroknak." A másféle
jellegű népek, mint például a malayo-polynéziaiak, melyek
főnökeiknek kétségbe nem vonható uralma alatt a társadalmi
fejlődés bizonyos fokára emelkedtek, szintén e szokás mellett
tesznek bizonyságot. Forster János (utazó es természetbúvár), midőn azon tárgyakról tészen említést, melyeket ezek
a Tahiti-szigetek öslakóitól élelmi szer, ruházat és más efféle
dolgokért csereberéltek, mondja, hogy „azonban úgy találtuk,
hogy minden ekként szerzett vagyonuk, bizonyos idő múlva,
vagy mint ajándékok, vagy pedig mint önkéntes hála-adományok a különböző főnökök kincstáraiba folytak be, mely főnökök — úgy látszik — minden kisebb és nagyobb szekerczék
és fejszéknek egyedüli birtokosai valának." Úgy szintén a
Fidzsi-szigeken is ,,mindazoknak, kik a főnök kegyét meg
akarják nyerni, vagy vele békés viszonyban akarnak élni, e
czélból bizonyos engesztelő ajándékot kell hozniok."
Ez utóbbi esetekből tisztán láthatjuk, hogy a főnökök
részere tett ezen ajándékozások hogyan változnak át önkéntes
engesztelő áldozatokból kényszerűit engesztelő adományokká,
mert midőn pl. azt olvassuk, hogy a ,,Tahiti-sziget főnökei
alattvalóik ültetvényeit erővel elrabolják," és hogy a Fidzsiszigeteken a főnökök mások személyét és vagyonát erőszakkal
hatalmokba kerítik, — abból világosan kitűnik, hogy az
ajándék-adás semmi más, mint egy bizonyos résznek önkéntes
átengedése egyedül azért, hogy ez által az egésznek elvesztése
meggátoltassék. E s ez főként azon politikából történik, hogy
egy részről az illető megajándékozottnak vagyon utáni sovárgása kielégíttessék, más részről pedig, hogy az ajándék által
bizonyos hódolat legyen kifejezve. ,,A malagasok közt (a Madagaskar szigetén) úgy a rabszolgák, mint a szabadok főnökeiknek bizonyos alkalmakkor élelmi szereket ajándékoznak,
és pedig különösen azért, hogy ez által az azok iránti liódolatuknak kifejezést adjanak." S ebből egyszersmind azt is lehet
következtetnünk, hogy minél hatalmasabbak a főnökök, az
alattvalók annyival inkább mindent elkövetnek a végett, hogy
főnökük kegyét megnyerhessék; s ezt egy részről az által

igyekeznek elérni, hogy azok kapzsi vágyát a lehetőleg kielégítik, más részről pedig az által, hogy alattvalói hűségöknek
bizonyos kifejezést adnak.
Azonban az egyszerű (egyféle népfajból álló) törzseknél
a főnök személye iránt tanúsított ajándékozás nagyon ritkán,
sőt soha sem fejlődik ki állandó szokássá. E törzsek alsóbb
rangú főnöke, ki hozzátartozóitól nem sokban különbözik és
a ki körül nincsenek oly szolgálat-kész egyének, kik az ő
akaratát másokra erőszakolják: általában véve nem igen szokott a törzshöz tartozókban oly nagy félelmet kelteni, hogy
ennek következtében az ajándék-adás megszokott szertartássá
válhatnék. Csakis oly elegyült társadalmakban — melyek egy
legyőző és több ugyanazon vagy különböző fajhoz tartozó
legyőzött törzsekből alakúltak — történik meg, hogy fölülkerekedik egy bizonyos kormányzó osztály, mely olyan főbb
és alsóbb rangú főnökökből áll, kik a többiektől több tekintetben különböznek és eléggé hatalmasak arra, hogy az illetőkben rettegő tiszteletet ébreszszenek. A föntebbi példák általában véve mind oly társadalmak köréből vannak merítve,
melyekben a főnökök királyi méltóságra emelkedtek.
Magától érthető, hogy az ajándék-adás e szertartás által
egyszersmind kiterjedtebb alakot is ölt. Mert, a hol az alárendelt uralkodók fölött egy főuralkodó is van, ezt kiengesztelni
úgy általában az egész népnek, valamint az alárendelt uralkodóknak egyaránt kötelessége. — Innen van aztán az ajándék-adásnak két neme.
Timbuktu város (Éjszak-Afrikában) többek között oly
példát mutat föl, melyben az ajándékozás szokása eredeti jellegét tisztán megtartotta. Itt ugyanis a ,,király semmiféle
adót nem vet ki az alattvalókra vagy az idegen kereskedőkre,
hanem csakis ajándékokat kap az illetőktől." Azonban Caillié
Bené (franczia utazó) említi, hogy Timbuktuban nincs is
semmi rendszeres kormányzat. ,,A király ott úgy kormányozza
alattvalóit, mint az atya g} r ermekeit." Ha valami fölött versenges támad közöttök, ,,a király összehívja a vének tanácsát."
Vagyis a hol a királyi hatalom nem nagy, ott az ajándek-adás
csupán önkéntes cselekvés marad. Más afrikai népeknél, pl. a
kaffereknél, az ajándék már — úgy látszik—jóformán elveszté
önkéntes jellegét. „A király jövedelmét barmokból és korai
gyümölcsökből stb. álló évi adó teszi"; és „midőn Valamely

alattvaló megnyitja magtárát, a gabonából egy kis részt
szomszédjának, egy nagyobb részt pedig a királynak kell küldenie." Abyssiniában szintén bizonyos kényszer-adomány s e
mellett önkentes ajándék van szokásban: a mennyiben t. i.
azonkívül, hogy Tigré tartomány (Abyssinia éjszakkeleti részén)
herczegének bizonyos öltözék-darabok és gabonából álló meghatározott évi adót fizetnek, rendesen még évenkénti önkéntes ajándékokat is visznek neki. S általában véve egész KeletAfrikában az van szokásban, hogy a nép részletesen meghatározott, valamint részletesen meg nem határozott adományokat szolgáltat be évenkint a király részére. É s hogy azon
ajándékozások mellett — melyek, a mennyiben megszokottakká válnak, annyiban megszűnnek engesztelő adományokként szerepelni, — miként van meg azon hajlam, hogy
oly ajándékozások tétetnek, melyek — mivel nem meghagyásból történnek —- határozottan engesztelő áldozatoknak
tekinthetők : azonnal megértjük, mihelyt meggondoljuk,
hogy a hol a királyi hatalom nagygyá nőtt, ott az alattvalóknak minden vagyonukat ügy kell tekinteniök, mint
a mely csakis a király engedélyéből az övék. Midőn Burton azt beszéli, hogy Dahomeyban ,,a lakosok nem nagyon
igyekeznek azon, hogy magok részére gazdagságot gyűjtsenek,
mivel annak voltaképeni tulajdonosai bizonyára annyiszor
kiraboltatnának, a mennyiszer csak el tudnák tűrni e műtét e t " ; s midőn Bogotának (a Columbiai egyesült államok
fővárosának) régi királyairól azt olvassuk, miszerint ők, —
a mellett, hogy részökre évenként több ízben rendes adó
és számtalan más adomány fizetteték — alattvalóik életének
és minden vagyonának is korlátlan uraiként tekintettek:
mindezekből világosan láthatjuk, hogy honnan van az, miszerint azon adományokon fölül, melyek eleintén .önkéntesek
és meg nem határozottak voltak, később pedig kényszerített és
meghatározott adományokká váltak, folytonosan új meg új
önkéntes adományozások is történnek.
Ha alárendelt állapotot mutat azon tény, midőn egy
közönséges magán-személy valami áldozatot hoz főnökének,
avagy királyának, — még inkább oly helyzetről tanúskodik
azon cselekvény, midőn egy alárendelt uralkodó az ő fő-uralkodójának hoz áldozatot: mert ez utóbbi esetben — a melynél
az alattvalói hűtlenség vétkétől még inkább lehet tartani —

a loyalitás bizonyságáúl szolgáló szertartás jelentősége sokkal
nagyobb fontosságúvá válik. Innen aztán az ajándék-adás a
fensőbbség formális elismerésévé növi ki magát. A bajdani
Vera Paz államban (Mexikóban) „mihelyt valamely király
megválasztaték . . . a törzs minden előkelői megjelentek előtte,
vagy rokonaikat küldték oda . . . ajándékokkal. . . Ezek aztán
(a kiáltványban) kijelentették, hogy megválasztásába beleegyeznek, sőt királyuknak elfogadják." A chibeháknál, midőn
az új király trónra lépett ,,az előkelő férfiak esküt tettek le,
hogy ők engedelmes és loyalis vasallok lesznek s alattvalói
hüségök bizonyítékáúl mindannyian bizonyos ékszert és
néhány tengeri nyulat stb. ajándékoztak neki." Toribió a
mexikóiakról azt beszéli, hogy „azon indiánok, a kik adófizetésre nem voltak kötelezve, sőt még a főnökök is bizonyos
ünnepek alkalmával évenkint ajándékokat vittek az uralkodónak . . . annak elismeréseül, hogy ők neki alattvalói." Épen
így volt ez Peru ős-lakóinál is, a kiknél ugyanis „senki sem
járult Atahualpa elé a nélkül, hogy hódolata kifejező jeléül
valami ajándékot is ne vitt volna magával; s bárha azok, kik
ekként fölszerelve oda mentek, többnyire előkelő főnemesek
voltak, mindamellett csak úgy merészeltek oda járulni, hogy
ajándékaikat saját hátukon s mezítláb vitték." Az ajándékadásnak fontosságát, mint olyat, mely hübérnöki kötelezettséget foglal magában, eléggé mutatja a zsidókról szóló két,
egymással ellentétes följegj^zés. A királyok könyvében (I. Kir.
IV : 21.) ugyanis Salamonról az mondatik, hogy „ő uralkodik
vala minden országokon, az Eufrates folyótól fogva egész a
filiszteusok földéig és Egyptomnak határáig;" s másutt
(II. Kron. XXIII : 24.) szintén az mondatik, hogy ,,a föld
minden királyai törekedtek Salamont látni . . . s mindannyian
elvitték az ő ajándékaikat évről évre rendesen." Ezzel ellentétben szintén meg van írva, hogy midőn Saul királylyá
választatek „Beliálnak (az álnokságnak) fiai ezt mondják vala:
miben lehet ez ember szabadulásunkra ? É s ócsárolták őt s
neki semmi ajándékot nem vivének" (I. Sam. X : 27.). Keletnek legtávolabb vidékein a főnök részére nyújtott ajándéknak
általában ma is mindenütt ugyanez a jelentése. Japánban
„mai nap is kötelessége minden főnemesnek, hogy évenként
legalább egyszer látogatást tegyen a császári udvarban s ott
tiszteletének kifejezést adjon, a mikor aztán rendesen ajándé-

kokat visznek m a g o k k a l s továbbá „ a világi uralkodó évenként egyszer kifejezi tiszteletét s lerója adóját a mikádó
előtt . . . . ünnepélyes követség és gazdag ajándékok által."
Chinában az alárendeltséget kifejező cselekvény rendkívül
fontos jelentőségű. Azon előadás mellett, mely szerint ,,a főkhán beiktatása alkalmával négy ezer küldött és követ, kik
ajándékokkal megrakottan jövének, vett részt a szertartásban," egyszersmind azt is olvassuk, hogy a mongol hivatalnokok a IV. Incze által oda küldött franciscanus barátoktól
egyenesen megkérdezék ,,vajon tudja-e a pápa, hogy a főkhán
az égnek fia és hogy a földnek uralma az ő jogkörébe tartozik . . ." továbbá „hogy a pápától miféle ajándékokat hoztak
a fő-klián részére."
Hasonló jelentése van az uralkodó számára nyújtott
ajándék-adásnak Burmah (Hátsó-India) tartományban is, a hol
ugyanis Yule előadása szerint erélyes intézkedések tétettek,
hogy az úgy nevezett bűnbocsánat napján a kérvényező idegen
küldöttek a birodalom hűbérnökeivel és alattvalóival együtt
az udvarnál előzetesen be legyenek mutatva; s ezeknek ajándékai rendesen úgy lőnek föltűntetve, mint bocsánatot eszközlő
áldozatok, hogy ez által elhárítsák magokról a hűbér-urok
ellen elkövetett vétségekért megérdemlett büntetést.
Európa középkori története szintén számos adatot szolgáltat azon ajándékok jelentőségére vonatkozólag, melyek úgy
az általános, mint a különös kiengesztelés, valamint az alattvalói hűség kifejezése érdekében tétettek. A történelmi följegyzésekből ugyanis azt olvassuk, hogy ,,a Merovingok uralma
alatt évenkint egyszer, egy bizonyos napon, ősi szokás szerint
a Mars mezején a nép ajándékokat vitt a királynak" s e szokás egész a Carolingok uralkodásáig gyakorlatban volt. —
Ez ajándékok különfélék voltak: mint példáúl étel és ital,
továbbá lovak, arany, ezüst, valamint ékszerek és öltözékek.
Számos adat bizonyítja, hogy ez ajándékok úgy az egyesek,
mint testületek által tétettek, s a városok is ekként fejezték ki
loyalitásukat. Tény továbbá az, hogy azon időtől fogva, midőn
Orleans város lakói Gontramot — a nálok tett látogatása
alkalmával — ajándékaikkal elhalmozták, hosszas ideig föntartá magát azon szokás, hogy a városok az őket meglátogató
uralkodók jóindulatát ekként igyekeztek megnyerni, míg nem
aztán idő folytán az ily ajándékok rendelet útján szolgáltat-

tak be. A régi időben Angliában is, midőn az uralkodó
valamely várost meglátogatott, az először csakis önkéntes,
később pedig szigorúan elrendelt ajándékadást az illetők
némely esetben oly nagy tehernek tekintették, hogy „midőn a
királyi család átutazott, az udvari személyzet ellátását nagy
szerencsétlenségnek tekintették.''
Ha a föntebbi tényeket összefoglaljuk, a levonható tanúiság minden olvasót azon következtetésre bírhat, hogy az engesztelő ajándékokból az önkéntes és kivételes ajándékok keletkeznek, azonban, a mint a politikai hatalom erősödik, az ajándék-adás kevésbbé önkéntes és általánosan kötelezővé lesz, így
aztán idővel egyetemes és kényszerített adománynyá s megszabott adóvá növi ki magát; továbbá, hogy később a pénznek
forgalomba jövetelével pénzbeli adófizetéssé leszen. Hogy ez
átalakulás miként jő létre, és mik azon indokok, melyek annak
létre jöttét folyvást sürgetik s a legönkéntesebben nyújtott
adományt a legönkéntelenebb adománynyá változtatják, eléggé
mutatja Malcolm Jánosnak (angol államférfi és történetíró)
a Perzsiában divatozó szokásokról írott művében (Sketches of
Persia) tett megjegyzése. 0 ugyanis, midőn „azon rendetlen
és nyomasztó adóról szól, melyeknek a persák folyvást ki
vannak t é v e / ' többek közt ezeket mondja : „ E rendkívüli adók
elseje úgy tekinthető, mint rendes és rendkívüli ajándék.
A király részére rendesen befolyó ajándékok azok, melyeket a
tartományok és kerületek kormányzói, az egyes törzs-főnökök
valamint a miniszterek s általában minden főbb hivatalnokok
Nourouze ünnepén, vagyis a tavaszi napéj-egyenlőségkor
beszolgáltatnak
Az ily alkalmakkor bejövő ajándékok
mennyiségét rendesen a szokás határozza meg; egyébiránt, ki
igen keveset visz, hivatalát veszti, ki minél többet ad, annál
nagyobb kegyben részesül."
Hogy ilyféle erkölcsi nyomás alatt a rendetlen ajándékozásból a rendes adózás jött létre, az, úgy az adott tárgyak
természetéből, mint az adás időszakivá levéséből önként
következik. Ily ajándékokat — föltéve, hogy azok elfogadhatók
— természetesen azon dolgokból szoktak adni, a mikkel a
nagy közönség bír, s a melyek nemcsak legjobb minőségűek,
hanem egyszersmind a legnagyobb bőségben is vannak. Innen
történik aztán, hogy midőn ez adományok valamely terjedelmes birodalomban rendszeresíttetnek, az illető vidék termé-

nyeinek általában képviselői; mint pl. az ősi Peruban történt,
a hol némely vidék lakói szagos fát, más vidékéi gyapotot,
ismét más vidékéi smaragdot és aranyat, más vidékéi papagálvt, mézet és viaszt küldtek rendes adományúl; vagy mint
az ősi Mexicóban, a hol az egyes városok azzal fizettek,
„a mit az illető vidékről nyertek, mint péld. halat, húst,
gabonát, gyapotot, aranyat stb., mert ő nálok méz egyáltalában nem volt." Más vidékeken pedig, hol az intézkedések nem
valának eléggé megállapítva, az azon helyekről beszolgáltatott
adományok vegyesek; mint pl. a minőket a középkori franczia
városok királyaiknak adtak „ökröket, juhokat, bort, zabot,
vadakat, viaszfáklyákat, lovakat, fegyvereket, arany és ezüst
edényeket stb." Világos tehát, hogy ha az ajándek-adás
valamiféle adónemmé változik, akkor a beszolgáltatott dolgok
különféle neműek lesznek; a szerint, a milyen az illető vidék
jellege, vagy néha az illető egyének képessége.
Hogy az időszakivá vált ajándékozás hogyan megy át
adófizetésbe, mutatják némely aránylag kisebb társadalmak,
melyek kebelében a kormányzó hatalom eléggé meg van erősödve. A Tonga- (vagy Barátság) szigeteken ,,a főbb rangú
főnökök a királynak körülbelől rendesen minden két hétben
sertéseket és kenyér-gyökeret (dioscorea sativa) adnak ajándékúl; e főnökök egyszersmind ajándékokat kapnak a rangfokozatban utánok következőktől, ez utóbbiak ismét a nálok
alantabb állóktól s így tovább, le egészen a köznépig". A régi
Mexico, mely különböző korokban leigázott és különböző
fokozatok szerint függő provinciákra volt felosztva, az ajándék rendes adófizetésbe való átmenetének különböző fokozatait
mutatja. Duran (spanyol utazó) I. Montezuma mexicói uralkodó idejéről szólván, mondja, hogy ,,az adók névsora mindent magában foglalt. . . . Ez adózást az egyes legyőzött
provinciák teljesíték, hogy a vitéz mexicóiak az ő pusztításaikkal felhagyjanak"; ez idézet világosan mutatja, hogy ez
adományok eleinte engesztelő ajándékok valának. Továbbá azt
olvassuk, hogy ,,Meztitlanban az adót nem meghatározott
időben, hanem csak akkor fizették, midőn a kormányzónak
arra szüksége volt. . . . Ezek jobbnak látták nem halmozni
fel az adományt, hanem kértek, a mire épen akkor szükség
volt, a templomok, az ünnepek és az urak részére". S azt
mondják, hogy azon adók, melyek Montezuma egész birodal-

mában „élelmi szerekből, ruhaneműekből és különböző tárgyak nagy változatából állottak — némelyike évenkint, mások
minden hat hónapban, s ismét mások minden tizennyolczr
napban fizettettek". Továbbá, Toribio, a némelyek által „saját
hódolatuk kifejezése jeléül" bizonyos ünnepek alkalmával
beszolgáltatott ajándékokra vonatkozóan megjegyzi, hogy
„úgy látszik, miszerint világos dolog, hogy a főnökök, a kereskedők és földbirtokosok adófizetésre nem valának kötelezve,
a mennyiben pedig némi adót mégis fizettek, azt csakis saját
jószántokból önkéntesen tették".
Az önkéntes ajándéknak kényszeritett adóba való átmenete Európa középkori történelméből is eléggé kimutatható.
A Meroving-házból származott franczia királyok jövedelmének
forrásai között Waitz György (jeles történetiró) fölemlíti a
nép által különböző alkalmakkor (különösen házasság-kötés
alkalmával) beszolgáltatott önkéntes ajándékokat, e mellett
az évi ajándékokat, melyeket évenkint a márczius hónapi
gyűjtés alkalmával szoktak beszolgáltatni, később pedig más
időszakokban az év elején, melyek eleinte mind önkéntes
adományok valának, később pedig mind inkább meghatározott
adófizetéssé váltak. Továbbá a Ivarolingok idejében a nép által
szintén évenkint adni szokott ajándékokra vonatkozóan ugyancsak Waitz beszéli, hogy amaz adományok lassankint teljesen
elveszték önkéntes jellegöket, úgy hogy Hinckmar (rheimsi
püspök a IX-ik században) egyenesen adónak czímezi azokat.
Az ő följegyzései szerint ez adók lovakból, aranyból, ezüstből
s ékszerekből s (az apáczáktól) öltözékekből s a királyi palota
részére megkívántató egyéb szükségletekből állottak ; s ugyancsak ő említi, hogy ez illetékek vagy tributák többé-kevésbbé
magán jellegűek valának, ámbár ezeket okvetlen be kellett
szolgáltatni, mindamellett szó szerinti értelemben vett adókká
épen nem váltak. Arra is vannak elég világos bizonyítékok,
hogy azon önkéntes ajándékok, metyeket a városok adtak
uralkodó fejedelmeiknek, midőn ezek az illető városokat birtokukba vették, az önkéntes ajándékok szintén kényszeritett adományokká váltak. Leber előadása szerint 1584-ben a franczia
királynak (III. Henriknek) szigorú rendelettel kellett Páris
városát arra kényszeríteni, hogy Anjou lierczegének ajándékot
rakjon össze, valamint más alkalmakkor ugyanezt kelle tenni,
hogy az a külföldi követek és uralkodók részére ajándékot adjon.
Budajfeti Szemle. Tizennyolczadik kötet. 1876
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A mint azonban a pénzérték mindinkább határozottá
vált, s így a pénzbeli fizetések mind könnyebben történtek,
azon arányban lettek az adományok pénzre átváltoztatva;
erre például szolgál „azon adónem (inferenda), melyet eredetileg barommal fizettek, a Karolingok idejében pedig már
pénzértékben kellett beszolgáltatni"; úgy szintén példaként
hozható fel itt — Anglia történelméből — azon más javak
helyett fizetett pénz, melyet az illető angol városoknak az
átútazó király és kísérete részére be kellett szolgáltatni.
E bizonyítékok sorát alig zárhatnék be czélszerűbb adattal,
mint Stubbs történeti müvéből vett következő idézettel:
„Az angol király rendes jövedelme egyedül a királyi föld-birtokokból s a köznép által bírt földek jövedelméből eredt, mely jövedelmet vagy
pénzre változtatott értékben, vagy természetben s élelem alakjában szolgáltattak be, a szerint, a mint az vagy a korona ősi birtokaiból fenmaradt
bért, vagy pedig azon quasi-önkéntes adót képviselte, melyet a nemzet
saját választott fejének fizetett."

Ez idézet egyszersmind azt is mutatja, hogy az önkentes ajándék hogyan változott át önkéntes adománynyá, valamint azt, hogy az adomány hogyan lett adóvá.
Ha azon önkéntes adományok, melyek a végből adatnak,
hogy valamely magas állású egyén jóindulatát biztosítsák,
lassankint rendes járadékokká lesznek, sőt néha állandó jövedelemforrássá válnak: nem azt várhatjuk-e, hogy azon adományok, melyek alárendelt személyek részére történnek,
midőn ezek segítségére szükség van, hasonlóképen megszokottakká válnak s végre azoknak eltartási költséget nyújtanak ?
Vajon azon eljárási folyamat, melyet a főbb állami hivatalnokokra vonatkozóan föntebb jeleztünk, nem ismétlődik-e az
alsóbb állami hivatalnokokat illetőleg is'? Úgy találjuk,
hogy igen.
Először is meg kell jegyeznünk, hogy azon időszaki és
rendes ajándékok mellett, melyek az uralkodó kiengesztelése
s fensőbbségének elismerése végett tétetnek, a fejlődés kezdetleges fokán az ily uralkodónak rendesen még különös ajándékokat is adnak, különösen olyankor, midőn valamely megsértett alattvaló védelmezése, vagy pártfogása végett az ő hatalmát
igyekeznek igénybe venni. A chibcháknál „senki sem jelenhetett meg a király, főnök (cazique) vagy valamely más főember
előtt a nélkül, hogyne vitt volna magával bizonyos ajándékot,

melyet előbb kellett beszolgáltatni, mintsem kérelme előterjeszteték". Szumátra szigetén a főnök alattvalóira semmi
adót nem vet ki s azok részéről semmiféle biztos jövedelme
vagy más javadalmazása nincs, mint csupán az, mely az előforduló ügyek elintézése fejében esetenkint befoly".
Hasonló szokás divatozik éjszaknyugoti Indiában is.
Guláb Singhröl, Jummu tartomány egykori uralkodójáról
ugyanis I)rew azt mondja, hogy „a ki neki egy rupeet (egy
ezüst forint értékű pénzdarabot) adott ajándékúl (nazar),
annak kérelmét azonnal figyelembe vette; úgy hogy még nagy
tolongás esetén is nem ritkán megtörtént, hogy az uralkodó
azonnal meglátta az oly egyént, ki egy rupeet mutogatott s
hangosan kiabálta: „ m a h a r a j a h " (azaz kérvény). Az uralkodó
ilyenkor, mint valami héja, magához ragadta a pénzdarabot,
s miután birtokába jutott, a kérelmezőt türelmesen kihallgatá".
Eléggé megbízható adatok bizonyítják, hogy az ilyféle
dolgok régenten az angolok közt is hasonló módon történtek.
„Bizton hihetjük, — mondja Broom, midőn Lingard János
(angol történetíró) állításait idézi, — hogy ama (angol-szász)
korszakban kevés fejedelem vonakodék bírói tisztet végezni,
főként ha a kérvény oly adomány kíséretében terjesztetett elő,
mi különösen kedves volt előtte, vagy ha őt megvesztegetés
által kísértetbe hozták, avvagy ha az illető nyereség és pénzvágy által volt ösztönözve." S midőn azt olvassuk, hogy a
régi normanok uralkodása idejében „valamely ügy orvoslásának megnyerése végett a legelső lépés volt az illető bíró kegyét
a meghatározott díj előleges lefizetése által kieszközölni vagy
megvásárolni"; miután a bevádolt személy csakis a király
idéző -irata következtében volt köteles ő előtte személyesen
megjelenni, ebből egyszersmind azt is gyaníthatjuk, hogy
azon meghatározott pénzösszeg, melyet ez okiratért kellett
fizetni, eredetileg a király részére beszolgáltatott ajándék
képviselőjeként tekinteték, mely ajándékot a bíráskodási segélynyújtásért adtak neki. E következtetés mellett más egyéb
bizonyítékok is szólanak.
Blackstone Vilmos egyik törvény tudományi müvében
ugyanis többek között azt mondja, hogy egykor „valóban még
a királyi idéző levelekre vonatkozóan is megkívánta a szokásbeli jog (common law), hogy a szokásos díj érettök előre kifizettessék", értvén ez idő alatt azon korszakot, midőn ama

levelek kiállítása egyenesen oly királyi kegy tényének tartaték,
melyet csakis engesztelés által lehetett megmerni.
Ennélfogva igen természetes, hogy oly esetekben, midőn
bírói, vagy más ily teendők végezésével kelle valakit megbízni,
egyszersmind adományoknak is kellett tétetni, hogy ama
hivatalnokok szolgálata meg legyen nyerve; s ez eredetileg
önkéntes adományok később kötelezettekké lőnek. Erre vonatkozó bizonyítékokat a kelet régi törtenetéről szóló elbeszélésekben elég bőven találhatunk. így példáúl Amos próféta
könyve II. 6. versében olvasható, hogy a bírák ajándékokat
fogadtak el; épen úgy, miként ezt az ugyancsak keleten működő török hivatalnokokról mai napság is beszélik; itt a
próféta, valamint más újabbkori megfigyelő is azon téves
föltevésből indúl ki, hogy e szokás erkölcsi romlottság következménye, holott ez csak egy azon számos más eset közöl,
melyben valamely magasabb állapot alásülvedése tévesen
valamely alsóbb állapotnak tekintetik.' Úgy szintén a középkorban Francziaországban is a bírák hála jeléül bizonyos
„fűszert" kaptak azoktól, kik valami pört nyertek. Azonban
ez adományok 1369-ben, vagy talán már előbb is pénzértékre
lettek átváltoztatva; és 1402-ben már rendszeres fizetésnek
tekintettek. E szokás a franczia nagy forradalomig folyvást
érvényben volt. Az angol nemzet történelmében Verulámi
Bacon Ferencz esete nem valami különleges és letűnt szokás,
hanem egy régi és megszokott gyakorlat fenmaradása mellett
tesz tanúságot : nevezetesen az egyes történelmi adatok világosan azon szokásról tesznek bizonyságot, miszerint a fő és
alsóbb rendű bíráknak általában ajándékokat szoktak adni.
E tények összefoglalásáúl még csupán a következő történelmi
megjegyzést kell idéznünk, hogy tudniillik „egyetlen főemberhez, tanácsnok, vagy udvarnokhoz sem lehetett a nélkül közeledni, hogy keleti szokás szerint valami ajándékot is ne vitt
volna az illető magával".
Hogy régenten az állami hivatalnokoknak nyújtott engesztelő ajándékok, némely esetekben, azok egész jövedelmét
képezék, ezt bizton lehet következtetni egyebek mellett azon
tényből is, hogy tudniillik a főbb királyi hivatalok a tizenkettedik században árverés útján adattak e l : a miből ismét
azt lehet következtetni, hogy a kapott ajándékok értéke elég
nagy volt arra nézve, hogy azon állomásokat érdemesekké

tegyék a megvételre. Úgy látszik, hogy Oroszország régenten
elég világosan azon állapotot tűnteté föl, melyben az uralkodó
tanácsosai és képviselői legfőbb részben — ha ugyan nem
egészen — ajándékokból tartották fenn magokat. Karamsin
Nicanor Michailovits (hírneves orosz történetíró) ismétli azon
utazók észleleteit, kik a XYI-ik században Moszkvát meglátogatták. „Azon épen nem lehet csodálkozni, hogy az itteni
főherczeg oly gazdag; mert ő sem katonáinak, sem nagyköveteinek nem ad semmi pénzt, sőt ellenkezőleg, elveszi ez
utóbbiaktól mindazon értékes tárgyakat, melyeket ezek idegen
országokból hoznak magokkal. . . . S mindazáltal ezek épen
nem panaszkodnak." Amiből azt lehet következtetnünk,hogy
azok — miután fölülről nem volt rendes fizetésök, vagy tiszteletdíj ok — alúlról nyert ajándékokból éltek. Továbbá egyszersmind fölvilágosítást nyerünk az Oroszországban uralkodó
állapotokat illetőleg is, mert kétségtelenné leszen, hogy a
miket mi ez idő szerint olyféle vesztegetésnek nevezünk, melyet a nyomorultül díjazott hivatalnokoknak kell adni, mielőtt
ezek kötelességeiket végeznék, azok nem egyebek, mint azon
ajándékok képviselői, melyek az ő önfentartásukra szolgáltak azon időben, midőn egyáltalában nem volt semmi
biztos fizetésök. Hasonlót mondhatunk Spanyolországra
vonatkozóan is, a melyről Rose (német történetíró) mondja,
hogy ,,a megvesztegetés és erkölcsi romlottság a bírótól le
egész a rendőrszolgáig egyaránt uralkodik. . . . Azonban a
szegény spanyol hivatalnokok mellett azt lehet mentségül
felhozni, hogy a míg egy részről a kormánytól semmiféle
díjazást nem nyernek, addig más részről a kormány ő tőlök
mindent elkíván".
A szokás annyira természetessé tette ma már előttünk
azon gyakorlatot, miszerint bizonyos szolgálatért meghatározott összeg fizettessék, hogy mint megszokott dologról azt
tartjuk, hogy e viszonosság eleitől fogva így létezett. Azonban
midőn azt olvassuk, hogy a kevéssé szervezett társadalmakban, mint példáúl a becsuanáknál a főnök ,,igen csekély részt
enged át kíséretének az eledelből és tejből, s a mire még
ezeken kívül szükségök van, azt vadászat és vad-gyökerek
felásása által kell az illetőknek beszerezni", sőt hogy a már
elehaladottabb társadalmakban is, mint például Felső-Guinea
Dahomey királyságában ,,az állam egyetlen hivatalnoka sem

kap semmi határozott fizetést", ez világosan mutatja, hogy
eredetileg a főnök alárendelt közegeinek, kiket hivatalosan
nem fizetnek, magoknak kell önfentartásukról gondoskodni.
S miután az ő helyzetök hatalmat ad nekik arra, hogy az
alattvalókat megsértsék vagy velők jót tegyenek, s miután gyakran csakis az ő közbenjárásokkal lehet a főnökhöz folyamodni,
ennelfogva ebből származik aztán azon indok, hogy az ily
közegeket ajándékok által engeszteljék ki, valamint az, hogy
magának a főnöknek kiengesztelése is ajándékok által eszközöltessék, a miből aztán a jövedelemnek megfelelő növekedése
is származik. Azon következtetés, miszerint a politikai hivatalnokok eltartása ily módon veszi kezdetét, még inkább igazolva leend előttünk, ha párhuzamba teszszük azon másik
következtetéssel, hogy tudniillik az egyházi hivatalnokok élelmezése szintén ekképen jő létre.
Miután a megholt ember hasonmását eleintén úgy fogták
fel, mint a mely épen úgy látható és tapintható, mint az
eredeti, és hogy épen ugy ki van téve a fájdalomnak, a hidegnek, éhségnek, szomjúságnak, mint az élő ember : ennélfogva
a primitív ember azon hiedelemben van e hasonmás felöl,
hogy ennek szintén szüksége van táplálékra, italra, ruházatra
stb. és így ezt az által lehet kiengesztelni, hogy e dolgok ama
hasonmás számára beszereztetnek. Úgy, hogy ha e dolgot
végelemzésében tekintjük, úgy találjuk, hogy a megholt ember
részére nyújtott ajándék — sem jelentését, sem indokait illetőleg — epen nem különbözik az élőnek adott ajándéktól.
Ugy a már letűnt, mint a még jelenleg is létező fejletlen társadalmak körében, az egész világon mindenütt ugy
találjuk, hogy a holtak és élők részére nyújtott adományok igen
sokban hasonlítanak egymáshoz. Ugyanis eledelt és italt tesznek az el nem temetett holttestek mellé a pápuáknál, a tahiti belieknél, a Sandwich szigetek lakóinál, a malanoknál (a csöndes tengeri szigeteken), a badagáknál és a kareneknél (HátsóIndiában), Peru és Brazília őslakóinál stb. Eledelt és italt
visznek később a sírhoz Afrikában az ugy nevezett serbrónépnél, a Loangó birodalom lakóinál (a bunda-néptörzs egy
fajánál Alsó-Guineában), továbbá az Afrika belsejében elő
szerecseneknél, a daliomey-királyság lakóinál stb. s általában
az indiai hegyeken lakó törzseknél: a bhilloknál, santaloknál
és kukiknál stb. Amerikában a cariboknál, a chibcháknál,

s a mexicóbelieknél; s hasonló szokás volt általános egész
keleten a régi népfajoknál. Az eszkimóknál a megholtakhoz
időközönként ruhaneműeket is szoktak temetni. Patagoniában
rendesen minden évben fölnyitják a temetkezési kamrákat s
a holtakat újra felöltöztetik. Épen így cselekedtek Peru őslakói is. A kongó-vidéki népnél, ha valamely nagyhatalmú
egyén hal meg, az időről-időre ráadott ruhák mennyisége oly
roppant nagy, hogy ,,azon sátor, melyben a holt testet először
elhelyezik, később rendesen szűk lesz, úgy hogy második,
harmadik, sőt néha hatodik nagyobb sátrat is kell az első
fölé helyezniök". A megholt ember tetszését ugyanazon indokból igyekeztek az illetők ily módon megnyerni, a minél fogva
törekedtek annak életében kedvét keresni. Midőn azt olvassuk,
hogy Uj-Kaledonia lakóinak főnöke ily szavakat intéz megholt
elődjének szelleméhez : „Könyörülő atyánk ! íme itt nyújtok
számodra némi eledelt és italt; edd meg s légy érte irgalmas
mi hozzánk", vagy midőn a Veddah néptörzsbeliek (ElőIndiában) meghalt rokonukhoz ily szavakat intéznek: „Jöjj
és egyél ebből! . . . Láss el bennünket élelemmel, miként
életedben tevéd!" — mindezekből kétségbe vonhatatlanul
( azt látjuk, hogy a holtak és élők részére történő ajándékozások semmi másban, mint csupán abban különböznek
egymástól, hogy az utóbbiaknál az elfogadó személy láthatatlan.
Mielőtt a külön egyeddé kifejlett természetfölötti lények
részére történő ajándékozások tüzetesebb vizsgálata végett
tovább mennénk, jegyezzük meg, hogy a föntebbiekliez teljesen hasonló indokokból történnek az engesztelő áldozatok
azon még egészen ki nem fejlett s így meg nem különböztethető természetfölötti lények részére is, kikről a primitív ember
azt képzeli, hogy azok mindenütt ott vannak körülötte, —
s jegyezzük meg továbbá még azt is, hogy az ős-skandinávoknál szokásban volt úgy a kenyér, valamint másféle süteményből egy darabkát a tündérek részére fenhagyni, úgy szintén
a cscndestengeri szigeteken, főként a davakoknál rendes szokás volt valami megehető, vagy iható tárgyat a házak tetejére
a végből kitenni, hogy azzal a szellemeket táplálják; nem
különben a világ különböző részein lakó egynemely néptörzseknél általános szokásban van, hogy evés kezdetekor az
ételből egy bizonyos részt félre tesznek s az italból egy keve-

set kilocsintanak a szellemek reszére. Az ekként felajánlott
tárgyak, valamint e felajánlás indokai általában mindenütt
ugyanazok; mely ugyanazonosságban csakis az teszen némi
különbséget, hogy különböző szavak által fejeztetnek ki; nevezetesen az istenek részére áldozatok, az emberi lények részére
pedig ajándékok tétetnek. Hogy eredetileg csakugyan létezik
ez ugyanazonosság, azt eléggé mutatják Guhlnak a régi görögökre vonatkozó eme szavai: ,,Az istenek és királyok tetteit
— mint egy regi példabeszéd tartja — ajándékok határozzák";
valamint szintén mutatja a LXXYI-ik zsoltár 11-ik verse, a
hol ugyanis ez mondatik: „Tegyetek fogadalmakat és teljesítsétek azokat a ti uratok iránt; mindenek, kik ő körülötte
vágynák, vigyenek ajándékokat annak, kitől mindenkinek
félnie kell". Továbbá igen nagy hasonlatosságot találhatunk
az ajándékozások egyes részleteiben is, a mi rendkívül jelentékeny dolog.
Azon étel és ital, mely az élő személy részére nyújtott
engesztelő ajándék legkezdetlegesebb nemét teszi, s egyszersmind a szellem részére történő engesztelő adománynak
is legkezdetlegesebb nemét alkotja; az istenségek részére
nyújtatni szokott áldozatnak mindenütt lényeges alkotó elemét képezi. Miként ott, hol a politikai hatalom kibontakozik,
azon ajándékok, melyek eleintén minden rend nélkül, később
pedig rendesen küldetnek a főnöknek, kezdetben főként csakis
élelmi szerekből állanak : épen úgy ott, hol az ősök imádása
lassanként kifejlődik s a szellem istenséggé növi magát,. a
szokásba jövő áldozatok alkotó elemeit rendszerint (mindenütt és mindenkor) enni- és innivaló tárgyak képezik. Hogy
ez az alantabb fokú társadalmakban általában véve így van,
arra nézve fölösleges volna bizonyítékokat hozni fel; és hogy
nem különben áll a dolog a fejlettség magasabb fokán álló
társadalmakban sem, az egy nagyon jól ismert — habár eddig
tekintetbe nem vett — oly tény, melynek jelentősége nagyon
is megérdemli, hogy kellő ügyelembe vétessék. Ha egy zulutörzsbeli (a kafferek törzsének egy ága) egyén egy ökröt öl
meg, hogy az által biztosítsa maga iránt meghalt rokona
szellemének jó indulatát, a ki álmában panaszkodik ő előtte,
hogy semmi táplálásban nem részesül, s ha e magán természetű cselekvény a zulu-törzsbelieknel nyilvános cselekvénynyé
fejlődik ki, a midőn bizonyos időközönkent egy-egy tinót ölnek

meg „engesztelő áldozat gyanánt a király közvetlen elődjének
szelleme részére", nem minden ok nélkül kérdezhetjük : vajon
nem ekként keletkeznek-e az oly cselekvények is, minő pl. egy
egyptomi királyé, ki azon hitben volt, hogy istenné vált atyjának
szelleme előtt csakis száz ökör-áldozattal (hekatomba) tehet szert
kedvességre; azt azonban épen nem lehet föltenni, hogy a Jahveh
(Jehova) részére nyújtott barom-áldozatoknak, melyekre vonatkozóan Mózes Ill-ik könyvében igen részletes utasítások
vannak felsorolva — szintén hasonló eredete lett volna. Midőn
olvassuk, hogy a görögöknél „szokásban volt az isteneknek
ugyanolyan nemű áldozatokat nyújtani, mint a minőre az
embereknek vala szükségök; s hogy a templomok úgy tekintetének, mint az istenek házai, az áldozatok pedig mint az ő
táplálékaik, s az oltárok mint az ő asztalaik" stb., az ugyan
még megengedhető, hogy az istenek részére tett s a megholtak
sírjára helyezett megehető ajándékok között szoros hasonlóságot fedezzünk föl, miután mind kettő az élők részére nyújtott ajándékokból vette eredetét; de azt állítani, hogy a Jehova
részére nyújtott étel, kenyér, gyümölcs és ital áldozatok szintén hasonló eredettel bírtak, az oly föltevés lenne, melyet nem
lehet kedvezően fogadni még akkor sem, habár teljes hasonlóságot láthatunk is azon jx)gácsák között, melyeket Ábrahám
az úr megvendégelésére sütött, midőn az eljött hozzá, hogy
őt a Mamra mezején felütött sátrában meglátogassa, és azon
áldozati kenyerek között, melyeket az izraeliták az oltáron
tartottak s időről-időre más fris és meleg kenyerekkel cseréltek
föl. Azonban, midőn itt elismerjük a hasonlóságot, mindamellett meg lehet említenünk, hogy ámbár a későbbi korszakban a hébereknél feledségbe ment az áldozatok eredeti
es durva értelmezése, és ámbár azon idő óta a primitív elmélet fokozatos szétfoszláson ment keresztül, az alak azonban
mindamellett fenmaradt. Az anglican egyházakban szokásos
áldozati felajánlások alkalmával mai napig is használtatnak
e szavak : „fogadd el a m i alamizsnánkat és áldozatainkat" stb.
S midőn Yictoria királynő megkoronáztatása alkalmával a canterburyi érsek kezei által áldozatként az oltáron felajánlott
„egy aranynyal dúsan átvert oltár-terítőt és egy arany rudat",
továbbá „egy kardot, s aztán a communio részére kenyeret és
bort, úgy szintén egy aranynyal telt erszényt, ezeket követé
egy könyörgés, hogy az úr fogadja el e felajánlott dolgokat".

Ha részrehajlás nélkül tekintjük a dolgot, a világ minden részéből összeszedett bizonyítékok arról győznek meg
bennünket, hogy az áldozatok eleinte nem egyebek, mint betű
szerinti értelemben vett ajándékok. Allatok adatnak a királyoknak, megöletnek a sírokon s megáldoztatnak a templomokban ; főtt eledelt adnak a főnököknek, a sírokra teszik, s
az oltárra helyezik; zsenge gyümölcsöt ajándékoznak úgy az
élő, mint a meghalt uralkodóknak, valamint az isteneknek ;
itt sört, amott bort stb. küldenek a látható hatalmasságnak,
vagy kiöntenek, mint ital-áldozatot valamely láthatatlan istenségnek ; némely helyeken tömjént égetnek a kiváló személyek
előtt, de különböző helyeken égetik ezt az istenek előtt is;
s e fölemészthető tárgyakon kívül — melyeket a végett adnak,
hogy általok jó indulatot biztosítsanak — mindenféle értékes
dolgok összehalmoztatnak a királyok kincstáraiban s az istenek templomaiban.
Még egy más fontos dolgot is meg kell itt jegyeznünk.
Nevezetesen föntebb azt láttuk, hogy a látható uralkodónak
nyújtott ajándék eleintén belső értékénél fogva tekintetett
engesztelő hatásúnak, később azonban szokásba jött, mint
olyannak, mely alattvalói hűséget fejez ki, külső engesztelő
hatást tulajdonítani. Hasonlóképen a láthatatlan uralkodónak
nyújtott ajándékok is eredetileg nem voltak egyebek, mint
egyenesen felhasználható dolgok s csakis másod sorban jött
szokásba, hogy azok engedelmesség kifejezőiként tekintettek;
s az ajándékoknak különösen e másodlagos jelentése kölcsönzi
az áldozatnak azon szertartásos jelleget, melylyel az ma is bír.
S ezzel egy különös figyelemre méltó következményhez
érkeztünk. Ugyanis, miként az uralkodónak adott ajándék
esetlegesen politikai jövedelemmé fejlődik, épen úgy az isten
részére nyújtott kegyes adomány esetleges fejlődés következtében egyházi jövedelemmé változik.
Kezdjük a dolgot azon legkezdetlegesebb műveltségi
fokkal, melyben még sem polgári, sem vallási tekintetben
semmiféle határozott szervezkedés nem létezik; s melyben a
vallásos cselekvényt csakis a kuruzslók végzik, a kiknek tiszte
inkább csak a rossz szellemeket kiűzni, mint a kiengesztelhetőknek képzelt szellemek kegyét megnyerni. A műveltség e
fokán a természetfölötti lényeknek adott ajándékok többnyire
megoszlanak a természetfölötti lény ós azon személyek közt,

kik ama lény kiengesztelésével foglalkoznak; az ennek alapjául szolgáló föltevés — mely rendesen ingadozó és határozatlan — ugyanis vagy az, hogy ama természetfölötti lény a
felajánlott eledelnek substantialis részét magának megtartja,
vagy pedig hogy ö azon eledelnek képzelt szellemi essentiájával táplálkozik, a míg azon eg}Tének, kik az áldozat bemutatását közvetítik,, annak materiális boritékát eszik meg. Ennek
értelme — mint már föntebb is jeleztük — az, hogy a míg
egy részről a természetfölötti lény az ajándékozott táplálék
által kiengeszteltetik, addig más részről az ugyanazon dologból való evés által közte és az engesztelők között bizonyos
egyesülési kötelék jő létre, mely kötelék egy részről pártfogolást, más részről pedig hódolati hűséget foglal magában.
A primitív ember azon vélekedése, miszerint bármely dolognak termeszeti tulajdonságát — mely annak minden legkisebb
részében feltalálható — csak azok szerezhetik meg magoknak,
kik azon dolgot megeszik, mi által ezek oly tulajdonságot
vesznek magokba, mely őket azon dologgal összeköti; ugyanazon primitív felfogás, mely azon szokást létesíté, miszerint az
atyafiság alakítása végett az illetők egymás véréből kölcsönösen részesülnek, miből aztán később a véráldozattal összekötött temetési szertartás jött létre, a mi ismét a büvölési
műtéteket létesíté, s a mi jogot adott azon igényekhez, melyek
ugyanazon értekezésben való egyesülésen alapulnak: ugyanaz
létre hozza azon elterjedt szokást, mely szerint a szellemek
vagy istenek részére tett ajándék egy része fölemésztetik.
Némely helyeken ugyanis általában az egész nép részesül az
áldozati tárgyakban, más helyeken ellenben csakis a kuruzslók
vagy papok részesülnek azokban ; s némely helyeken csakis ez
utóbbi gyakorlat van szokásban, a míg az első csak esetlegesen
fordul elő, mint példáúl az ősi Mexicóban, hol „a szent eledelben részvevő communicansok abban valának foglalatosak,
hogy a következő év folytán istennek szolgáltak". Itt különösen azon tény érdekelhet bennünket, miszerint azt látjuk,
hogy az ajándéknak ily módon való felhasználásából a papság
élelmezése keletkezék. Midőn olvassuk, hogy a chippewayan
néptörzs (az Allegliani hegységtől keletre) papjai „önkéntesen
beszolgáltatott élelmi szerekből tartják fenn magokat", s hogy
a khond-népfaj papjainak bizonyos mellék jövedelmei vannak,
és bizonyos adományokat kapnak : e teljesen műveletlen tár-

sadalmakban ugyan még némi bizonytalansággal, de a többi
műveltebb népeknél már egészen tisztán láthatjuk, hogy az
áldozati tárgyak fölhasználásából miként fejlődik ki a papság
eltartása.
A kuki-néptörzsnél (Hátsó-India éjszaknyugoti részén)
a pap, hogy a haragvó istenséget — a ki meglehet valakire
valami betegséget bocsátott — kibékítse, elővesz valami szárnyas állatot, példáúl egy tyúkot, melyet (mint ö mondja) az
isten kíván, s miután annak vérét — valami imádságfélének
elmormogása közben — áldozat gyanánt a földre kiontotta,
,,akkor teljes eltökéléssel letelepszik, a tyúkot megsüti és
megeszi, hulladékait pedig a bozótba elhányja s aztán hazatér". A Szumátra szigetén lakó batta-törzsbeliek az ö isteneiknek szintén ily módon áldoznak : lovakat, bivalokat,
gödölyéket, kutyákat, tyúkokat, ,,vagy más olyan állatot, a
minőt a varázsló történetesen azon napon leginkább óhajtana enni". S továbbá azt olvassuk, hogy az úgy nevezett
„Mahadeva halmain" lakó bustár-néptörzsbeliek Ivodo (istenök) iránt, a ki egy kis kőhalmon ül — ,,az által fejezik ki
tiszteletöket, hogy a hegység legöregebb lakójának közvetítésével minden újonnan érkező egyén áldozatképen tyúkokat,
tojást, gabonát s néhány darab rézpénzt ad, mik aztán az
áldozó pap tulajdonaivá lesznek". Afrika előlialadottabb társadalmai hasonló eljárásról tanúskodnak. Burton beszéli, hogy
Dahomeyban ,,azok, kiknek kötelessege a „lelkek üdvéről
gondoskodni", semmi rendes fizetést nem kapnak, azonban
az áldozattevők jóindulata következtében elég kenyelmesen
élnek"; s Forbes még jellemzőbben azt állítja, hogy a dahomeybeliek templomaiban ,,a kegyeskedök minden nap visznek
bizonyos csekély áldozatot, mit aztán a papok magoknak
eltesznek". Épen így van ez a szomszédos Asanti királyságban is, hol a fétis-papok jövedelmeiket egyedül a nép áldozatkészségéből nyerik. Azon áldozatok fele része, melyet Afrikában a fétisnek ajándékoznak, a fétis-papokat illeti. Polynéziában szinten e gyakorlat van szokásban. Ellis (angol útazó)
midőn a tahiti-szigeti doktort, mint olyat rajzolja, ki állandóan papi teendőket is végez, egyszersmind állítja, hogy a
doktornak, mielőtt ez rendes műtétéhez hozzáfogna, bizonyos
dijat szoktak adni, mely díjnak egy része úgy tekintetik, mint
a mely az isteneket illeti. Szintén így volt ez Amerika ős

államaiban is. — Egy Oviédó által följegyzett párbeszédben
ugyanis többek között ez áll:
Kérd. : Áldoztok még más egyebet is templomaitokban ?
Ind.: Igen, mindenki lioz magával hazulról, a mit meg akar
áldozni, — mint pl. tyúkot, halat, kukoriczát és más effélét, s ezeket a
templom fiai (a közpapok) átveszik s a templomba berakják.
Kérd.: S aztán ki eszi meg az ekként fölajánlott tárgyakat ?
Ind.: Azokat általában a templom atyja (a főpap) szokta megenni, a míg a megmaradt részeket a templom fiai emésztik föl.

S továbbá épen így volt ez Peruban is, hol a halottak
tisztelete az élők legfőbb foglalkozását képezé, s a hol az egyházi rendszer mesterségesen volt kifejlesztve : a szellemek és
istenek részére összehalmozott adományokból, melyek számosak és értékesek valának, azon szent vagyon keletkezett, melyből aztán a különböző rangú papok élelmezésöket nyerték.
Az őstörtenelmi népeknél szintén hasonló szokásra találunk,
így példáúl a görögöknél az „áldozati tárgyak maradványai
az áldozó papok tiszteletdíjának tekintetének" és „mindazok,
kik az isteneknek szolgáltak, áldozatok és más szent adományokból nyerék élelmezésöket". Nem különben volt ez a zsidóknál sem. II. Móz. II. 10. olvassuk, hogy „a mi megmarad
az áldozatra szánt eledelből, az Ároné és az ő fiaié legyen"
(ez utóbbiak a közönséges papok valának); más bibliai helyek
pedig egyenesen feljogosítják a papot, hogy az áldozati barom
bőrét magának megtarthassa. Az egész megsütött és megpörkölt áldozat legtöbbnyire szintén a papé lett. Az első keresztyének törtenete hasonlóképen nem egy példát mutat fel, mely
a föntebbiekhez sokban hasonló szokás mellett tesz bizonyságot. „Az egyház első időszakában az ügy nevezett deposita
pietatis, mikről Tertullian tesz említést, mind önkéntes áldozatok valának." Később azonban mindinkább szükségessé
vált, hogy „a papság részére határozottabb ellátás biztosíttassék, de a nép még e mellett is folyvást tett áldozatokat....
Ez áldozatok (mik alatt mindazon dolgok értendők, melyek
a keresztyének által isten és az egyház részére felajánltattak),
melyek kezdetben önkéntes adományok voltak, később (folytonos
fizetés következtében) rendszeres adóilletékekké váltak. A középkor ez átmenetnek még további fejleményét is mutatja fel
előttünk; így például azonkívül, a mi a papság és a köznép
eommuniójára megkívántaték, s a mi az úgy nevezett eülogiákra
volt szánva, eleintén még szokás vala mindenféle ajándékokat

áldozni, a miket a későbbi időben egyenesen a püspök lakására vittek s ettől fogva többé nem vitték a templomba" stb.
S ekkor aztán az ily adományok folytatólagos beszolgáltatása
és nagyobb mérvű kiterjedése következtében — mely adományok névleg az isten, tényleg pedig az egyház részére történő
hagyományokká nőtték ki magokat — kifejlődtek az egyházi
rendes jövedelmek.
Föntebbi állításainkra vonatkozóan az olvasók közül
kétségtelenül többen tehettek már afféle futólagos megjegyzést, hogy t. i. azok minden ajándékozást ügy tüntetnek fel,
mint a melyeket az alsóbbak a felsőbbek kiengesztelése czéljából tesznek; és hogy amaz állítások egészen figyelmen kívul
hagyják azon ajándékokat, melyeket a felsőbbek adnak az
alsóbbaknak. Ezek, bár nem mentek át abba, a mit szertartásos kormányzatnak lehetne nevezni, mindamellett nagyon
is figyelembe veendők. Az ajándékok e két nemének jelentése
közti ellentét eléggé el van ismerve ott, hol — mint Cliinában — az ajándékadás nagyon is mesterkélt. „A felsőbb és
alsóbb rangúak közti szokásos látogatások alkalmával, vagy
azt követöleg történik az ajándékok kölcsönös kicserélése;
azonban a míg az előbbiek ajándékai adományokként nyújtatnak, addig az utóbbiakéi áldozatok gyanánt fogadtatnak ;
legalább ilyforma kifejezéseket használnak a chinaiak azon
ajándékokra vonatkozóan, melyek a chinai császár s az idegen
berezegek között kölcsönösen kicseréltetnek.
Az természetesen megtörténik, hogy a mint a politikai
fő hatalom annyira kifejlődik, hogy végtére igen kevés nehézséggel, vagy épen minden akadály nélkül egyetemes tulajdonjogot igényelhet a maga részére : oly állapot jő létre, a melyben
ama politikai fő szükségesnek fogja találni, hogy környezetének, vagy alattvalóinak visszaadja annak egy részét, mit ő
maga részére monopolizált. E s miután ezek eredetileg már
alárendeltekké lettek az adás által, most, bizonyos fokig, még
inkább alárendeltekké lesznek az elfogadás következtében.
Azon népek, kikről — mint példáúl a kuki-néptörzsről — azt
mondhatni, hogy ,,minden vagyonukat, a mivel csak bírnak,
egyedül a rajahnak (tartományi főnöknek) engedélye, vagy
elnézése következtében bírják", vagy azon nepek, mint példáúl a dahomey néptörzsbeliek (dahomanok) kik úgy festőket, mint jószágaikat illetőleg királyuk tulajdonai : vilá-

gosan oly helyzetben vannak, hogy miután a vagyon oly túlságos mertekben í'oly be a politikai központba, hogy az ott
mind föl nem használtatik, a fölöslegnek onnan ismét szét
kell folynia: s innen van, hogy példáúl Dahomeyban — hol
bár egy állami hivatalnok sem húz semmi rendes fizetést —
mindamellett a király az ő minisztereinek és főbb hivatalnokainak királyi jutalmakat osztogat. A nélkül, hog}T messziről
hozott bizonyítékokra utalnánk, elégedjünk meg azzal, ha az
ok és okozat e viszonyait Európa múlt idejétől kezdve lefelé
megfigyeljük.
Tacitus a régi germánokról mondja, hogy ,,a főnöknek
ki kell mutatni az ő bőkezűségét, mit környezete tőle meg is
vár. így példáúl egy alkalommal elkívánja tőle liarczi paripáját, más alkalommal az ellenség vérébe mártott győzelmes
lándzsáját. A fejedelem asztala, ha nem valami díszes is, de
bőséges tartozik lenni; ez az ő kísérőinek egyedüli fizetése"
stb. így tehát a monopolizáló fensőbbség hozzátartozói részére
rendszerint kegyajándékokat osztogatott. Az egész középkoron
át ugyané rendszer volt mindenütt érvényben, bár némileg
módosúlt alakban. A XIII. században „hogy a vérszerinti
herczegek, az egész királyi liáz, a korona és a királyi háztartás fő hivatalnokai meg legyenek különböztetve, a király
oly ruhákat adatott nekik, melyeket rangjok szerint hordtak
s az udvari ünnepélyek tartásának idejéhez alkalmazkodva
rendesen viseltek. E megkülönböztető öltözékek aztán ajándék-köntösöknek (libériáknak) neveztettek, mivel mint szabad
tetszésből nyert adományok a király által ajándékoztattak".
Különösen ez utóbbi megjegyzés világosan mutatja, hogy az
ily ajándékok elfogadása egyenesen subordinatiót jelentett.
Burgundia herczege egész a XY-ik századig fentartá azon
szokást, hogy egy bizonyos ünnepen az udvarában levő herczegek és lovagok mindegyikének „ékszerek és más ertékes
tárgyakból álló ajándékokat adott azon nap szokása szerint" ;
és igen valószínű dolog, hogy azon élelmezés, lakás és hivatalos öltözékeken kívül, melyeket saját magok számára és
szolgáik részére az uralkodótól nyertek, az ily ajándékok
kepezék az ő udvari szolgálatuk különösebb jutalmát.
Ezek után alig szükség említeni is, hogy azon nagy
mérvű adományok, melyekkel Európában — az előhaladottság
ugyanazon kezdetleges fokán — a királyok, herczegek és

f

nemesek a köznépet elárasztották, hasonlóképen nem voltak
egyebek, mint csupán kifejezői azon szolgai állapotnak, melyben az ily adományok — miket az emberek a napi élelmezésen felül munkájokért kaptak — nem annyira rendes munkabér gyanánt, mint inkább csakis kegyadományként adattak.
Továbbá épen oly kétségtelen az is, miszerint a szolgáknak
napjainkban is adatni szokott borravalók és újévi ajándékok
szintén egyedül oly rendszer maradványai, mely alatt a meghatározott javadalmazás bizonyos adományok által szokott
pótoltatni, s mely rendszer maga is oly más rendszer következménye, mely alatt az egész javadalmazás kizáróan ajándékokból állott.
így tehát eléggé világos, hogy valamint az alárendelt
személyek által felsőbbjeik részére nyújtott ajándékokból a
különböző adónemek és tiszteletdíjak véletlenül fejlődnek ki,
épen úgy azon adományokból, melyeket az uralkodó személyek alattvalóiknak adnak, a rendes fizetések esetleg származnak.
A föntebbiek mellett még meg kell valamit jegyeznünk
azon ajándékokra vonatkozóan, melyek az egymással semmiféle határozott függési viszonyban nem álló személyek között
történnek. E viszonynak tekintetbe vétele az ajándékadás oly
kezdetleges alakjára vezet vissza bennünket, mely rendesen
az egymásra nézve teljesen ismeretlen, vagy egészen idegen
társadalmak tagjai között szokott előfordúlni; s ha az itt
tapasztalható tények némelyikét vizsgálat alá veszszük, azon
érdekes kérdés merül föl előttünk, hogy tudniillik vajon azon
engesztelő áldozatokból, melyek ily körülmények között tétetnek,
nem jön-e létre a társadalmi cselekvésnek valami más fontos
neme is ? . . . Hajlandók vagyunk hinni, hogy a közönséges
értelemben vett csere-üzlet nem. Cook Jakab, midőn leírja,
hogy egy alkalommal mint liiúsúlt meg azon törekvése, hogy
az ausztráliabeliekkel bizonyos tárgyakat kicseréljen, megjegyzi, hogy „azoknak semmi fogalmok sem volt a kalmárkodásról". A primitív népekről szóló más egyéb értesítések
szintén azt gj^aníttatják velünk, hogy midőn közöttük a csereberélés kezdetét veszi, még igen csekély fogalommal bírnak
az adott és kapott tárgyak közötti hason-, vagy épen egyenértékről. Bell Róbert (angol író) midőn az ostyákokat rajzolja,
kik őt és társait „nagy mennyiségű hallal és vad madarakkal

látták el" — mondja, hogy „mindezekért csak egy kevés
tubákot és egy korty pálinkát adtam nekik, s ők többet nem
is követeltek, mivel nem ismerték a pénz értékét". Azonban
ha elgondoljuk, hogy eleintén az értékek megmérésére semmi
eszköz nem létezett és hogy az érték egyenlősége fogalmának
gyakorlat útján kellett kifejleni: nem látszik lehetetlennek
előttünk, hogy az adományok által való kölcsönös kiengesztelés volt azon tény, a melyből a csereüzlet eredetileg keletkezett ; csakhogy később aztán lassanként mindinkább meg lön
állapítva, hogy a kapott ajándék a lehetően hasonértékü legyen
az adottal, s ennélfogva a kölcsönösen kicserélt tárgyak
apránként elveszték ajándék-jellegöket.
Hogy az adott és kapott dolgok értéke között eredetileg
minő viszony létezett, ezt világosan láthatjuk a példaként
felhozott azon ajándékozási esetekből, melyek az európai
útazók által a benszúlött főnökök részére tett ajándékokat
tüntetik fel előttünk; ilyen példa többek között az, melyben
Park Mungó (skót afrikai útazó) leírja, hogy ő ,,Mansa Kussannak (Julifunda főnökének) borostyánkövet, korált és skárlátgyöngyöt ajándékozott, melyekkel a főnök — úgy látszék —
teljesen meg volt elégedve s viszonzásúl egy bivalt küldött".
Az ilyféle egyezkedések egy részről azt mutatják, hogy a kezdetleges ajándékok eredetileg engesztelő jelentéssel bírtak,
más részről pedig azon eszmét tüntetik föl, miszerint a köl- :
csönös ajándékoknak legalább megközelítően hasonló értékűeknek kellett lenni, miből aztán a szabályszerűtlen csereüzlet jött létre.
Ezen vizsgálódások után lássuk már most azon módot,
mely szerint az engesztelő ajándék társadalmi tiszteletnyilvánítássá lesz. Miként a szertartásnak minden más neme —
mely eredetileg valamely látható vagy láthatatlan lény jóakaratának megnyerése után való törekvéssel kezdődik, — épen
úgy az ajándékadás is fokonként alább-alább száll, míg nem
vegezetre udvariassági ténynyé lesz azok között, kik — bár
tényleg nem alárendeltjei egymásnak, mindamellett — az alárendeltség színlelése által egymásnak tetszelegni igyekeznek.
Hogy az ajándékozásnak eredeti alakjával — mely valamely
főnök, vagy király iránt alattvalói hűséget jelent — szorosan
együtt jár annak elterjedése, mint általában bizonyos halalmas
szemelyek barátsága biztosításának eszköze — ezt különösen
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láthatjuk Peru őslakóinál, kiknél — mint föntebb emiitők —
Atahuallpához senki sem közelíthetett a nélkül, hogy liódolatának kifejezése jeléül valami ajándékot is ne vitt volna
magával, s a hol az indiánok soha sem gondoltak arra, hogy
valamely felsőbb személyhez járüljanak a nélkül, hogy neki
ajándékot ne vigyenek. Yucatánban pedig e szokás még az
egyenlőkre is kiterjed. Itt ugyanis ,,az indiánok midőn egymáshoz látogatóba mennek, körülményeikhez képest mindig
visznek magokkal bizonyos ajándékokat, hogy azokat ott
átadják; ezeket a meglátogatottak más hasonló adománynyal
viszonozzák". .Japánban, hol oly szigorúan ragaszkodnak a
szertartásokhoz, az ajándékozások leszármazásának fokozatai
még világosabban szembe t ű n n e k : ott vannak példáúl a
Mikádó reszére történő időközönkénti ajándékozások, melyek
alattvalói hűséget fejeznek ki; ott van azon tény, melyet
Mitford említ, hogy tudniillik nagyon általános azon szokás,
„miszerint az alsóbb rangúak a felsőbbek részére ajándékokat
adnak" ; s ott van továbbá a szintén Mitford által említett
ama tény, miszerint „szokásos dolog, hogy midőn valaki
valamely háznál először tesz látogatást, ajándékot visz a
tulajdonosnak, a ki, midőn e látogatást viszonozza, szintén
ád valami hasonértékű tárgyat". Más nepeknel egyenlők
között is látjuk e kölcsönös kiengesztelést, azonban némileg
más alakban. Markham (jeles angol földrajzíró) a Himalayaliegységen lakó néptörzsről írván, mondja, hogy fövegeiknek
kicserélése „a hegyi lakóknál a barátságnak bizonyos jele;
valamint a síkságon, ha két főnök találkozik, turbánjaikat
kölcsönösen kicserélik". S Morgan (angol történetíró) különösebben az iroquoi néptörzsre vonatkozóan mondja, hogy „az
e törzshöz tartozó indiánok a mint bizonyos dologra nézve
egymással megegyeztek, tüszőiket kölcsönösen kicserélik, a
mi nem csupán megerősítése, hanem egyszersmid emlékeztető
jegye is szerződéseiknek".
Hogy az ajándékadás, mely először az uralkodótól való
félelemből fejlődött szertartássá, s a mely az erősebb vagy
befolyásosabb egyéntől való félelem következtében még szélesebb kiterjedésűvé vált, esetleg hogyan lett egészen általánossá
azon egyenlőktől való félelem miatt, kik ellenségekké válhatnak, ha mások kiengesztelése alkalmával könnyen elmellőztetnek: erre vonatkozóan Európa történelméből számos adatot

lehet összeszednünk. így példáúl Rómában „mindenki kapott
vagy adott újévi ajándékot". A védenczek ajándékot adtak
védnökeiknek, minden római pedig adott Augustusnak. „ 0 —
ugyanis ily alkalmakkor — háza előcsarnokában ü l t ; a polgárok elléptettek előtte s midőn ajándékaikat kezökben tartva
előtte elhaladtak, letevék azokat a földi isten lábaihoz. Ez
ajándékok rendesen ezüst pénzből állottak, s az uralkodó a
kapott ajándékot ahhoz hasonló, vagy annál nagyobb értékű
pénzösszeggel viszonozta." E szokás, mely még a keresztyén
korszakban is érvényben volt — mivel bizonyos pogány intézményekkel állott rokonságban — az egyház által el lön kárhoztatva. így nevezetesen az Auxerreben 578-ban tartott
zsinat határozottan eltiltá az újévi ajándékokat, melyeket a zsinat igen kemény szavakkal jellemzett. íves, Chartres franczia
város püspöke mondja, hogy „itt találkoznak némelyek, kik
másoktól elfogadnak s azoknak viszont adnak ily ördögi újévi
ajándékokat". A XH-ik században Maurice, Páris püspöke,
nyíltan prédikált azon elvetemült emberek ellen, kik „ajándékokban helyezik hitöket, és azt tartják, hogy senki sem marad
gazdag az év folyamán, ha csak új év napján valami ajándékot nem kapott". E szokás azonban az egyházi tilalmak
daczára is a középkoron át egész az újkorig fentartá magát;
mígnem ma már magok a papok is, épen úgy mint mások,
részt vesznek a kölcsönös kiengesztelés e szokásában. Továbbá
azzal egyidejűen más hasonló időszaki szertartások is fejlődtek ki; mint például Francziaországban és sok más lielj'en
a húsvéti piros tojás adása. S az e nemű ajándékadás épen
oly változáson ment keresztül, mint a minőt a másnemű ajándékozásokról kimutatánk : ugyanis az eleintén mérsékelt és
önkéntes ajándékok később túlcsapongó és bizonyos tekintetben kényszerített adományokká változtak.
*

*
*

Úgy látszik tehát, hogy azon ajándékok, melyeket a primitív népeknél a törzs egyik tagja a másiknak, vagy pedig
oly idegennek, kinek jóakarata rá nézve kívánatos vala, egészen
önkéntesen adott: a társadalmi élet kifejlődésével számos
dolog kutforrásaivá lettek.
A mint a politikai fő hatalma kiszélesbül, a részére tör8*

ténő ajándékadást, részint a tőle való félelem, s részint a
segedelme utáni vágyódás sürgeti; s azon ajándékok, melyek
eleintén csupán benső értéköknél fogva bírnak kiengesztelő
hatással, később csak mint az alattvalói liüség kifejezői lesznek kiengesztelőkké, s mely utóbbiból aztán az ajándékadás
szertartássá lesz, a míg az elsőből az ajándékadás adójáradékká válik, miből esetleg a rendszeresen kivetett adó fejlődik
ki. Egyszersmind azon felajánlott ételek és más affélék is,
miket a megholt emberek sírjára tesznek a végből, hogy annak
szellemét kiengeszteljék, s melyek a kiválóbb megholt emberek sírjánál nagyobbszerű és gyakoribb áldozattá fejlődnek ki,
mígnem végre az isten oltárán rendszeres áldozattá lesznek,
hasonlóképen különböznek egymástól. Az ételből, italból és
ruhanemüekböl álló ajándékok — melyeket a primitív emberek eleinte azért vélnek kiengesztelő liatásúaknak, mivel azt
hiszik, hogy azok a szellem, vagy istenre nézve ténylegesen
hasznavehetők — hallgatólagos elfogadás következtében az
alattvalói hűség kifejezőivé lesznek. Innen aztán az ajándékadás, tekintet nélkül az ajándékozott dolog értékére, istentiszteleti ténynyé válik; a míg azon ajándék, melyből a pap saját
ellátását nyeri, lényeges értékénél fogva lehetővé teszi azon
közeget, mely által az istentisztelet végreliajtatik; és így az
áldozati tárgyakból az egyházi jövedelem származik.
így tehát véletlenül ismét azon bizonyító okra bukkanunk, miszerint a szertartásos korlátozás megelőzi a politikai
és egyházi korlátozásokat, miután úgy látszik, hogy azon cselekvésekből, melyek az elsőt létrehozzák, esetleg azon alapok
keletkeznek, mik által a többiek fentartatnak.
Azon kérdést illetőleg, hogy az ajándékadás minő viszonyban van a társadalom többi typusaival, mindenekelőtt azt kell
megjegyeznünk, hogy azok igen kevés rokonságban állanak
egymással, kivált az egyszerű (egyféle népfajból alakúit) társadalmakban, hol vagy egyáltalában nincsen semmiféle főnökség, vagy ha van is, az épen nem állandó. Az ajándékadás a
főnök nélküli vándor törzseknél sem állandó, sem rendszeres
nem lehet; söt még olyan nem elegyült törzseknél sem lehet
az, melyeknél a főnöki méltóság csakis névleges. Azonban
úgy találjuk, hogy az elegyült és kétszeresen elegyült társadalmakban, mint példáúl Afrika, Polynezia, valamint Amerika
stb. félmüveit törzseinél, melyeknel az állandó főnökség —

legyen bár az első- vagy másodrendű — az ajándékozásra
nem csak alkalmat, de sőt elegendő okot is szolgáltat, az ajándékadás már általánosan el van terjedve. Ez igazság elismerése azon mélyebb jelentőségű igazság fölfedezésére vezérel
bennünket, hogy a míg az ajándékadás az egyszerű vagy elegyült társadalmak typusával csak közvetett viszonyban áll,
addig azon társadalmak jellegével, melyek szervezetüket
tekintve, többé-kevésbbé harcziasak, egyenes rokonságban
van. Minél félelmetesb a kiengesztelendő személy, a kiengesztelési vágynak annál nagyobbnak kell lenni; s ennél fogva
különösen a hódító főnök s még inkább a király — ki magát
fegyveres erővel sok más főnök fölött egyeduralkodóvá tevé —
oly személyiség, kinek jóakaratát az alattvalók rendkívüli
szorongások között igyekeznek megnyerni és pedig főként oly
cselekvések által, melyek nem csak hogy annak kapzsiságát
a lehetőleg kielégítik, hanem egyszersmind hódolatot is fejeznek ki iránta. Innen van tehát azon tény, hogy az uralkodó
részére történő ajándékadás szertartartása leginkább azon társadalmakban van elterjedve, melyek vagy ténylegesen harczias
jellegűek, vagy pedig olyanok, melyekben az időnként megmegujuló küzdelem az elmúlt idők folyamában a zsarnoki kormányformát annyira kifejleszté, hogy ama társadalmak kénytelenek ahhoz alkalmazkodni. Innen van továbbá azon tény is,
hogy az egész keleten — hol e társadalmi jelleg általában
mindenütt megvan — az előkelők részére történő ajándékadás
kötelező cselekvény. Valamint innen van végűi azon tény is,
miszerint Európa múlt korszakában — a míg a társadalmi
foglalkozás leginkább harczias kalandokban állott, minek a társadalom akkori külszervezete is teljesen megfelelt — az egyesek
és testületek által a király részére beszolgáltatott loyalis
ajándékok nagyon általánosak valának ; addig más részről a
felsőbbek által az alsóbbak részére nyújtott kegyajándékok —
melyek szintén a hadi állapottal rendesen együtt járó teljes
függési viszonyból fejlettek ki — egeszen közönségesek voltak.
Hasonló viszonyban volt a társadalmi szervezettel az
istenek részére nyújtott ajándékadás szokása. Az újvilág letűnt
harczias államaiban folytonosan áldoztak az isteneknek, s
ezek oltárai — a rájok rakott értékes tárgyakkal — mindig
gazdagon el voltak halmozva. Fenmaradt papyrus-levelek,
falfestvények és faragványok mutatják, hogy kelet régi népei-

nél - - melyek úgy foglalkozásaikat és életmódjokat, valamintkülszervezeti jellegöket illetőleg rendkívül harcziasak voltak —
az isteneknek nyújtott áldozatok nagy mennyiségűek és folytonosak valának; az ekként keletkezett roppant mennyiségű
vagyon arra volt szánva, hogy azokból az istenek tisztelete
helyéül pompás hajlékok építtessenek. Úgy szintén a múlt
harczias idők alatt általában egész Európában az isten és
egyház részére tett adományok sokkal általánosabbak és nagyobb mérvűek voltak, mint a minőkké később az industrialismus korszakában lettek. Nevezetes, hogy még napjainkban
is a primitív áldozatok azon képviselője, melyet a mise és
úrvacsorázás alkalmával használt kenyér és bor alakjában
(miket, mielőtt a communicansok elfogyasztanák, istennek
szoktak bemutatni) folyvást bírunk, nem fordúl elő oly gyakran a protestáns, mint a katholikus társadalmakban, mely
utóbbiak — szervezetüket illetőleg — aránylag liarcziasabb
jellegűek; a míg a tömjén-áldozat — mely különböző népeknél az áldozatnak egyik primitív alakját teszi, s mely a
katholikus istentiszteletben folyvást fentartja magát — Angliában, a hivatalosan engedélyezett istentiszteleti szertartásból
végkép eltűnt. Hasonló ellentétet lehet felmutatni saját (angol)
társadalmunkban is; mert a míg az államegyházban (Establislied Churcli) — mely a hadi állapot következtében kifejlett
szabályzó külszervezetnek egy részét alkotja — az áldozati
tiszteletnyilvánítások még ma is folyvást érvényben vannak;
addig a dissentereknek legkevésbbé egyházias felekezeténél,
a quáckereknél végkép megszűntek. Ezek ugyanis, miután
egyáltalában nem alkotnak vitézkedő egyházat, az állandó
papság hiánya, valamint egyházkormányzatuk demokratikus
alakja által oly jellegű szervezetet tűntetnek föl előttünk,
mely legtávolabb van a hadi állapottól s melyet leginkább az
industrialismus jellemez. Sőt még a társadalmi kiengesztelés
czéljából történő ajándékadás szokásával is épen így áll a
dolog. Ezt világosan láthatjuk, ha összehasonlítjuk azon európai nemzeteket, metyek, noha hasonló fejlettségi fokon állanak, mindamellett az industrialismus által mérséklőén módosított hadi állapot fokozatát illetőleg különböznek egymástól.
Németországban, hol a bizonyos időközönként történő ajándekadás szokása a rokonok között is általánosan kötelező,
valamint Francziaországban, hol a hasonló módon átöröklött

teher oly rendkívüli, hogy nem ritkán megtörténik, hogy a
közönség némely része, az ajándékadás kikerülése végett,
karácson- és húsvétkor elmegy hazúlról — e társadalmi szokás még nagyobb erővel fentartja magát, mint a társadalmi
tekintetben kevésbbé harczias szervezetű Angliában.
A szertartásnak miként föntebb tárgyalt nemeit, úgy e
faját illetőleg is azt mondhatjuk tehát, hogy ha ez azon politikai főnökség megállapításával ölt bizonyos alakot, melyet a
hadi állapot hoz létre : akkor a társadalmi külszervezet harczias jellegének fejlődésével együtt ez is fejlődik, az industrialis jelleg fejlődésével pedig aláhanyatlik.
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SZERTARTÁSOS KORMÁNYZAT.
Ötödik közlemény.*)
V. B Ö K O L Á S O K.

Lewis és Clarké (angol utazók) a soson népfajnak egy
általuk meglepett csoportjáról beszélvén, többek között mondják, hogy ,,a más kettő, tudniillik egy éltes nő és eg}r kis
leányka látván, hogy mi nagyon is közel valánk arra nézve,
hogy előlünk elfuthassanak, a földre leülenek s fejeiket lecsüggesztve úgy tetteték, mintha ki lettek volna békülve a fejők
fölött lebegni képzelt halállal. Egyiptomban a benszülöttek
— midőn már minden elmenekülési kísérlet sikertelen — mai
nap is ugyan ily módon szokták fejeiket lecsüggeszteni s az
ellenség gyilkos suhintását bevárni." Itt a föltétlen meghódolás által nyilvánuló kiengesztelési törekvés van előttünk példában felmutatva, s az ily kényszerült cselekvésből származnak aztán a bókolatok.
Midőn föntebb a bevezető értekezésben — azon igazságnak illusztrálása alkalmával, miszerint a szertartás megelőzi
nemcsak a társadalmi, hanem még az emberi fejlődést is —
példaként felhoztam egy kis ölebnek magaviseletét, mely
állatocska bizonyos félelmetes komondor előtt hanyatt veti
magát, valószínűen számos olvasó úgy gondolkozott, hogy
azon magaviseletet én némileg erőszakolt modorban tüntettem
elő.' Azonban, ha gondolóra veszik az illetők, hogy hasonló
magaviselet nem ritkán fordul elő az emberi lények között is,
épen nem fognak ugy vélekedni. Livingstone a batoka népfaj
*) Az első, második, harmadik, negyedik közleményt lásd a
Budapesti Szemle 32., 33., 34., 35. számaiban.

xidvözlési módjának leírása alkalmával említi, hogy ,,azok
hanyatt vetik magokat a földre, s egyik oldalukról a másikra
hencseregve liála-érzületök s örvendezésök kifejezéséül czombjaik külső részét tenyereikkel verdesik." Akár öntudatosan,
akár öntudatlanul lett légyen is önmentési czélból elfogadva
e test-tartás, mely mintegy azt látszik magában foglalni:
,,Engem nem kell leigáznod, le vagyok én már különben is
igázva" — ez mindenesetre a legczélszerűbb mód a sértetlenül maradhatás kieszközlésére. Az ellenállás ellenhatást szül,
s a romboló ösztönöket fölébreszti. Az erősebb állat, vagy
erősebb ember kevésbbé veszélyes leszen, ha a gyöngébb állat,
vagy gyöngébb ember szenvedőlegesen meghódol előtte; mivel akkor nem leend semmi, a mi a szenvedélyeket győzelemre
tüzelje. Innen van tehát természetes eredete azon bókolatnak,
mely hanyatt fekvésben nyilvánul, s a mely helyzet talán
minden másféle helyzetnél legkivihetetlenebbé teszi az önvédelmet. Azért mondjuk ,,talán", mivel lehet más testtartás is,
mely még mesterkéltebb módon mutatja a teljes legyőzetést.
,,A tonga-szigetieknél szokásos tabu ünnep alkalmával
a köznép saját főnöke iránt
a képzelhető legnagyobb
tiszteletet az által véli kifejezhetni, hogy előtte földre borúi s
annak egyik lábát saját nyakára illeszti." Hasonló szokás
fordúl elő Afrikában is. Laird (angol afrikai utazó) beszéli,
hogy a fundali néptörzs királya küldötteinek mindegyike
földre borúit, s az én lábamat saját fejére illeszté s port hintett magára." A régi történelmi népeknél e helyzet és testtartás, mely az ütközetben való legyőzetésből vette eredetét,
a meghódolás jelképes kifejezetének helyzetévé lön.
E kezdetleges bókolatból — mely ekként a lehetőleg
betűszerinti értelemben tünteti föl a legyőzöttnek a legyőző
alatti helyzetét — származnak azon hódolatok, melyek különféle módon fejezik ki a rabszolgának ura hatalma alá vettetését: ez utóbbi levén az elsőnek következménye. Ilyféle függési viszonyt fejezett ki az ókorban keleten, midőn „II. Benhadádnak, Syria királyának szolgái zsákba öltözének s
nyakukba köteleket kötének és úgy jövének Izráel királyához,
Akhabhoz" (I. Ivir. XX. 32.). Peruban, hol ,a társadalmi
szervezet liarczias jellege oly rendkívüli szélsőségekbe csapott
át, — Garcilasso előadása szerint — az alázatosság kifejezése
végett az alattvalók saját kezeiket összekötötték s nyakokra

köteleket illesztének; vagyis mintegy jelképezni igyekeztek
azon kötelékeket, melyek eredetileg az ütközetből hozott foglyokat jelezték. A rabszolgaságnak ez utánzása mellett volt
még egy másik mód is, melylyel az amerikai indiánok az
Yncákhoz járulás alkalmával éltek; s az Atahuallpa elé járulhatás végett szokásos „tehervitel oly szertartás volt, melyet
az egész országnak minden tartományi kormányzója tartozott
önmagán végrehajtani".
E néhány rendkívüli példát azért bocsátánk előre, hogy
ezek feltűntessék a hódolatnak, mint eleintén a győzőtől,
később pedig az uralkodótól való keg37elem-nyerésnek természetes eredetét. Azonban a bókolatnak más" megfelelő fogalma
más alkat-elemeket foglal magában. Ez értekezések bevezető
részében kimutattuk, hogy azon gyön}Tör-élvezetnek különféle
jelei, a melynek physico-psychologiai eredete van, mely gyönyör-érzet azok jelenlete alkalmával szokott keletkezni, kik
iránt vonzalommal viseltetünk, hódoló tisztelet-nyilvánítássá
leszen; s mivel rendesen örömünkre szolgál azon föltevés,
hogy bennünket mások szeretnek, annál fogva a szerettetés
nyilvánulásában gyönyörködni szoktunk. Innen aztán, a míg
egy részről valamely főbb rangú egyént az által igyekszünk
magunk iránt kiengesztelni, hogy előtte hódolatunkat kifejezzük, addig más részről rendesen arra is törekszünk, hogy őt,
az ő jelenlétében nyilvánuló örömünk által magunk részére
megnyerjük. Szem előtt tartva tehát a bókolatnak eme most
érintett két alkat-elemét, vizsgáljuk meg már most annak
különféleségeit s egyszersmind politikai, vallásos és társadalmi
használatát.
Ámbár az ellenállási erőnek azon elvesztése, mely az
arczra-borulás által történik, nem annyira védtelen állapot,
mint a hanyatt fekvés, mindamellett teljesen elegendő arra,
hogy általa a teljes meghódolás ki legyen fejezve; s ennél
fogva hódolat gyanánt előfordúl az mindazon helyeken, hol
korlátlan despotismus uralkodik s az alárendeltség rabszolgai
jellegű. Föltalálható volt ez ős Amerikában, a hol ugyanis a
chibcha főnök (cazique) előtti megjelenés alkalmával ,,a köznépnek mélyeji meg kellett hajolnia s arczával a földet érintenie." Nem különben föllelhetjük ezt ma is Afrikában, a hol
tudniillik a borgui (keleti Sahara egy oazán lakó) nép, midőn
királyához beszél, mint valamely félszeg-uszó (hal) lehasal a

földre s a port csókolgatva mindaddig ezen állapotban marad,
míg ügyét uralkodója el nem intézi." — Erre Ázsia szintén
számos példát szolgáltat: — „A khond, vagy panui népfajboz
(Előindia keleti partján) tartozó ember, midőn főnökéhez
panaszra megy, karjait összedugva s szájában egy csomó szalmát, vagy füvet tartva előtte arczra borul"; a míg Siámban
minden alattvaló bizonyos tiszteletteljes meghajlással áll meg
a főnemesek előtt, s magok a nemesek is ugyanezen test-állással adnak tiszteletöknek kifejezést az uralkodó előtt".
Épen így Polynéziában. Az arczra borulás a Sandvich
sziget lakóinál is meghódolásnak jele ; sőt maga e szigetnek
királya is hasonlót cselekvék, midőn Cook kapitánynyal legelőször találkozott. S a régi történelmi népekről szóló följegyzésekben számos hasonló illusztratióra találhatunk, mint
például, midőn Mepliiboseth arczra borúit s tisztességet tőn
Dávid királynak; vagy pedig, midőn Bithynia királya arczra
borúit a római senatus előtt. Némely esetekben pedig a legyőzöttnek a győző előtti eme magatartásának jelentése — amely
már különben is teljes meghódoltságot fejez ki — ismétlés
által még inkább fokoztatik. Például szolgálhatnak itt főként
Bootán (előindiai tartomány) lakói, „kik . . . . a rajah (feje^
delem) előtt kilenczszer borultak le, a mi oly bókolat, melyet
alattvalói mindannyiszor kifejeznek iránta, valahányszor megengedtetik nekik, hogy ő hozzá járulhassanak".
Miután összevonás következtében a szertartások bármely
neme is könnyen elveszti eredeti jellegét, ennélfogyva az ily
megrövidítés által a legmélyebb hódolat is kevésbbé mélylyé
leszen. Az egész test hosszában való földre borulásban példáúl csaknem szükségképen benfoglaltatik az átmenet azon
testtartásra, melyben a test — a földre lebocsátott fővel — a
térdeken nyugszik; s a fölkelésnél a térdek fölliuzása a fej
fölemelésének s a talpra állásnak szükséges előzménye. Innen
tehát a térdrebocsátkozást úgy lehet tekinteni, mint nem tökéletes leborulást. É s ez általában véve mindenütt nagyon el
van terjedve. Afrikában a partvidéki szerecseneknél, ha valamely benszülött „fölebbvalójának látogatására megy, vagj*
ha véletlenül találkozik vele, azonnal térdre esik, a földet
háromszor egymás után megcsókolja, kezeit összeverdesi, és a
fölebbvalónak ,,jó napot" vagy ,,jó éjt" kíván, s ezen kívül üdvözli őt." Laird említi, liogyabrass (afrikai) néptörzs királya

soha sem beszélt az ibó (felső-guineai szerecsen) népfaj királyával ,,a nélkül, hogy saját alárendeltségének elismeréseül
földre nem bocsátkozott s fejével a földet meg nem érintette
volna" Embommában, a Congó vidékén, a köszöntési mód a
kezeknek gyöngéd összecsapásában áll, s az ily alkalommal
az alsóbb rangú térdein csúszva közeledik a magasbb rangú
felé s a fölebbvalójának bokája fölötti karikát megcsókolja".
Gyakran az ily bókolati alázat méginkább növekszik
az által, ha a fejnek a földdel való érintkezése nyomatékossá
tetetik. A Niger folyam alsó vidékén ,,az emberek nagy tisztelet jelzése végett leborulnak s fejeiket a földhöz ütögetik."
Eégenten, midőn Oroszország czárját megkoronázták, a nemesség az által fejezé ki előtte hódolatát, hogy „fejeiket
lehajták s ezekkel a földet az uralkodó lábainál verdesék."
Chinában még napjainkban is, a nyolczféle hódolati mód
között, melyek az alázatosság növelésére rendelvék, az ötödik
a letérdeplés és a fejnek a földhöz verése; a hatodik szintén a
letérdej)lés s a fejnek háromszori földhöz ütése, ez eljárásnak
kétszerese a hetedik, háromszorosa pedig a nyolczadik bókolási mód; ez utolsót azonban csakis a császár és az ég iránt
szabad nyilvánítani. Eégenten a zsidóknál a bókolat e módjának ismétlése hasonló jelentéssel birt. Tekintetbe véve, hogy
e bókolat különböző népeknél különfélekép van példázva,
mint példáúl, midőn Náthán próféta „meghajtá magát Dávid
király előtt, arczával a földre borulván" (I. kir. I. 23.), vagy
midőn Abigail, Dávid király nenje, hasonlót cselekvék szintén
Dávid előtt (I. Sám. XXV. 23.) s Euth asszony Boáz előtt
(Buth II. 10.), mindezek mellett ott találjuk még azon tényt
is, hogy „Jákob kétszer hajlék meg a földig, míg bátyjához
Ezeauhoz j u t a . " (I. Móz. XXVIII. 3.)
Az előrebocsátottakból bátran lehet következtetni, hogy
a legyőzött embernek e testtartását, — melyet a rabszolga az
ő ura, az alattvaló pedig uralkodója előtt szokott tanúsítani
— az áliítatoskodó egyén az ő istene előtt szintén hasonló
czélból fogja magára ölteni. Ez állítás bebizonyítására kelet
népei úgy a múltban, mint a jelenben elegendő példákat szolgáltatnak. Hogy kiengesztelési czélból teljes földre borulás
volt használatban — lett legyen a kiengesztelendő személy
látható vagy láthatatlan — azt többek közt bizonyítja a zsidók régi följegyzéseinek azon állítása, miszerint „Ábrahám

arczra borult" az Úr előtt, midőn ez ő véle szövetséget kötött
{I. Móz. XVII. 3.); továbbá „Nabucliodonozor arczra borult
s imádá Dániel prófétát" (Dán. II. 46.) ; valamint azon tény,
hogy midőn Nabuchodonozor arany bálványt állíta föl, halállal fenyegetőztek az ellen ,,ki azt leborulva nem imádja"
(Dán. III. 6.). Épen így a királyok előtti nem teljes leborulás
előfordul az istenségek előtt is. A mongolok példáúl háromszor, a kalmükök pedig egyszer érintik meg homlokukkal a
földet, midőn hódolatuknak bálvány isteneik előtt kifejezést
adnak. Úgy szintén a japánok templomaikban „térdre esnek,
s fejeiket lassankint és nagy alázattal egész a földig lehajtják." A mohamedánok istentiszteleteiről szóló elbeszélések
hasonló testtartással ismertetnek meg bennünket.
Ezen földön csúszó bókolási módok a míg egy részről
általában véve megtartják azon vonást, mely az alsóbb rangúaknak felsőbbjeik előtti hódolatát jellemzi, addig másrészről
jelentékeny változatosságot mutatnak. A hanyattfekvés, vagy
arczra borulás, avagy a térdre esés és félleborúlás helyzetein
kívül meg különféle más ily helyzetekre találhatunk, — melyek azonban mindannyian több-kevesebb ellenállási képtelenséget mutatnak. — Némely esetekben meg van engedve a
testtartás változtatása is, mint példáúl Dahoméban, hol ,,a
legfőbb hivatalnokok a rómaiak szokása szerint, majd félkönyökre (triclinium) dűlve borulnak le a király előtt, majd
pedig hason hencseregnek, avagy négykézláb állva könynyítenek magokon." Duran beszéli, hogy ,,a mexikóiaknál a
leguggolás
épen oly tisztelgési testtartás volt, mint
nálunk a terdhajtás." Új-Caledoniában, valamint a Fidzsi és
Tahiti szigetek lakóinál — a lekussadás bizonyos tiszteletjelnek tartatik.
Az efféle testtartás más egyéb változatai a helyváltoztatás szükségétől függenek. Dahoméban ,,az alattvalók, midőn
a királyhoz közelednek, vagy csiga módjára földön másznak,
vagy pedig térden csúszva vánszorognak előre." Siám lakói,
midőn felsőbbjeik előtt helyeiket változtatják „testöket kezeiken és térdeiken vonszolják." — Szintén így történik Cambodiában is, hol ugyanis ,,ha valakinek a király elé kell járulnia
a végett, hogy annak valamit átadjon, vagy hogy idézetének
eleget tegyen, bármily nagy legyen is a távolság, az ottani
illemszabályok megkívánják, hogy az illető oda lassú mozgás-

sal térdein és könyökein mászszék." .Jáva szigetén az alsóbb
rangú egyénnek „alfelén és sarkain kell másznia mindaddig,
míg fölebbvalójának láttávolán kívül nem esik." Hasonlóképen történik ez az Afrika déli részén lakó zulu néptörzs királyának alattvalóival, sőt még feleségeivel is ; ugyanis Dingarn
király feleségei beszélek „hogy a míg a király a házban jelen
volt, addig nekik soha sem volt megengedve, hogy előtte fölálljanak, hanem mindig kezeiken kellett ide stova mozogniok.
S Loangó tartományban ezen testtartásnak a családi körre
való kiterjesztése úgy látszik nem szorítkozott csupán az udvarra; mert ott a nők általában véve „sehol sem mernek férjeikkel másként, mint csakis térden állva beszélni, s ha velők
bárhol találkoztak, kezeikben kellett hozzájok csuszniok."
Egy, az előbbivel szomszédos állam a részleges földre borulás
e formáiban bizonyos fokozott példát s a fokozatban áltaálnosan elismert jelentőséget mutat fel. Burton beszéli, hogy
az úgynevezett ,,dakro" vagyis azon nőszemély, ki adahomebeli királytól a hírnökhöz (meu) megbízatásokat szokott vinni,
a király előtt rendesen négykézláb mászik. É s hogy azon hírliordó nő „általános szokás szerint négykézláb megy a hirnökliöz és csak alsóbb rangú egyenek előtt térdel, kik aztán ő
előtte négylábú lényekké lesznek".
Itt az eredeti földreborulásnak véletlenül újabb megrövidítésére bukkanunk, a miből aztán egy nagyon is elterjedt
bókolási mód származik. Ugyanis, valamint a teljes földre
borulás helyzetéből a mohamedánoknál szokásos azon testtartás származik, mely szerint a földet a fejnek csakis előrészével érintik, úgy szintén ebből a négykézláb állás keletkezik,
miből aztán ismét fölegyenesedett testtel az egyszerű térdepelés veszi eredetét. Hogy a térdeplés régidötől fogva számtalan
helyen, úgy a politikai, mint a családi és vallásos hódolat
egyik módjáúl tekinteték, sőt azt ma is folyvást annak tekintik, ezt — úgy liiszsziik — nem kell hosszasan bizonyítgatni.
Csupán azt akarjuk azért itt megjegyezni, hogy a térdepelés
mindenkor bizonyos megszorító korlátozással járt, sőt jár mai
nap is; mint például Afrikában, hol „a dahomebeliek a kemény földön térdeplést hosszas időn át állandóan gyakorolván, térdök bőre idő folytán csaknem oly kérgessé lőn, mint
sarkaiké"; s úgy szintén Japánban, hol „a hivatalnokok,
midőn a császár elől eltávoznak térden csúszva haladnak

v i s s z a f e l é v a l a m i n t Chinában, hol az alkirály gyermekei,
midőn atvjok sátra előtt elmennek, térdre esnek s háromszor
előre hajolva a földet arczaikkal mindannyiszor megérintik;"
nem különben így volt ez a közép-koron át Európában is, hol
ugyanis a személy-rabok uraik előtt, a vazallok pedig hűbér
uraik előtt letérdeltek, s midőn 1444-ben 'Bourbon Izabella
herczegnő a királynét meglátogatá, hozzá közeledtekor háromszor csúszott térdein.
Miután nem szándékunk tüzetesen fejtegetni, hogy a
mindkét térden állásból miként fejlett ki a fel térdre bocsátkozás, mely kevésbbé megalázó helyzet egy fokkal közelebb áll a
fölegyenesedett testtartáshoz, ezúttal legyen elég csak annyit
megjegyeznünk, hogy a térdepelés nélküli egyszerű térdhajtás
az egy térdre bocsátkozásból fejlett ki. Hogy a bókolatnak
ez alakja csakis bizonyos rövidítmény, ezt eléggé mutatja a
japánoknál divatozó eme szokás :
,,A japánok találkozás alkalmával térdhajtás által fejezik
tiszteletüket egymás iránt; és midőn valaki iránt különös tiszteletet akarnak tanúsítani, térdökre bocsátkoznak s
arczaikkal a földre lehajolnak. Azonban ezt az utczán soha
sem cselekszik, mert ott csakis olyféle mozdulatot tesznek,
mintha le akarnának térdepelni. Ha pedig valamely előkelő
személyt akarnak üdvözölni, akkor meghajtják térdeiket oly
mérvben, hogy ujjaikkal a földet érinthessék."
Épen így, vagy még inkább ilyen módon látjuk e szokást gyakoroltatni Chinában, hol a bókolási módok megszabott fokozatai közül a harmadik a térdhajtás, a negyedik
pedig a tényleges letérdeplés. Ha nem halmozunk is össze
több bizonyítékot, már az eddigiekből is kétségtelenül kitűnik,
hogy úgy a nálunk mai nap is gyakorlatban levő udvariasság
a férfi nem részéről, valamint a nőknél szintén a legújabb
időig divatozó láb-csuszamítás (mel}' a jobb lábbal hátrafelé
történő söprésszerű horzsolásban áll) stb., bizonyára a divatból kiment letérdeplésnek bizonyos elmosódó alakjaiúl tekinthetők.
Még csupán a letérdepléssel rendesen együtt járó testliajlásról kell szólanunk. Ez, a míg egy részről az arczraborulásnál a legelső mozdulat, más részről azon utolsó mozdulat is,
mely a leborulásnak fokonkénti megrövidítéséből hozzánk
eljutott. Ez átmenetre példákat különböző helyeken találha-

tünk. így példáúl a susnn (a Senegal folyó felső vidékén lakó)
népfajnál a nagyobb emberek előtt még saját feleségeik is,
midőn ezek uraikkal beszélnek, testöket előre hajlítván, kezeiket térdeikre illesztik ; valamint ugyanezt cselekszik akkor is,
ha azok mellett elhaladnak." Samoa szigetén „midőn valaki
oly helyiségen halad keresztül, hol valamely főnök ül, egyenes testtel menni nagy tiszteletlenségnek tartatnék; hanem
igenis megkívántatik, hogy az illető előre görbített testtel
menjen." A régi mexikóiakról, kik gyűlések alkalmával főnökeik előtt rendesen leguggoltak, olvassuk, hogy „midőn a
gyűlésből eltávoztak, ezt lecsüggesztett fővel cselekvék." Továbbá Chinában — a föntebb idézett szertartási szabályzatból
— azt látjuk, hogy a második számú, mely a térdhajtásnál
kevesebb alázatot követel, nem más, mint az összetett kezekkel való lehajlás.
Miután ily tények állanak előttünk, s miután azt látjuk,
hogy a hindu nép alázat-teljes tisztelet-nyilvánítási módja
(Salaam) és azon mély lehajlás, melylyel Európában nagy
tiszteletet szokás kifejezni, valamint azon mérsékelt fejhajtás
között, mi bizonyos tekintély elismerésenek kifejezője, bizonyos fokozatszerü átmenet létezik, lehetetlen kétségbe vonnunk, hogy a nagyon is közönséges és néha alig észrevehető
fejbiczczentés a primitív földre-borulásnak utolsó maradványáúl tekinthető.
A leborulás ezen különféle rövidítései, melyeket úgy a
politikai, mint a társadalmi hódolatnyilvánítás alkalmával
előfordúlni látunk, épen úgy előfordulnak a vallásos hódolat
kifejezésekor is. Bastian Adolf (német utazó) beszeli a Congo
vidékén lakókról, hogy midőn ezeknek valamely fölebbvalójukhoz kell fotyamodniok : —
„Letérdepelnek, arczukat kissé félré fordítják s kezeiket
az illető fölebbvaló felé kiterjesztik és azokat minden megszólításnál újra összecsapják. S ennél fogva ezeket bátran
úgy lehet tekinteni, mint azon egyiptomi papok mintaképeit,
melyek a templomok falain vannak kiábrázolva, mivel nagyon
szembeötlő a hasonlóság a között, mi ott ki van ábrázolva, s
a között, a mi itt tén}-legesen történik".
Szintén ily nemű hasonlóságot tapasztalhatunk az
európai vallásos tisztelet-nyilvánításokban is. Ott van például
a két, valamint a féltérdre való lebocsátkozás, s ott vannak a

fej-hajtások, valamint a Jézus neve említésének bizonyos
alkalmaikor mondatni szokott rövidke üdvözlet-mondások.
Mint már föntebb kifejtők, a teljes bókolat az alázat
kifejezesén kívül még bizonyos szolgálat-készséget is foglal
magában. Mert a végett, hogy valamely fölebbvaló teljes
mérvben kiengeszteltessék, szükségképen megkívántatnak
még ilyféle kifejezések is: ,,én neked szolgád vagyok" s ,,én
téged szeretlek" stb.
A föntebb elősorolt példák némelyike világos bizonyítékot szolgáltat ezen két tényező egyesülésére. A nyomorú
önmegalázodást kifejező azon testtartás mellett, mely a batoka népfajnál szokásban van, láttuk, hogy vannak még a
czombra történő bizonyos rhythmicus kézcsapintások is. Más,
említett esetekben pedig a szintén örömet jelentő tapsolás úgy
volt feltüntetve, mint bizonyos mozgásnak oly kísérete, melylyel némely afrikai népfajok hódolatuknak adnak kifejezést.
S ezeken kívül még sok más ily esetet lehet fölemlíteni. Nevezetesen Astley beszéli, hogy Loangó tartományban a nemesség, midőn a király elé járul „két vagy három izben is
tapsol, s aztán magát ö felsége lábaihoz a homokba levetvén,
hódolata jeléül abban hencsereg"; továbbá Spéke kapitány
Uganda királyának egy némely kísérőjéről említi, hogy „azok
a király előtt sorban hasra feküsznek és — mint valami halak — ide s tova mozognak
s a míg ekként eviczkélnek: lábaikkal rugdolóznak, arczaikat dörzsölik s kezeikkel a
földet verdesik." Midőn a balonda népfajhoz tartozó valamely
egyén fölebbvalója előtt térden csúszva elhalad „kezeinek
csapdosása által kifejezett üdvözlését mindaddig folytatja,
míg az előkelő egyénen túl nem halad." A kezek hasonló
czélra használata fordúl elő Dahoméban is.
Meg egy más, szintén efféle jelentéssel biró mozgást
kell megemlítenünk. Nevezetesen már föntebb láttuk, hogy az
ugrálás, mint az örömnek természetes kifejező jele, a fuegóföldieknel barátságos üdvözlési módként tekintetik, s hogy ez
Loangó tartományban úgy fordúl elő, mint a király iránti
tisztelet kifejezője. Afrikában még több más ilyféle példára
találhatunk. Ugyanis Grant beszéli, hogy Karague királya
„palotájának előtomáczában úgy ült, hogy csakis feje látszék
ki, s ott fogadta a nép üdvözletét, mely abból állott, hogy azok
mindegyike hűségi esküt tevén, egyet sikított és egyet ugrott a

király előtt." Ha aztán az ily üdvözlő mozdulatok fokonkent
módszeresíttetnek, mint a hogy a fejlődés folyamán csakugyan
rendszeresebbekké is lesznek, akkor előáll a tánczolás, meíylyel néha az uralkodókat szokták üdvözölni, mint ez a föntebb
emiitett bagota népfaj királyával történt, s miként ez "Williamsnak a Fidzsi szigetekről szóló leírásában is előfordúl, a
kiknél (a fidzsibelieknél) ugyanis, midőn az alsóbb rangú
főnök és ennek kísérete a király elé járult, ott egyet tánczoltak, mit aztán azzal fejeztek be, hogy fütyköseiket és felső
köntöseiket ,,Somo-somo királynak átnyujták."
A gyönyör-élvezetnek azon más egyéb színleges jelei
közül, melyek a bókolatnak szintén egy más faját képezik,
legszembetűnőbb a csókolás. Ennek természetesen oly alakot
kell ölteni, mely a leborulás, vagy más efféle testtartás alázatosságával legjobban megegyez. Mint már néhány megelőző
példában felmutattuk — a hol a fölebbvalólioz nem lehet,
vagy nem szabad közelíteni, ott előfordúl a földnek megcsókolása is, — ha pedig eléggé megközelíthető, akkor az illetők
megcsókolják annak lábait vagy ruháját. Fölemlíthető még az
is, hogy példáúl Eboe afrikai tartományban (a Niger folyó
mellett), midőn a király palotájából ki s be jár, az előkelő közönség előtte letérdel és a földet — ott, a hol a királyi felség
elhalad — háromszor megcsókolja; valamint az is, hogy midőn az ős-amerikai követek Cortez Ferdinándhoz jövének, ,,a
földet először ujjaikkal érintek s aztán megcsókolák." A régi
időben keleten ez a legyözöttnek a legyőző előtti hódolatát
fejezé ki; s mondják, hogy ez később annyira ment, hogy szokásba jött a hódító lovának lába nyomát is megcsókolni. Abyssinia, hol a despotismus rendkívüli, s hol a bókolási mód
nagj'on is szolgai, számos ily módosított példát szolgáltat,
így például a soa néptörzsnél az előkelő egyének tulajdonát
képező élettelen tárgy megcsókolása, tisztelet és hála jeléül
tekintetik. Innen átmehetünk a lábnak megnyalása és megcsókolására. I)rury említi, hogy a malagas népfajnál a térdnek megnyalását tisztelet-jelnek tekintik, azonban az még
sem jelent oly mély megalázódást, mint a lábnyalás; s midőn
Drury a malagasi főnöknek az ütközetből való hazaérkeztét
leírja, többek közt így szól: „alig hog}r kiült sátra ajtajába,
már felesége kezein és térden csúszva közeiedék feléje, s a
mint ekként odaért, megnyalta férje lábait, s midőn ez meg-

tevé, a főnöknek saját anyja hasonlót cselekvék; sőt a községben levő nők szintén mindannyian így cselekvének férjeikkel."
A rabszolgák s más efféle személyek uraikkal szintén hasonlót
cselekedtek. Épen így történt ez az ős Peruban, hol az alárendeltség korlátlan vala; ott ugyanis ,,midőn az alsóbb főnökök Atahuallpa elé járultak, neki nagy tisztességet tőnek az
által, hogy kezeit és lábait megcsókolák." S hogy ezen rendkívüli hódolat csakugyan gyakorlatban volt, sőt van jelenleg
is keleten, erre világos bizonyítékokkal rendelkezünk. Az
assyriai évkönyvekben Sennacherib említi, hogy Menachem
feljőve Samariából, hogy neki ajándékot hozzon s lábait megcsókolja. A „lábgsókolás" egy részét kepezé azon tiszteletnek,
melyet a drága kenettel telt alabástrom-szelenczét hozó nő
Jézus iránt tanúsíta (Luk. VII. 37.); és hogy épen nem
volt kivételes eset az, mely szerint Mária Magdaléna „midőn
Jézusnak lábait megragadá" ezeket kétségen kívül meg is
csókolta, erre bizonyítékul szolgálhat a sunamita nő által
Elizeus próféta iránt tanúsított hasonló cselekvésnek leírása,
(II. Kir. IV. 27.). Napjainkban az araboknál az alsóbb rangúak megcsókolják a felsőbbek lábait, térdeit, sőt ruháit is.
A sah es a szultán lábainak megcsókolása a hódoló tisztelet
kifejezésének mai nap is egy részét képezi Persiában és Törökországban. Sir Pi. K. Porter beszéli, hogy egy persa férfi,
bizonyos ajándék megköszönéséül „magát előttem a földre
vetvén, térdeimet és lábaimat megcsókolá s örömében sirt, mi
aztán hálájának élőszóbeli kifejezését elfojtá".
A kézcsókolás kevésbbé lealázó tisztelet-nyilvánítás, mint
a lábcsókolás, mivel sokkal kisebb mérvű teljes meghajlást
igenyel. A míg a lábcsókolás végrehajtása végett a fejnek a
föld közelébe kell lehajolnia, addig a kezet szintén nem lehet
ugy megcsókolni, hogy azon alkalommal a test többé-kevésbé
fölegyenesedett állásba ne jusson. A láb- és kézcsókolás közötti eme különbség az egymástól igen távol eső vidékeken is
el van terjedve. Tonga szigetén ,,lia valaki valamely előkelő
rokont üdvözöl, annak kezét csókolja 'meg, ha pedig magánál
sokkal magasabb rangú egyént kell üdvözölnie, akkor a lábcsókölást alkalmazza." S D'Arvieux állítja, hogy az arab
herczegnök felszolgáló női, ha úrnőik megengedik nekik azon
kegyet, hogy az ő lábaikat, vagy ruháikat ne csókolják meg,
akkor megcsókolják azok kezeit. E szeretetből származó s

alárendeltséget kifejező bókolat elterjedése s általános volta
oly nagy, hogy arra fölösleges volna ujabb példákat idézni.
De vajon minő jelentéssel bir az, midőn a bókoló egyén
más kezének megcsókolása helyett saját kezét csókolja meg ?
Vajon az egyik cselekvés jelképezi-e a másikat ? . . . . Bár a
következtetés itt nagyon is megbízhatatlannak látszik, mind
a mellett erre is találhatunk igazoló bizonyítékot D'Arvieux
állítása szerint, a mint ezt Paxton tanár idézi:
,,A keleti ember az által fejezi ki tiszteletét a magasabb
állású egyén iránt, hogy annak kezét megcsókolja, aztán pedig azt saját homlokához érinti; de ha azon előkelő személy
leereszkedő természetű, mihelyest az illető tisztelgő egyén az
ő kezét érinti, azonnal elkapja a z t ; a mikor aztán az alsóbb
rangú tulajdon ujjait saját ajkaihoz, azután pedig homlokához érinti".
Véleményünk szerint ez elég világosan mutatja, hogy a
más keze megcsókolásának általános szokása, eredetileg kifejezést adott azon vágynak vagy hajlandóságnak, hogy az illető
saját kezét megcsókolja.
Itt épen úgy, miként a föntebbi esetekben, azon tiszteletnyilvánítás, mely a győzőnek a legyőzött, az úrnak a rabszolga s az uralkodónak az alattvaló általi kiengeszteléséből
veszi eredetét, s a mely, mint épen most láttuk — bizonyos
módosult alakban való kiszélesbülés által társadalmi kiengeszteléssé leszen — mindjárt kezdetben vallásos kiengeszteléssé
is átváltozik: a mennyiben a szellemek s az ezekből kifejlődő
istenségek iránt is a szeretet és tetszés ezen cselekvényei
használtatnak. A lábaknak a megcsókolással együtt járó
megölelését — mely mint láttuk, a régi hébereknél úgy fordul
elő, mint az élő személyek iránti bókolat — az egyiptomi
falfestmények úgy tüntetik föl, mint az oda mellékelt múmiák
iránti bókolatot; s végül ezen cselekvés némi fol_\ tatásaúl a
rómaiaknál föltalálhatjuk a szobor-istenek lábainak megcsókolását, a keresztyéneknél pedig a szent szobrok lábainak
megcsókolását. Az ősi Mexikóban számos példát találhatunk
azon átmenetre, mely azt mutatja, hogy a földnek politikai
bókolat szempontjából való megcsókolása miként módosul a
földnek vallásos bókolatból való megcsókolásává.
Clavigeró ugyanis, midőn a mexikóbelieknél szokásban
levő eskütételi szertartást leírja, egyebek közt így szól: ,,Ak-

kor elővevén a legfőbb istennek, vagy valamely más oly lénynek szobrát, mely iránt kiváló tisztelettel viseltetének, azok
kezét megcsókolák, előbb azonban a földet érinték meg vele."
Peruban már a tisztelet-nyilvánítás e neme annyira megrövidítteték, liogy a csókolásra semmi tárgyat nem használtak.
D'Acosta beszéli, hogy a perubelieknél az isteni tisztelet kifejezésének módja abból állott, hogy tenyeröket kiterjeszték s
ajkaikkal a csókolgatás hangjához hasonló czupogást csináltak, s kérték a mit megnyerni óhajtottak és ugyan akkor bemutaták áldozataikat", s Garcilasso midőn egy csepp víznek
a nap részére való feláldozását — mit az indiánok rendes
étkezés alkalmával szoktak cselekedni — leírja, később így
folytatja: „Ugyanakkor kétszer vagy háromszor megcsókolják
a levegőt, a mi
az indiánoknál tiszteletjeléül tekintetik." Az európai népfajoknál szintén találhatunk hasonló
eseteket; így például a rómaiaknál az istenek szobra kezeinek
megcsókolása az imádatnak egy bizonyos neméül tekinteték.
Továbbá az ugráló mozgások — melj'ek mint a gyönyörélvezetnek természetes kifejezői, mint láttuk, nem ritkán a
látható uralkodó előtti tisztelgési cselekvenynyé lesznek —
igen gyakran a láthatatlan uralkodó iránti imádat cselekvényeként szerepelnek. Ennek illusztratiójaként fölemlíthetjük
Dávid király tánczát a frigy-láda előtt (I. Kron. XY. 29.); valamint szintén ilyen jellegű azon táncz is, mely a görögöknél
eredetileg vallásos szertartás volt, tudniillik „Apolló tisztelete" a legrégibb időtől fogva „bizonyos vallásos tánczczal
volt összekötve, melyet hyporchémának neveztek." Ide sorozható továbbá azon tény is, mely szerint Kis Pipin király
„épen úgy, miként Dávid király bíboráról megfeledkezve drága
köntösét örömében könnyeivel áztatá, s tánczolt egy megdicsőült vértanú ereklyéi fölött." S végül fölemlíthetjük azon
tényt, hogy a templomokban, az egész középkoron át, vallásos tánczokat szoktak tartani.
Hog}T az ide sorakozó tiszteletnyilvánításoknak egy másik csoportját kimagyarázhassuk, a végett vissza kell men •
nünk a lebomlás eredeti alakjára. Itt az alázatosság azon
kifejezési módjaira kívánunk czélozni, melyek a test valamely
részére történő por-, vagy hamu-liintésben állanak.
Az emberek királyaik előtt nem hentereghetnek a homokban, avagy fejőket nem ütögethetik a földhöz, vagy pedig

nem mászhatnak előttök a földön a nélkül, hogy magokat be
ne szennyeznék. Innen a rátapadt por, vagy föld úgy tekintetik, mint az alattvalóságnak bizonyos kísérő jegye, s e jegy a
kiengesztelési vágy által okozott szorongásban önként elfogadtatik, sőt mesterségesen meg is növeltetik. Az Afrikából idézett föntebbi példák — habár csak esetlegesen, de — elég
világosan beigazolák, hogy az önbeszennyezés és a földre borulás cselekvénye között bizonyos rokonság van; azonban
Afrika még más eseteket is szolgáltat, melyek ezen önbeszenynyezést — mint határozottan mesterkélt bókolási módot —
még teljesebben példázzák. ,,Congo vidékén a lakosok" —
mondja Burton — „midőn valamely banzával, vagy falusi
főnökkel találkoznak, a földre leborulnak, a földet csókolgatják, port hintenek homlokukra és karjaikra"; s ugyan csak
Burton beszeli, hogy a Baboméban szokásos üdvözlési mód
két actusból áll: tudniillik lebomlásból s homoknak vagy
földnek a fejre hintéséből. A Niger folyó mellékén tanyázó
kakanda népfajról hasonlóképen azt olvassuk, hogy: ,,midőn
idegent köszöntenek, csaknem egész a földig lehajolnak s
fejők tetejére több izben port hintenek." Livingstone a balonda népfajnál tapasztalható szokások aprólekosságainak
leirása közben így szól:
„Midőn az alsóbb rangúak felsőbbjeikkel az utczán találkoznak, azonnal térdre esnek, s karjaikat és mellöket porral
dörzsölik
S azon idő alatt, midőn egy egyén bizonyos
tiszteletet parancsoló szemely előtt kérelmét elsorolá, minden
két-három másodperezben egy kevés homokot csípett föl s
azzal mellét s karjainak felső részét bedörzsöle . . . . Ha pedig
rendkívül udvariasak akarnak lenni, akkor egy darab bőrben
bizonyos mennyiségű hamut vagy pipa-agyagot visznek magukkal s abból egy teli maréknyit kivévén mellökre és karjaik
előrészére dörzsölik".
E példából egyszersmind azt is láthatjuk, hogy a szertartás úgy ezen, mint a többi esetekben miként megy át bizonyos megrövidítésen. Nevezetesen ugyan e balonda népfajról
beszeli Livingstone, hogy „főnökeik magok is keresztül mennek a karok homokkal' való bedörzsölésének fortélyos gyakorlatán, azonban a homok felmarkolását csakis színlelik." S a
Niger folyó alvidékén lakó nép, midőn lebomlást végez „fejét
homokkal többször befödi; vagy legalább iá okvetetlenül meg-

teszi azon mozdulatokat, mintha a fejnek homokkal való behintését valóban végrehajtaná. ,,A nők, mihelyest barátnőiket
megpillantják, azonnal letérdepelnek s úgy tesznek, mintha
karjaikra váltogatva homokot hintenének. Hasonlóképen világos, hogy Ázsiában e szertartás szintén ily jelentéssel birt,
sőt mai nap is bir. Bizonyos politikai önmegalázódás kifejezéséül e szokást követték a zsidó papok is, mert midőn könyörgéseikkel Florus római helytartó elé járultak, hogy a
zsidók megkiméltetéséért esedezzenek ,,nagy mennyiségű port
hintének saját fejökre, s mellöket más egyéb takarótól megfoszták, csupán némi rongyokat hagytak rajta. Törökországban e tisztelet-nyilvánítás bizonyos megrövidített alakban
mai nap is látható. Szemle alkalmával ugyanis, még a lovas
tisztek is — midőn felsőbbjeiknek tisztelegnek „keresztül
mennek a pornak fejre hintésén" ; s a köznép, ha egy csapat
zarándokot lát „oly mozdulatokat tesz, mintha port hintene
saját fejére".
A héber följegyzések arról tesznek bizonyságot, hogy az
önmegalázódásnak e jelvényével úgy a látható, mint a láthatatlan személyek előtt egyaránt éltek. A vérbocsátások s a
testnek megmetszése, valamint a hajnak levágása mellett —
mik halálozási esetek alkalmával szokásban voltak — szintén
gyakorlatban volt még a fejnek hamuval való beliintése is. Az
istenség kiengesztelése végett szintén hasonló szokást követtek; így példáúl, midőn „Jozsué saját ruháit megszakgatván
Izrael véneivel egyetemben arczczal leesék a földre az Úr
frigy-ládája előtt, s ott maradának mind estig és port hintének fejökre." (Jozsue VII. 6.). Sőt ezen szokás — bizonyos
bűnbánati alkalmakkor — a katliolikusoknál mai nap is gyakorlatban van.
Hogy e testmozgásoknak egy újabb csoportjához — melyek szintén önmegalázódást jelentenek — megtalálhassuk a
vezérfonalat, a végett vissza kell mennünk azon eredeti bókolási módhoz, mely kezdetben tényleges állapot volt, később
pedig a legyőzőttnek a legyőző előtti testtartását csakis utánozza. Ertjük itt a kezek összekulcsolását. Mint egy föntebbi
szakaszban leírtuk, a khond népfajhoz tartozó ember, midőn
valamiért könyörög, „kezeit összekulcsolva a földre veti magát." Itt önként fölmerülhet azon kérdés: vajon honnét származik e kéztartás ? . . .
Budapesti Szemle. Tizennyolczadik kötet. 1878.

Azon népnek szokásaiból — melynél az önmegalázódás
s az alázatnak minden jegyei oly végletekig voltak vive —
föntebb már egy példa volt fölhozva, mely e cselekvés természetes eredetére világosan rámutatott. Az ösi Peruban ugyanis
a kezeknek összekötése s a nyaknak kötéllel való körűikerítése
az alázatnak bizonyos kifejezője vala, mi által főként a foglyok helyzete volt utánozva. Egészen fölösleges volna azt
bizonyítgatni, hogy általában véve mindenütt szokásban volt
a hadi foglyokat kezeiknek összekötése által önvédelemre képtelenekké tenni; s valóban azon tény, hogy nálunk is a vétkekkel vádolt emberek kezeit — ha ezek elfogatnak — a rendőrök összebilincselik, eléggé mutatja, liogy e módszer mily
szemlátomást ajánlja magát annak elerésére, hogy általa a
foglyok tehetetlenekké tétessenek. Ha még további bizonyítékra volna szükség a végett, hogy bebizonyítsuk azt, hogy az
összekötött kezek, melyek eleinte a legyőzött ember megkülönböztető jegyei valának, később pedig az alárendeltség elfogadott jelvényeiül tekintettek, akkor Afrikából, főként pedig
Chinából két különös szokást idézhetünk. Midőn ugyanis
Uganda tartomány királya Speke és Grant kapitányok látogatását viszonozta „testvérei, egy csapat csőcselék ficzkó s néhány mások összebilincselt kezekkel álltak a király mögött.. .
S mondják, hogy mielőtt ezen király trónra jutott volna, épen
így vasba verve kószált, mint kis testvérei jelenleg. Továbbá
a chinaiakról Doolittle beszéli, hogy ,,a gyermek születése
után harmadnapra következik kézcsuklói összekötésének ünnepélyes szertartása
E köteléket a gyermek két hetes
koráig viseli magán, néha azonban több hónapig, vagy épen
egész évig
Az illető szülők azon hiedelemben vannak,
hogy e kézcsuklók összekötésének az a czélja, hogy általa a
gyermek megóvassék későbbi évei alatt a pajkossá levéstől".
A kéz-összekötés eredetének ily jelentményei, a leszármaztatott gyakorlat ily példáival kapcsolatban, önkénytelenül
azon következtetésre bírnak bennünket, hogy az összekulcsolt
kezek fölemelése, mint azon primitív bókolási módnak egy
része, mely eredetileg teljes meghódolást jelentett, valóságban
nem egyéb volt, mint a kezeknek összekötés végett fölajánlása.
A kliond népnek föntebb leírt testtartása a tényt eredeti alakjában mutatja fel; s midőn Huc (franczia utazó) leírásában
olvassuk, hogy ,,a mongol vadász összekulcsolt kezeit feje fölé

emelve üdvözölt bennünket", a vagy Drury azon előadása
folytán, mely szerint ,,midőn a malagasi fajhoz tartozók valamely nagy emberhez közelednek, kezöket könyörgő alakban
feltartják", kétségtelenné leszen előttünk, hogy a kezeknek
eme helyzete ma csakis annyiban fejez ki tiszteletet, a
mennyiben eredetileg teljes leigázást jelentett. A siamiakról,
kik politikailag igen nyomorúlt helyzetben élnek, s a kik szokásaikban oly rabszolgai modort követnek,La Loubere beszéli,
hogy ,,ha kinyújtjuk kezeinket a siaminak, hogy vele kezet
fogjunk, ez mindkét kezét oda nyújtja, mintegy azt akarván
az által jelezni, hogy egészen hatalmunk alá adja magát."
S hogy az összekulcsolt kezek felmutatása az itt előadott
jelentessel bír, az más úton is bebizonyítható. Unyanyembe
(délafrikai) tartományban példáúl a vezi népfajhoz tartozók,
ha egymással találkoznak, mindkét tenyeröket összeteszik, a
míg a vatusi (sokkal hatalmasabb) fajhoz tartozók ugyanoly
alkalmakkor már csak gyöngéden csapintják össze kezeiket.
Sumatra szigetén a köszöntés abból áll, hogy az illetők testöket előre hajlítják, s a gyöngébb fél összekulcsolt kezeit a
fölebbvaló kezei közé dugja, aztán pedig fölemeli azokat homlokához." Ez esetek arra emlékeztetnek bennünket, hogy a
meghódolásnak egykor Európában is hasonló teny képezé
egyik alakját. A vazallok, midőn hódolatukat letérdelve kifejeztek, összekulcsolt kezöket hübéruraik kezei közé dugták.
Hogy itt ismét egy oly testtartás, mely politikai alárendeltséget jelent, vallásos ájtatosság testtartásává leszen, arra
alig szükség rá is mutatnunk. Ott van példáúl előttünk keleten a mohamedán áhitatoskodónál a kezeknek a fejfölötti
összekulcsolása, mely a mint látjuk, tiszteletet fejez ki valamely fölebbvaló iránt. A görögöknél ,,a míg az olympiai
isteneket föltartott kezekkel és fölegyenesedett helyzetben
imádták; addig a tengeri isteneket vízszintesen tartott kezekkel, az alvilági isteneket pedig lefelé tartott kezekkel tisztelék." S az összekulcsolt kezeknek azon fölmutatása — mely
az alsóbb rangúaktól egykor egész Európában megkívántatott,
íokent, m i d ő n azok a fölebbvalók iránti e n g e d e l m e s k e d é s ü k e t
akarták bevallani — mint az imádkozás alkalmával megkívántató testtartás még mai nap is taníttatik a gyermekeknek.
Itt nem szabad elfelednünk, hogy a kezeknek hasonló
tartása lejön a társadalmi érintkezés körébe is. „Midőn a

siamiak egymást üdvözlik, kezeiket összekulcsolják, s azokat
az arcz, vagy a fej fölé emelik." A Chinában divatozó bókolási
fokozatok közül az első és legkevésbbé mély bókolási mód a
kezek összekulcsolása s azoknak a mellig való fölemelése.
E cselekvésnek bizonyos maradványa nálunk is észlelhető.
Gyakran láthatjuk, hogy a sürgölődő vendégfogadós, mint
kulcsolja össze és morzsolgatja gyöngéden kissé fölemelt kezeit, oly módon, mely az engedelmesség e primitív jeléből
való leszármazásra enged következtetni.
Most a különböző, bár elég közel álló bókolásnak egy
másik csoportját kell vizsgálódásunk tárgyává tenni. Azon bókolások, melyeket eddig vizsgáltunk, nem érintik közvetlenül
az alattvaló személy ruházatát; azonban a ruházatnak akár
alak, akár állás, akár minőség folytán történő módosulásaiból
a szertartásos tiszteletnyilvánításnak egész hosszú sora származik.
A legyőzött ember győzője előtt földre borúi, s miután '
ettől fogva maga is birtokká leszen, mindazon dolgokat elveszti, a mikkel csak bírt. A csekélyebb jelentőségű birtokvesztés a nagyobb fontosságú személyes szabadság elvesztésében szükségkép benfoglaltatik; és így a midőn fegyvereit
a győzőnek átadja egyszersmind átengedi — ha a legyőző
kívánja — ruházatának mindazon részét, mely érdemes az
átvételre, mely átvételnek indokai a fegyverek elvételének
indokaival sok tekintetben rokontermészetüek; minthogy
ugyanis a ruházat legtöbbnyire valamely félelmetes állatnak
lenyúzott bőre, vagy pedig valamely győzelmi jelvényekkel
ékített köntös, ennél fogva — miként a fegyverek — úgy a
ruházat is mintegy pótlólagos bizonyítékául szolgál a győző
hőstettének. Annyi mindenesetre világos, hogy bármi legyen
is azon különös mód, melyen a legyőzött embertől való ruliaelvétel származik, a fogolynak részben, vagy egészben való
megmeztelenítése a leigázásnak némi pótlólagos bizonyítékává
leszen. Hogy ezt régenten így tekinték keleten, erre világos
bizonyítékaink vannak. Ézsaiás prófétánál (XX. 3—4.) ugyanis
ezt olvassuk: ,,Es mondá az Ú r : miképen, hogy mezítelen és
saru nélkül jár oda az ón szolgám Ézsaiás három esztendeig
való jeléül . . . . azonképen viszi el az assyriai király az
Egyiptomból való és szerecsenországbeli foglyokat, ifjakat es
véneket, mezítelenül és saru nélkül." Sőt arra is vannak más

népfajoktól kölcsönzött bizonyítékaink, hogy a ruházatnak
elvetele és átengedése épen a föntebb említett indokból politikai meghódolásnak, sőt némely esetekben bókolati szertartásnak jegyévé is leszen. Fidzsi szigetén az adófizetés napján
— ,,Somó-Somó főnöke, előbb levetközék, aztán leüle és
leteve még uszályát, vagy felső köntösét is, mely derekától
kezdve rendkívüli hosszúságú vala. Atadá azt a tolmácsnak,
ki aztán visszaadott belőle neki egy darabot, mely csakis
illedelmi czélra elég nagy vala. Somó-Somó többi főnöke,
melyek mindenike, midőn leült több rőfnyi hosszúságú uszálylyal bírt, egészen levetközék, elveté uszályát és tovább m e n t . . .
s így Somó-Somó népét mezítelenül hagyá".
Továbbá Cook kapitány Tahiti szigetén való tartózkodásának leírása alkalmával ezeket mondja: „két előkelő ember
szállt be hajónkba és közülünk mindegyikőjük barátot választa
magának
mely szertartás abból állott, hogy ruháinak
nagy részét magáról leveté s nyakunkba aggatá." Egy más
polyneziai szigeten pedig tudniillik Samoan, ezen tisztelgés!
cselekvést nagyon megrövidítve találjuk, a mennyiben ott már
csakis az övet szokták leoldani és oda ajándékozni.
Ez útbaigazító tények után alig kételkedhetünk a fölött,
hogy a ruházatnak ez átengedése azon bókolási módokat
szüli, melyek a test kisebb, vagy nagyobb részének megmeztelenitese által nyilvánúlnak. A megmeztelenítésnek különféle
oly fokozataira találhatunk, melyek mindannyian ily jelentéssel bírnak. Batula (tizennegyedik századbeli utazónak)
Sudánba történt utazásáról írt főijegyzéseibői Tylor azon állítását idézi, hogy „Melli (tartomány) szultánja előtt a nők
csakis ruha nélkül jelenhetnek meg; sőt magának a szultánnak saját leányai is kötelesek voltak, e szokáshoz alkalmatlankodni ;" és ha még valami kétségünk maradhatna fenn
azon bókolat létezése iránt, melyet ekként saját eredeti végleteire vittünk vissza, az azonnal el fog oszlani, mihelyest Speke
kapitány leírásában olvassuk, hogy jelenleg Uganda királyának udvarában „anyaszült meztelen kifejlett nők teljesítík a
szolgálatot." Afrika más részei a nem egészen teljes — bár
szintén jelentékeny — ruhátlanságot hasonlóképen úgy tűntetik föl, mint bizonyos bókolási módot. így például Abyssiniában az alsóbb rangúaknak egész derékig mezítelen testtel kell
járniok előbbkelőik előtt; azonban a hozzájok hasonlók előtt

köntösüknek csak egy részét kell egy időre félre tenniök."
Hasonló szokás fordul elő Polynéziában. Tahiti sziget lakói
„testöket a király előtt derékig megmeztelenítik;" s Forster
beszéli, hogy a Társaság-szigeteken ,,az alsóbb rangú nép köntösét legfőbb rangú főnökei előtt tiszteletjeléül rendesen leveti." Hogy ezen bókolási mód miként rövidül meg még jobban, s továbbá; hogy az uralkodókon kívül miként terjed ki
más személyekre is, ezt az afrikai Arany-partok benszülöttei
eléggé mutatják. Cruicksliank példáúl így í r :
,,Ezek az európaiakat, néha pedig másokat is az által
üdvözölnek, hogy ruliájokat jobb kezökkel bal vállukról gyöngéden félre vonják s ugyan ekkor kecsesen meghajolnak. Ha
pedig nagyon is tiszteletteljesek akarnak lenni, akkor egész
vállukat megmeztelenítik, s a ruhát hónuk alatt tartják; s így
aztán az illetők a melltől fölfelé egész csupaszon maradnak."
S Burton ugyan e népről beszéli, hogy „egész Yoruba
tartományban s az Arany-partokon a meztelen vállak olyféle
jelentéssel bírnak, mint Európában a födetlen fej.
Hogy a fejnek födetlenítése —• mit czélzatosan hasonlítunk össze a test felső részének meztelenítésével — szintén oly
jelentéssel bír, azt alig lehet kétségbe vonni. Sőt bizonyos
európai szokásokban a kettő közötti rokonság sok helyen el
van ismerve, mint ezt peldáúl Fordnál is olvashatjuk, a ki
megjegyzi, hogy „Spanyolországban a ruhátlanítás . . . . hasonló jelentésű a mi kalap-levételünkkel." Épen így tekintik
azt magában Afrikában is, hol, mint például Dahome királyságban, a kettő rendesen együtt szokott előfordúlni: „az emberek" — mondja Burton, midőn saját fogadtatásáról beszél —
„megmeztelenítik vállaikat s e mellett leveszik sapkáikat és
nagyszélü kalapjaikat." Ilyennek tekintetik az Polynéziában
is, hol ugyanis, mint példáúl Tahiti szigeten, a testnek derékig
való megmeztelenítése a király előtt rendesen együtt jár a
fejnek födetlenítésével is. Ennél fogva úgy látszik, hogy az
európai népeknél szokásos kalaplevétel, mely nálunk is gyakran a puszta érintésre szállíttatik alá, csupán némi maradványa az önruhátlanítás azon folyamatának, mely által a régi
időben a foglyok egész fejőknek fölajánlását fejezték ki.
Hogy a láb-meztelenítésnek ugyanazon eredete van, ezt
eléggé mutatják az Arany-partok benszülöttei, mert a míg
azok — mint föntebb láttuk — testök felső részét tiszteletök

jeléül részenként megmeztelenítik, addig — Cruickshank állítása szerint — egyszersmind levetik sólyáikat (fa-papucs) is
lábaikról szintén „tiszteletük jeléül", vagyis elkezdik a testet
mindkét végén levetkőztetni. Peruban „egyetlen úr sem —
legyen bárminő nagy — járulhat az Ynca elé teljes ruházatban, hanem csak egyszerű öltözékben és mezítláb
s Mexikóban „azon királyok, kik Montezumának vazalljai valának,
midőn ő elé járultak, köteleztettek saruikat levetni;" s e cselekvésnek oly nagy volt a jelentősége, hogy midőn „Michoacan független volt Mexikótól, az uralkodó caronzi azaz „mezítlábos" melléknevet vett föl." Ezen szokást az Ázsiáról szóló
hasonló leírások eléggé ismeretessé teszik előttünk. Burmahban az európai ember, ha az utczán, vagy az országúton találkozik a királvlyal, a vagy ha kíséretéhez csatlakozik, saruit
tartozik leoldani." Hasonlóképen Persiában is mindenki, ki a
király elé járúl, köteles lábát megmezteleníteni.
E különböző magyarázatok igazolását bizonyos oly
szokások tüzetesebb megmagyarázása által lehet feltalálnunk,
minőkkel azon társadalmakban találkozhatunk, melyekben az alárendeltségnek rendkívüli kifejezései ráparancsolás
folytán hajtatnak végre. Ertjük itt a durva, vagyis rabszolgai
ruhában való megjelenést az uralkodó szine előtt. Montezuma
kísérőinek, „valahányszor urok kiszolgálása végétt az ő lakosztályában megjelentek, díszes öltözékeiket mindannyiszor
le kellett vetniök és hitványabbat felliúzniok . . . . s ezen
kívül lesütött szemekkel s mezítláb volt szabad a felség elé
járúlniok." Épen így volt ez Peruban is. Itt ugyanis azon
általános rendszabály mellett, hogy az alattvaló — bármily
nagy lett légyen is — az Ynca előtt hátán teherrel volt köteles megjelenni, mi által szolgaságának bizonyos kifejezést
adott, s azon szabály mellett, mely szerint az illető alattvaló
mezítláb tartozék megjelenni, hogy ez által szolgaságát még
inkább kifejezze : ott volt még — mint láttuk azon szabály is,
hogy „egyetlen úr — lett légyen az bárminő hatalmas és előkelő — sem jelenhetett meg az Ynca előtt gazdag ruházatban,
hanem csakis szerény öltözékben", mi által ismét a szolgaság
volt színlelve. Hasonló, bár kevésbbé rendkívüli szokás uralkodik Dalioméban, hol a kényuralom rendkívül szigorú s az
alárendeltség teljesen korlátlan : a legmagasabb állású hivatalnokoknak, például a király minisztereinek, meg van ugyan

engedve, hogy a mikor nekik tetszik „lovagoljanak, hordozó
ágyon vitessék magokat selyem felöltőket viselhessenek s teredelmes napernyőket használhassanak, ezeken kívül lobogókkal, tárogatókkal s más hangszerekkel ellátott számos tagból
álló kíséretet tarthassanak; azonban, midőn a királyi kapun
belépnek mindezen kitüntető jelvényeket felre kell tenniök."
Sőt meg Európa középkorában is a hódító, vagy valamely
előkelő iránti hódolat az által volt kifejezve, hogy a ruházatnak s az ehhez tartozó díszítéseknek a méltóság kifejezésére
vonatkozó részét a hódolattevőknek le kellett tenniök. így
példáúl Francziaországban 1467-ben egy legyőzött város elöljárói (headmen), a midőn a győző berezegnek meghódoltak,
,,a herczeg táborába háromszáz legelőkelőbb polgárt vittek
magokkal: ingben, hajadonfővel és mezítelen lábszárakkal, kik
a város kulcsait a berezegnek átadván magokat annak kegyelmébe ajánlották." Ugy szintén a liűbérnöki hódolat is
hasonló jelentőségű tisztelgési szertartással járt. Saint Simon
gróf (XVIII. századbeli franczia író), midőn egy újabbkori
szokást leír egyéb szokásban levő szertartások közt, a kard,
keztyű és föveg átadását felsorolván azt mondja, hogy ez azért
történt, hogy ,,a hűbérnök hűbérurának jelenlétében méltóságának jelvényeitől megfosztassék." Ugy, hogy akár a durva
ruházatnak felöltése, akár a finom öltözéknek és az erre feltűzdelt diszítményeknek letevése ugyan azon jelentéssel bírt.
Az efiele kiengesztelési cselekvések, épen úgy, miként a
más neműek a látható félelmes lénytől átvitetnek a többé nem
látható félelmetes lényre, vagyis a szellemre és az istenségre.
Ha figyelembe veszszük, hogy a régi hébereknél a zsákba öltözés s a fejnek hamuval való behintése együtt járt a haj levágásával, az önsebzéssel és saját testöknek megjegyzésével, és
hogy mindezek a szellem kiengesztelése végett történtek; s
midőn azt olvassuk, hogy e szokás keleten ma is fentartja
magát, ugy hogy a Salt (angol író) által leírt gyászoló úrnő
is zsákba volt öltözve s feje hamuval behintve; ugy szintén
tekintetbe véve, hogy Buckhardt ,,látá, hogy egy meghalt főnök
nő rokonai félmeztelen testtel futkostak a főutezákon végig, és
hogy azon csekély ruha is, mely testöket gyéren befödte,
csupa rongy vala, a míg fejők és mellök csaknem egészen be
valának hamuval hintve" : azonnal világossá leszen előttünk,
hogy a félmeztelenség, az összetépett ruhák és a durva szö-

vetü öltönyök, melyek rendesen élő uralkodó iránti hódolat
kifejezésére használtatnak, hasonlóképen arra is szolgálnak,
hogy hódolatot fejezzenek ki az iránt, ki meghal és félelmetes
hatalommal bíró szellemmé leszen. Azon következtetés, hogy
azon cselekvésnek csakugyan ez a jelentése, kétségtelenül
igazolva leend előttünk, ha meggondoljuk, hogy az esetleg
vallásos hódolatot kifejező cselekvéssé is átváltozik ; mint ezt
többek közt azon teny is mutatja, mely szerint Ézsaiás próféta, ki nemcsak hogy maga jó példát mutat, hanem a lázongó
izraelitákat is ezen szavakkal inti a Jehovával való kibékülésre : „Vessétek le saruitokat és meztelenítsétek meg magatokat s övezzetek körül derekaitokat zsákszövettel." (Ezsaias
XXXII. 11.). Nem különben ide vonatkozik azon nyolczvan
férfi esete is, kik „Sichemből, Silóból és Samariából jövének",
hogy kibékítsék a Jehovát, a miért a mellett, hogy hajókat
levágák és magokat megsebzék, megszaggaták ruháikat is
(Jerem. XLI. 5.). Épen így áll a dolog a láb meztelenítésével
is. Ez ugyanis, mint láttuk, egyik neme azon ruhátlanítátásoknak, melyek bizonyos uralkodó előtti önmegalázódást
jeleznek; a régi hébereknél ez szintén a gyász jelvények
egyike vala, mint ezt Ezekiel prófétának következő parancsa
is mutatja : „Légy béketűrő a sóliajtozásban, aholtakert gyászt
ne viselj, kösd fel fejedre a te díszedet és saruidat kötözd föl a
te lábaidra." (EzekielXXIV. 17.); s ezenkívül tudjuk, hogy a
hébereknél a saruk leoldása bizonyos istentiszteleti cselekvés
is vala. A lábak megmeztelenítése más népeknél is úgy fordul
elő, mint a politikai és vallásos hódolat közös jelvenye. Az
Yncák ele mezítláb menő ős perubeliekről olvassuk, hogy: „a
királyon kívül mindnyájan leveték saruikat, mintegy kétszáz
lépésnyire, mielőtt a nap templomának ajtaihoz érkezének; a
király azonban egész az ajtókig saruiban jöve. Ugyan így áll
a dolog a fej födetlenítésevel is. Ez ugyanis, mely más szertartásokkal együtt az élő uralkodó kiengesztelésére szokott
használtatni, egyszersmind használtatik úgy a közönséges,
mint a rendkívüli halott szellemének kiengesztelésére is, a
mely ha istenné magasztaltatik, állandó imádat tárgyává leszen.
Innen van pédául a fejfödetlenítés a síroknál, mely szokás
még napjainkban is folyvást divatban van ; valamint innen
van a fej födetlenitése a continensen azoknál, kik valamely halotti gyász menettel találkoznak. — Nem különben

innen van a föveg megemelintésének szokása Jézus és szűz
Mária képei előtt, történjék bár a találkozás fedél alatt, vagy
szabadban, mint ez a régi szertartásos könyvekben meg van
parancsolva; mint szintén innen van katholikus országokban
a térden állva történő kalaplevétel, midőn az ostya valaki
mellett elvitetik, úgy szintén a fejnek födetlenítése mindazon
alkalmakkor, valahányszor az ember istentiszteleti helyre
belép.
I
Nem szabad említés nélkül hagynunk azon tényt, hogy
az ilyféle bókolat, mely kezdetben a legfélelmetesebb előkelő
személyek előtt, jelenleg pedig a kevésbbé hatalmas személyek
előtt is nyilváníttatni szokott, végezetre annyira kiszelesbűl,
hogy utoljára egészen átalánossá leszen. A föntebbi idézetek
esetlegesen mutatták, hogy Afrikában a vállaknak részben
való megmeztelenítése úgy gyakoroltatik, mint az egyenlő
rangú személyek közti üdvözletnek egy módja, továbbá, hogy
Spanyolországban a köpenynek szintén részben való félre
tolása hasonló czélból használtatik. Úgy szintén a mezítláb
járás, melyet a király elé járulás alkalmával és a templomba
menetelkor alkalmaztak, rendes udvariassági ténynyé leszen.
A damara népfajhoz tartozók mielőtt valamely idegen egyén
házába belépnének, saruiakat rendesen leoldják; a japáni
ember faczipőit még akkor is az ajtón kívül hagyja, midőn
valami boltba bemegy; s midőn valaki egy török házába
belép, az illedelmi szabály szigorúan megkívánja, hogy felső
czipőit az emeletre vezető lépcsők aljánál hagyja." S továbbá
Európában a fejnek födetlenítése, mely eredetileg hűbérnöki
hódolat vagy vallásos tiszteleti szertartás volt, oly tisztelet
kifejezésévé lett, mely a munkás embert is megilleti, midőn
valaki az ő kunyhójába belép.
Ez utóbbi tények bizonyos újabb érvek fölemlitéset
teszik szükségessé. Azon módot illetőleg, a melyen a hasonló
rangú egyének közötti kölcsönös bókolatnak minden neme —
azon bókolási mód elterjedése által, mely eredetileg a hódító
előtti önmegadást s az uralkodó előtti alázatosságot fejezett ki
— a jelenlegi eredményekre jutott, okvetetlenül kell még valami
mást is említésbe hozni.
Be van bizonyítva, hogy azon rhytlimicus izommozgások, mint példáúl az ugrálás, tapsolás, az oldalbordáknak
könyökkel való verdesése, melyek természet szerint mindany-

nyian örömet jelentenek, később oly örömek utánzott jeleivé
lettek, melyek a király kiengesztelésére használtattak; &
midőn ezek bizonyos testtartással köttettek össze, alárendeltséget fejeztek ki. Az örömnek ez utánzott jelei udvariassági jelvényekké lettek, de csakis ott, hol rangkülönbség nem
létezik. Grant állítása szerint „midőn a (Kaspi-tótól délre
lakó) türk törzsek táborában születési eset fordúlt elő . . . a
nők örvendezés végett összegvülekezének az újszülött anyja
sátrában, hol aztán tapsoltak, tánczoltak és újongottak. Tánczolásuk a levegőben való ugrálásban, a lábszáraiknak a legilletlenebb módon történhető dobálásában s oldalaiknak könyökeikkel való verdesésében állott." S aztán, hol a körülmények
megengedik, ott az ily tisztelgési jelek kölcsönösekké lesznek.
Bosman beszéli, hogy a Rabszolga-partokon, „midőn két
egyenrangú személy találkozik egymással, mindketten térdre
esnek, kezöket összekulcsolják s egymásnak „jó napot"
kívánva kölcsönösen üdvözlik egymást. S fordulnak elő esetek, hogy a hol barátok között a köszöntésnek viszonossága
meg van állapítva, ott az még lebomlás által is fejeztetik ki,
mint például a mosquitoknál (Mexikóban); ott ugyanis —mondja Bancroft — „az egyik leborul a másik lábai előtt, a ki
őt fölemelvén, megöleli s leesik előtte, hogy fölsegíttessék és
egy szorítással megvigasztaltassék." Az ily rendkívüli példák
szükség esetén bizonyítékul szolgálhatnak azon következtetésre, hogy a kölcsönös meghajlások és udvarias köszöntések,
valamint a kalapemelintések nálunk is nem egyebek, mint a
hadi foglyok eredeti lebomlásának és levetkőztetésének némi
maradványai.
Azonban e példákat főként azért idézzük, hogy mintegy
bevezetésül szolgáljanak egy még közönségesebb tiszteletnyilvánításhoz. Már föntebb említők azon tényt, hogy a műveltebb arabok közt, midőn egy alsóbb rangú egy magasabb
állásúnak kezeit meg akarja csókolni, ha ez leereszkedő, akkor
ellenszegül és az ekként támadt összeütközés az által egyenlíttetik ki, hogy az alsóbb rangú saját kezeit csókolja meg.
Ennek bizonyítékáúl álljon itt néhány sor Niebuhrnak egy
hasonló szokásról szóló leírásából:
„ H a két pusztai arab találkozik egymással: több
mint tízszer kezet fog. Mindegyik megcsókolja saját kezeit
s ekközben folyvást eme kérdést ismétli: „hogy vagy ?" . . .

Yemen tartományban mindenik találkozó úgy tetteti, mintha
a másik a keze után nyúlna, a magáét azonban visszakapja,
hogy hasonló tisztesség elfogadását elkerülje. S végre, hogy e
versengésnek vége legyen, a kettő közül az öregebb megengedi, hogy ujjait a fiatalabb megcsókolja."
E tényekben nemde magunk előtt látjuk a kézszorítás
eredetét ? . . . . Nevezetesen ha két személy közül mindenik
az által igyekszik tiszteletét másika iránt kifejezni, hogy
annak kezét megcsókolja és saját kezének megcsókolását csupa
udvariasságból mindenik visszaútasítja, mi fog akkor törtenni ? . . . Mint midőn két személy valamely szobából egyszerre akarván távozni, egyikéjök a másiknak elsőbbséget
igyekszik adni, de ez nem akar elől menni, minek aztán az
lesz az eredménye, hogy az előtornáczban a tovahaladás
nemileg meg lesz akadályozva közöttök, a mennyiben mindenik gátolva lesz az előremenetelben: épen úgy a föntebb említett két személy közül, ha valamelyik megkísérti másikának
kezét megcsókolni és ez azt meg nem engedi, akkor létre jön
azon mozgás, mely szerint az egyik egyén a másiknak kezét
saját ajkaihoz igyekszik emelni, amaz azonban azt meg nem
engedi, ismételten lehúzza, sőt ellenkezőleg ő is hasonlót
igyekszik cselekedni, mi szintén nem sikerűi; majd ismét az
előbbi kísérli meg a kézcsókolást, s ezt egy ideig így folytatják
tovább felváltva. Bár az ilyféle cselekvések eleintén szabálytalanok, mindamellett a mint e szokás terjed s a mint azon
tény — hogy az egyik a másikának kezét meg nem csókolhatja — ismeretessé lesz : ama mozgások szabályszerűekké
leendenek. Világos tehát, hogy azon egyszerű és gyöngéd
kézszorítás közt, a melylyé ez üdvözlési módot mostanában
össze szokták vonni, és a régi divatú szíves kézszorítás
között, nagyobb különbség van, mint van ez utóbbi szíves
kézrázás (hand-shake) és azon mozgás között, mi azon törekvésből származik, mely szerint egyik személy a másiknak
kezét megcsókolni igyekszik.
Még ha az araboknál szokásos eme tiszteletnyivánítást
nem vennők is föl vezérfonalúl, mindamellett kötelezve volnánk arra, hogy a kézszorításnak föntebb jelzett eredetére
utaljunk. Az eddigi összes bizonyítékok után senki sem lehet
azon hitben, hogy a kézszorítás egykor önkéntesen megállapított köszöntési mód lett volna; és ha egynémely olyféle

cselekvésből vette is természetes eredetét, mely — miként a
többi — alárendeltséget fejezett ki, mindamellett a kézcsókolás cselekvényét úgy kell tekintenünk, mint a mely egyedül
képes a kézszorítás eredetére rávezetni bennünket.
így tehát a bókolatnak bármely neme épen azon forrásból származott, melyből a győzelmi jelvény és a tagcsonkítás
származtak. A legyőzött ellenség hódítója előtt elterülve hentereg — ha ugyan az életének megkegyelmezett — a ki őt
meg is ölheti az által, hogy testének egy részét győzelmi
emlékül levágja vagy pedig kevésbbé fontos testrészének
lemetszése által öt, mint alattvalóját megjegyezheti; majd
fegyvertelenül és megszakgatott ruházatban hanyatt fekszik,
majd nyakát a győző lábai alá helyezi, majd magát porral és
sárral bemázolja; vagy pedig — a mi szintén gyakori eset —
kivetkőztetik győzelmi jelvényekkel fölczifrázott s általa
nagyra becsült ruháiból. így tehát a leborulás, a porral való
behintés és a ruliátlanítás, melyek a leigázás alkalmával esetlegesen fordulnak elő — valamint a tagcsonkítás, úgy ezek
is — a leigázás elismert bizonyítékaivá lesznek; s innen
származnak aztán először is azon ismertető jelek, melyeket
a rabszolgákra uraik, az uralkodók pedig alattvalóikra erőszakolnak ; majd később a fölebbvalók előtti önkéntes, alázatteljes testtartás, végül innen származnak azon alsóbb rangúságot kifejező tisztelgési mozdulatok, melyeket az egyenlő
rangúak egymás iránt szoktak tanúsítani.
Hogy a bókolat minden neme harczias állapotból származik, az oly következtetés, mely teljesen megegyez azon
ténynyel, hogy azok a társadalom harczias jellegének fejlődésével együtt folyvást fejlődnek. Azon testtartások és mozdulatok, melyek bókolatot fejeznek ki, a főnök nélküli törzseknek
nem jellemző tulajdonságai, valamint oly törzseknek sem,
melyeknél a főnökség nem állandó, minők például a fuegóföldiek, az andamanok, az ausztraliabeliek, a tasmaniabeliek
s az eszkimók. Azon leírások, melyek a műveletlen népeknél
divatozó illemszabályokról szólanak, Amerikának vándorlásban élő és nagyobbára szervezetlen állapotú népcsoportjainál
nem igen, sőt egyáltalában nem említenek olyféle cselekvéseket, melyeket szolgaság vagy alárendeltség kifejezőjeként
lehetne tekinteni. Igaz ugyan, hogy Indiában vannak bizonyos olyféle népfajból alakult társadalmak, melyek politikai

tekintetben némi szervezettel bírnak és békés természetűek,
mely társadalmakban fordulnak elő bizonyos alázatteljes tiszteletnyilvánítások is, mint példáúl a todáknál, a kiknél ugyanis
mennyegzö alkalmával a menyasszony saját fejét vőlegényének lábai alá helyezi; azonban miután az ilyen és ennél
kevésbbé körvonalozott kivételek leginkább a megtelepült,
baromtenyésztést és földmívelést üző törzseknél fordulnak
elő, kiknek ősei a vándorlási és állandó állapot közötti minden
fokozatot átélték, mely idő alatt általában véve liarczias foglalkozásúak valának; ennélfogva bátran azt lehet gyanítanunk, hogy ezek csakis oly fenmaradt szertartások, melyek
elveszíték eredeti jelentőségöket: annyival inkább, mivel az
említett esetekben nincsen meg többé az általok kifejezett
társadalmi és családi alárendeltség. Más részről pedig úgy
találjuk, hogy a különböző elemekből alakúit és csakis katonai
szervezet által tömörült társadalmakban — melyek később
katonai külszervezetet nyertek — a politikai és társadalmi
eletet szembetűnően a szolgai meghunyászkodás jellemzi.
Ha már most azon kérdést teszszük fel magunk elé, hogy
melyek azon kevéssé kifejlett társadalmak, melyekben a
fölebb valók előtti földön csúszás es fetrengés előfordul ? . . .
erre a felelet elég világos. Nevezetesen feltalálhatjuk azon
bókolásmódokat a Fidzsi szigeteknek harczkedvelö és emberevő lakóinál, kiknél az uralkodó az alattvalóknak személye
es vagyona fölött korlátlan hatalommal rendelkezik s a kiknél
a rabszolgák által lakott nemely területeken a köznép úgy
tekinti magát, mint a kiket csak azért nevelnek föl, hogy a
fölebb valóknak eledelül szolgáljanak; ott találjuk e szokást
Uganda (afrikai) tartományban, hol a háborúskodás szakadatlan s a hol a jövedelem csaknem kizárólagosan zsákmánylás útján szereztetik be es pedig épen ugy a szomszédos
törzsektől, mint az alattvalóktól, s a hol a királyról azt beszélik, hogy ,,miután ő felsége nem talált elegendő vadat, melyre
lövöldözhessen, ennelfogva sok embert lelődözött"; ott találjuk azt a vérengző Dahomeban is, hol a szomszédságban eső
társadalmakat azért üldözik, hogy a király palotájának díszítéséül annál több emberfőt kapjanak s a hol föl egész a legfőbb miniszterig mindenki a király rabszolgája. Nem különben
föl lehet azon bókolási módot találni az elöhaladottabb államokban i s , mint például Burmahban es Siámban, hol a

múlt időkből örökölt harczias jelleg korlátlan egyeduralmi
hatalmat hagyott hátra; úgy szintén .Japánban, hol a korábbi
időkben nagyon is gyakori háborúskodások alatt kifejlődött
és megerősödött kényuralom mellett minden időben megvolt
az alsóbb rangúak részéről a magasabb rangúak iránt tanúsíttatni szokott e csuszó-mászó bókolat ; valamint feltalálhatjuk Chinában, hol a japánival hasonló módon keletkezett
rokon természetű kormányforma mellett máig is folyvást
gyakorlatban van bizonyos fél-leborulás a legfőbb uralkodó
előtt, a fejnek földhöz ütögetése végett. Épen így van ez a
lábcsókolással, mint a bókolat egymás nemével is. Ez ugyanis
szokásban volt az ős Peruban, hol az egész lakosság katonai
külszervezet és fegyelem alatt állott. Továbbá el van ez terjedve Madagaskár szigeten, hol a külszervezet és életfoglalkozás határozottan katonai jellegű ; valamint különféle keleti
népeknél, melyek — miként a múltban, úgy jelenleg is —
folyvást kényuralmi kormányforma alatt élnek, a bókolat e
neme ma is épen úgy fennáll, mint a hogy a legtávolabbi
múltban fennállott. Szintén így áll a dolog a ruházatnak teljes vagy részben való levetésével is. A föntebbi megjegyzésekben azt láttuk, hogy a ruházat levetésének legrendkívülibb
módja Fidzsi szigeten és Uganda tartományban fordul elő;
a míg a csakis derékig történő mérsékelt testlehajlásra Abyssinia tartomány és Tahiti sziget szolgáltatnak példákat, mely
utóbbiban a királyi hatalom — bár elég nagy — de nem elég
gonddal van gyakorolva. Ugyanez áll a lábak meztelenítését
illetőleg is. Ugyanis régenten ez volt a király előtti bókolat
kifejezője az ősi Peruban és Mexikóban, valamint ma is az
Burmáhban és Persiában, mely országok mindegyikének zsarnoki kormányformája volt, sőt van ma is, mely kormányforma
a harczias állapot által lön kifejlesztve. Hasonlóképen űgy
találjuk, hogy szintén ilyen viszony létezik a többi — szélsőségig vitt — bókolási módokat, nevezetesen a pornak fejre
hintését, a silány ruházat felöltését, a teherhordást s a kezek
összekötését illetőleg is. Ugyanezen igazságra találhatunk, ha
hasonlatba, teszszük Európa népeinek szokásait a múlt időkben — a midőn harczolás volt az élet egyedüli foglalkozása,—
azon szokásokkal, melyek ma is fennállanak, a midőn azonban a harcz már' nem tekintetik többé az élet kizárólagos
foglalkozásának. A hűbériség napjaiban, a hódolat különféle

módon,, nevezetesen lábcsókolás,. térdencsuszás, kézkulcsolás,
valamint a ruházat különböző részeinek levetése által volt
kifejezve; azonban a mi napjainkban e bókolatok közül a
lealázóbbak vagy teljesen, vagy pedig részben eltűntek, s ezek
képviselőiként egyedül a fejhajtást, az udvarias testtartást s a
kalapemelíntést hagyták magok után. Ezenkívül nevezetes, hogy
Európának harcziasb és kevésbbé harczias népei között hasonló
megkülönböztetések vonhatók ; ugyanis a continensen a bókolatok teljesebbek és sokkal gondosabb figyelemben tartatnak,
mint példáúl Angliában. Sőt magában az angol társadalomban is
szembeszökő jelenségekre találhatni; mert a felsőbb osztályoknál, melyek a társadalmi szervezetnek azon kormányzó
részét alkotják, mely épen ugy Angliában, miként másutt is,
a hadi állapot következtében fejlett ki — ez alakiságokra nem
csak a fejedelmi udvaroknál (at Court), de sőt a magán természetű körökben is sokkal nagyobb figyelem fordíttatik,
mint azon osztályoknál, melyek az industrialis külszervezetet
képezik, melyeknek tagjai között a bólintásnál és fejbiczentesnél egyebet alig találhatunk. Itt még azon nevezetes tényt kell
megjegyeznünk, hogy az angol társadalomnak kiválóan harczias
részénél, tudniillik a szárazföldi és tengeri katonaságnál a megszabott bókolatoknak nem csak szabályszerűbb és elhatározóbb
kifejezési módja van, mint a társadalom bármely más részénél,
hanem hogy azok egyikénél, nevezetesen a tengeri hadseregnél
— melyet különösen főtisztjeinek korlátlan önkénye jellemez —
ma is fennáll egy bizon}ros szokás, mely némileg hasonló a
barbár társadalmak e nemű szokásaihoz, így példáúl a míg
Burmahban szigorúan megkívántatik, hogy „midőn valaki az
uralkodó palotájához közeledik, a földre leboruljon" ; a dahoman törzsbelieknél pedig az, hogy a királyi palota kapuja
előtt a földig leboruljanak, s a míg Fidzsi szigeten az előrehajlást, mint a „főnök vagy hozzá tartozói, avvagy a főnök
tartózkodási helye iránti tiszteletnyilvánítás jelét határozottan
megparancsolják": addig, midőn valaki egy angol hadi hajóra
lép, szokásban van lövegét a födélzetre letenni.
A természetfölötti lények, és pedig úgy a szellemek,
mint az istenségek iránt tanúsíttatni szokott bókolatok közötti
hasonló ellentéteknek számos bizonyítékaira találhatunk.
A s z e l l e m e k kiengesztelése végetti zsákbaöltözés, mi nem
csak a régi hébereknél volt szokásban, hanem Chinában jelen-

leg is divatozik, valamint a testnek részben való megmeztelenitése s a fejnek porral való beliintése, mi keleten a temetési
szertartások alkalmával ma is előfordul, az oly előhaladt társadalmakban, melyek az industrialismus által lényegesen
módosított szerkezeti jelleggel bírnak, föl nem találhatók.
Az angoloknál, kiket e változás különböző fokai különösen
jellemeznek, a holtak iránti bókolatok — kivéve a sírnál szokásos kalaplevételt — teljesen eltűntek. Szinten így van a
dolog az istentiszteletnél szokásos bókolatokkal is. A templomokhoz közeledés alkalmával szokásos lábmeztelenités, mint
ezt példáúl az ősi Peruban gyakorolták, valamint a saruknak
leoldása a teplomba lépeskor, mint ez ke'eten ma is divatozik,
mindezek oly cselekmenyek, melyekhez teljesen hasonlót az
angol népnél avvagy a continensen — bizonyos bűnbánati
alkalmakat kivéve — semmiféle alkalommal nem találhatunk,
így tehát se a földre borulás, se a fejnek a ehinai áliitatoskodók gyakorlata szerinti földhöz ütögetése, se a mohamedánoknál szokásos hasonló testtartás nem fordul elő ott,
hol a társadalmi intézmények szabadabb formái, melyek az
industrialis jellegnek megfelelnek, a harczias jelleget sokban
módosították. Sőt meg a terdencsuszás is, mint a vallásos
hódolat egy alakja, az angoloknál nagy részben kiment a
divatból, úgy hogy a legkevesbbé harczias jellegű felekezet —
a quákerek — semmifele vallásos bókolattal nem elnek.
Az ekként levezetett következtetések, melyek a föntebbi
következtetésekkel párhuzamban állanak, azonnal természeteseknek fognak feltűnni, mihelyt gondolóra veszszük, hogy
a harczias foglalkozások, melyek lenyegökben korlátozók, a
parancsolást és engedelmesseget szüksegkepenivé teszik, es
hog}7 ennélfogva, a hol ezek vannak túlsúlyban, ott az alárendeltség jelei föleröszakoltatnak; a míg megfordítva, az
industrialis foglalkozások — es pedig akár azok, melyek a
munkás és munkáltató, akár azok, melyek a vevő es az eladóközötti viszonyból származnak, ha már egyszer öszhangzásba
hozattak — lényegileg nem korlátozók, s ennelfogva, a hol
ezek az uralkodók, ott csakis a szerződés betöltesere vannak
az illetők rászorítva: s innen ered aztán az alárendeltség jeleinek folyton kevesbedö használata.
H E R B E R T SPENCER
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VI.
MEGSZÓLÍTÁSI FORMÁK.

A mit a bókolat tényekben, a megszólitási formák azt
fejezik ki szavakban. Mindenekelőtt azt kell kiderítenünk,
vajon e két szertartás közös forrásból ered-e; hogy pedig ezek
valóban közös alapból származnak, azt világosan ki lehet
mutatni. Ugyanis számos oly eset fordúl elő, melyben e két
szertartás, mint egymással teljesen egyenértékű, minden megkülönböztetés nélkül használtatik. Többek között Spencer
kapitány a lengyelekről s a sziléziai szlávokról szóló leírásában a következő megjegyzést teszi:
„Szokásaiknak talán egyetlen megkülönböztető vonása sem jellemzi őket annyira, mint bizonyos szívesség elismerését kifejező önmegalázódási módjuk, s liálaérzetöknek szolgaias nyilvánítása. A ,,lábaidhoz borulok" (Upadam do nog) kifejezés nem puszta szólásmód, mert
pár krajczárnyi csekély adományért is, a szó valódi értelmében, földre
vetik magokat s megcsókolják az ajándékozó lábait."

Itt tehát a legyőzött ember a legyőző előtt vagy ténylegesen alázatos testtartást veszen föl, vagy pedig azt csak
szóval jelzi; a gyakorlatban pedig a szóval való kifejezés a
cselekvésnek tényleges véghezvitelét helyettesíti. Más esetek
szintén azt mutatják, hogy a szavak és tettek egyenértéküek*) Az előbbi közleményeket lás.l a Budapesti
füzeteiben.
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nek vétetnek; mint pl. midőn az alázatos bókolatokhoz szokott török udvaroncz így szólítja meg a szultánt: „Mindenség
központja! Szolgád feje lábaid alatt v a n " ; vagy midőn a
sziámi ember, kinek szolgai leborulása naponként előfordul,
így szól fölebbvalójához : „Jóltevő uram, kinek én lábainál
vagyok"; s a herczeghez: „En a te lábaidnak sarutalpa"; a
királyhoz: „Porszem a te szent lábaid alatt". S még inkább,
midőn a sziámi király kísérője így szól: „Felséges és kegyelmes uram, én a te rabszolgád kérlek: add ki királyi parancsodat, s helyezd azt az én agyvelőmre, az én fejem tetejére"
stb.; mindezekből azt látjuk, hogy szószerénti értelemben van
véve azon föltétlen hódolatot kifejező testtartás, melynél fogva
a fej a legyőző lábai alá kerül.
Sőt közelebbi országokban is számtalan oly példára akadunk, melyek a helyett, hogy a hódolatot ténylegesen véghez
vinnék, azt csak szóval kifejezett alakjában tüntetik föl. Oroszországban, a mérsékelt despotismus jelen napjaiban is a kérvények rendesen e szavakon kezdődnek: „így meg így veri
homlokát" (a földhöz); s innen a kérvényezők „homlokverdesőknek" neveztetnek. A franczia királyi udvarnál még
1577-ben is szokásban volt ilyforma kifejezésekkel élni: „Csókolom herczegséged kezeit". Spanyolországban — hol a múlt
időkből fenmaradt keleti szokások jó részben még folyvást
érvényben vannak — még jelen napjainkban is ilyeneket
olvashatunk: „Ha egy előkelő nőtől el akarsz búcsúzni, így
kell szólanod: ,Asszonyom, lábaidhoz vetem magamat';
melyre ő így válaszoland: ,Uram, csókolom kezeit'."
Az előre bocsátottak következtében az ily megszólítási
formák eredetét és jellegét előre lehet sejteni. Azon más egyéb
módok mellett, melyekkel az illetők a győzőt, az urat és uralkodót kiengesztelni igyekeznek, természetesen oly beszédmódok is keletkeznek, melyek a legyőzetésnek szóval kifejezett
testtartásáról tesznek bizonyságot, s melyek később különféle
— a szolgai állapot elismerését kifejező — szólásformákká
fejlődnek. Ennélfogva azt lehet következtetni, hogy azon megszólítási formák, melyek a most jelzett eredettel bírnak, általában véve a megszólított személy tulajdonjogát, vagy ő iránta
való alattvalóságot többé-kevésbbé tisztán fejezik ki.
A kiengesztelést jelentő beszédek között gyakran fordulnak elő olyanok is, melyek a helyett, hogy a legyőzetés

által fölerőszakolt lebomlásnak adnának kifejezést, az abból
s z á r m z ó azon állapotot írják le, mely szerint a megszólító a
megszólított személy kegyétől függeni látszik. E szertartások
legkülönösebbike az emberevő tupi népfajnál fordúl elő. A míg
ugyanis egyrészről a harczos ott ezt kiáltja ellenfelének :
„Következzek be reád minden szerencsétlenség, pecsenyém !",
másrészről a fogoly Hans Stadetől megkövetelt nyilatkozat,
midőn egy tanyához érkezék, ez vala: ,,En, a te táplálékod,
eljöttem". Az életnek szóval való fölajánlását más helyeken
másként szokták kifejezni. Mondják ugyanis, hogy Oroszországban, a régi időben, a czárhoz intézett kérvények e
szavakkal kezdődtek: „Ne vágasd le a mi fejünket, oh fölséges Űr, hogy bátorkodánk hozzád folyamodni, hanem hallgass meg minket!" Es ámbár ez állításunkat nem igen
tudnók teljesen igazolni, mindamellett némi közvetett bizonyíték meríthető a ma is közajkon keringő eme közmondásból : „A ki a czárhoz megy, az fejével játszik", valamint
kitetszik ez a következő verssorokból is :
„Lelkem az istené,
De földem az enyém,
Fejem meg a czáré, —
Csak a hátam tiéd !"

Továbbá a helyett, hogy valamely alattvaló vagy ténylegesen vagy csak színlegesen is egyenes kifejezést adna azon
ténynek, hogy az ő élete a megszólított fölebbvaló kegyelmétől függ, némely esetben úgy találjuk, hogy csak annyit mond,
hogy ő annak csupán ingósága, csakis oly bérlő, kit az bármikor kiűzhet a bérletből. Erre Afrika, Polynézia s Európa
számos példát szolgáltat. „Midőn ugyanis egy idegen ember
valamely belföldi szerecsennek (serra colét) házába belép, az
kimegy és így szól: „Fehér ember, házam, feleségem és gyermekeim mind téged illetnek". Ha a Sandwich szigeteken egy
főnököt az ő háza és csolnaka tulajdonosa felől kérdeznek,
legtöbbnyire ezt válaszolja: „Azok a tiéid s az enyéimek".
Francziaországban, midőn a XY. század közepén az akkori
királyné egy zárdát meglátogatott, egy előtte térdre borúit
apát a hozzá intézett üdvözlő nyilatkozatban, többek közt,
ezeket mondá: „Mi átengedjük, sőt felajánljuk neked az apátos monostort, mindazzal, a mi benne v a n : testeinkkel, vala-

mint javainkkal együtt". Sőt Spanyolországban, hol az udvariasság jelenleg is azt kívánja, hogy bármi költse föl valamely
látogató tetszését, azt neki azonnal föl kell ajánlani, a szabályszerű levélkeltezésnek ilyenformán kell történni: . . . kelt
ezen te házadban; mintegy azt akarván ez által jelezni, hogy
a levélíró azon hajlékot, bárhol legyen is az, a levélvevőnek
rendelkezésére bocsátja; s nagy illetlenség volna így írni:
kelt ezen én házamban stb.
Azonban a valódi, vagy csak színleges fölebbvaló megszólításának e módjai, melyek legfeljebb csakis közvetve
fejeznek ki személyi és tulajdonjogi alárendeltséget, csupán másodrendű fontossággal bírnak azon eljáráshoz képest,
mely szerint a rabszolgai és szolgai állapotnak nyílt kifejezést adunk, mely szokás a barbár korszakból eredve, a civilisatio csatornáján át egész napjainkig fentartotta magát.
A bibliai elbeszélések eléggé megismertetnek bennünket
a szolga elnevezéssel, melyet az alattvaló vagy alsóbb rangű
szokás szerint alkalmaz magára, midőn uralkodójához, vagy
fölebbvalójához beszél. A szabadság jelenlegi napjaiban a
naponkénti szokás által megállapított társulás egészen elhomályosítá azon tényt, hogy a szolga szó — a mint ez a régi
történetek fordításaiban használtatni szokott — mely tulajdonképen rabszolgát jelent, a hadi fogolynak helyzetét akarja
kifejezni. Következőleg, midőn e kifejezések „a te szolgád"
vagy „a te szolgáid" — mik a bibliában igen gyakran előfordúlnak — a király színe előtt nyilváníttatnak, ezeket ugy kell
tekintenünk, mint a melyek ugyanazon leigázást jelentik,
melyről a megelőző szakaszban idézett kifejezések fejtegetésénél tüzetesebben értekezénk. Világos tehát, hogy ez önlealázó kifejezéssel nem csupán a fejedelem kísérői, hanem a
legyőzött népek, sőt általában az alattvalók is éltek, miként
ezt többek között azon esetből is láthatjuk, midőn a Saul
király elé vezetett Dávid mind magát, mind atyját úgy mutatja be, mint a király szolgáit. (I. Sám. XVIII: 34.) Az uralkodók előtt szokásos hasonló kifejezési módok egész a legújabb időig fenmaradtak.
Azonban a szolgaságról tett azon vallomások, melyek
eredetileg csakis a legfőbb tekintélyek előtt nyilváníttattak,
már a legrégibb időben az alsóbb rangú tekintélyek irányában
is használtattak. így pl. midőn Józsefnek bátyjait Egyiptom-

ban az öcscsük elé vitték, félelmökben öcscsük szolgáinak
vagyis rabszolgáinak nevezék magokat; sőt nemcsak, hanem
még atyjokról is úgy beszéltek, mint a ki hasonló viszonyban
áll ő vele. Továbbá, arra is vannak bizonyítékaink, hogy e
kifejezési formák az egyenlők közötti társalgás közben is használatban voltak, főként oly esetben, midőn valaki egy más
valakitől bizonyos kedvezményt akart megnyerni, mint ezt a
Birák könyve X I X : 19. is bizonyítja. — Hogy hasonló szokás
miként terjedt el az európai népek között — néhány példa
felmutatásán kívül — úgy hiszszük, nem szükség mással
bizonyítanunk. A franczia udvaronczoknál — a XYI. században — szokásban volt a következő kifejezéssel élni: „ E n a te
szolgád s házadnak állandó rabszolgája vagyok"; sőt nem
szükség messzire visszamennünk, hogy a szolgai állapotnak
ilyféle szokásos, bár némi tekintetben közvetett kifejezéseire
találhassunk: „Parancsolj velem", „szolgálatodra s tiszteletedre mindenkor kész" stb. Azonban napjainkban már, ha
csak gúnyból nem, másként nem igen szoktunk élőszóbeli
beszélgetés közben, ilyféle kifejezésekkel élni, legfölebb csak
írásban, minők pl. „Engedelmes szolgája", „Alázatos szolgája" stb., sőt írásban is leginkább oly alkalmakkor szoktak
ezek használtatni, midőn az illető két fél között bizonyos
tiszteletteljes távolság létezik, s épen ez okból nem ritkán
megfordított jelentéssel bírnak.
Hogy hasonló kiengesztelő szólásformákat vallásos czélból is használnak, az mindenki előtt tudva van. A héberek
történetében pl. az emberek úgy vannak leírva, mint Istennek
szolgái, s nem különben a király szolgáiként is tekintetnek.
Az ó testamentomi történetekben a zsidókkal szomszédos
népekről az mondatik, hogy azok épen úgy szolgálnak az ő
Isteneiknek, mint a rabszolgák az ő uraiknak. — Ezen
kívül a bibliában különféle esetek fordúlnak elő, melyekben a
látható és láthatatlan uralkodó közötti viszony teljesen
hasonló módon van kifejezve; mint pl. midőn olvassuk, hogy
„a király teljesítő szolgájának kívánságát", másutt pedig, hogy
„Az Űr megszabadítá Jákobot, az ő szolgáját" stb. Ennélfogva
a „te szolgád" kifejezés, mint ez az istentiszteletben ma is
használatos, szintén oly eredetű, mint a vallásos szertartás
többi elemei.
S talán itt inkább — mint másutt — megjegyezhető

azon tény, hogy a „te fiad" kifejezés, melyet épen úgy használnak
az uralkodó, mint a fölebbvaló s más efféle személyek irányában, eredetie szerint egy jelentésű a „te szolgád"-dal. Ugyanis,
ha gondolóra veszszük, hogy a műveletlen társadalmakban a
gyermekek csakis szülőik eltűréséből léteznek, és hogy a
patriarchális népcsoportoknál, a honnét az európai művelt társadalmak is leszármaztak, az apának élet-halál hatalma volt
gyermekei fölött: akkor lehetetlen be nem látnunk, hogy valaki
fiának nyilváníttatni eredeti jelentése szerint teljesen annyi
volt, mint annak szolgájának, vagy rabszolgájának neveztetni.
A régi korban számos oly példát találhatunk, melyek e kétféle kifejezés egyenértéke mellett tesznek bizonyságot, mint
pl. midőn „Aház, Judának királya, követeket külde Tiglatpilézerhez, Assyria királyához, ezt mondván: ,En a te szolgád és fiad vagyok : jöjj fel és szabadíts meg engemet'." stb.
(II. Kir. XYI: 7.) Hasonlóképen az újabb korban is számos
példára találhatunk, melyeket azon középkor szolgáltat, a
melyben — mint láttuk — némely uralkodók más hatalmasabb uralkodóknak fiúvá fogadás végett önként fölajánlák
magokat, s a fiúi szolgaság állapotát magokra vevék és magokat azok fiainak nevezék, mint tett pl. I. Theodebert és II.
Childebert Justinian császárral ós Mauriciussal. Arra is vannak példáink, hogy az alárendeltség e kifejezése — épen
úgy, miként a többi — némely helyeken addig terjed, míg
végre a közönséges köszöntési mód alakjává nem lesz. így pl.
a samoa-szigeti lakos nem tud más megnyerőbb kifejezéssel
élni, minthogy magát a megszólított személy fiának nevezi.
*

*
*

Ezek után azon tisztelgési szólásformáktól, melyek önlealázást fejeznek ki, áttérhetünk azokra, melyek más személyt
fölmagasztalnak.
E szólásmódok bármelyike magában véve nem egyéb,
mint bizonyos viszonylagos alsóbbrangúság kifejezése: s e
vallomás még hathatósabbá leend akkor, ha a kétféle szólásmód — mint ez rendesen történni szokott — együttesen használtatik.
Egyelőre épen nem látszik valószínűnek, hogy a ruagasztalást kifejező szólásformák szavait — miként a kiengeszte-

lések többi módját, épen úgy — vissza lehet vinni azon eredeti magatartásra, melyet a legyőzött egyén legyőzője előtt
tanúsítani szokott; azonban arra vonatkozólag már vannak
megbízható bizonyítékaink, hogy ama magasztaló kifejezések
— némely esetekben — valóban ilyféle módon keletkeztek.
A győzelmes II. Ramses előtt, az általa legyőzött ellenfelek
eme magasztaló szavakkal vezetik be kegyelemért esdő könyörgéseiket: „Dicső fejedelem, ki sergeidnek oltalmazója vagy,
ki karddal vitézkedel, ki csapataidnak az ütközetben védbástyája, az erőnek hatalmas királya, nagy fejedelem, az igazság
tündöklő napja vagy, a Ra istenség által kipróbált, a győzelmekben dicső Ramses Miamon". Az azonban világos, hogy az
oly dicsérő nyilatkozatok között, melyeket a legyőzött ellenfél
szokott nyilvánítani, s azok között, melyek a legyőzöttek utódaitól , mint állandóan leigázott néptől származnak, úgy
szintén azok között is, melyeket közönségesen az alattvalók a
harczias és zsarnok uralkodók előtt szoktak kifejezni — egyáltalában semmi különbség nincs. Ezzel kapcsolatban vizsgálat alá vehetjük azon dicsőítő kifejezéseket, melyek sokban
hasonlítanak azon megszólítási formákhoz, minőket a sziámi
király előtt szoktak nyilvánítani, mint pl. : „Hatalmas és fönséges úr !", „Isteni kegyelem !", „Isteni örök rend!", „Életnek ura!", „A földnek uralkodója!" stb. vagy pedig a minőket
a török szultánhoz szoktak intézni, pl.: „Istennek árnya!",
„A mindenség dicsősége!" vagy a minők azok, melyeket a
chínai császárhoz intéznek: „Égnek fia!", „Tízezer év ura!",
vagy pedig azok, melyeket pár évvel ezelőtt Bulgária lakói az
orosz czárlioz intéztek: „Oh áldott czár!", „Boldogságos
czár!", „Igazhitű hatalmas czár !", vagy végül olyanok, minőkkel a múltban a franczia uralkodóhoz intézett beszédeket
szokták kezdeni: „Oh véghetetlen jóságú!", „Oh igen nagy!",
„Oh végtelen kegyelmű!" stb. S a szándékos hízelgők által
nyilváníttatni szokott e kiengesztelési módokhoz igen sokban hasonlítanak más olyan szólásformák is, melyekben a
hizelgés csakis közvetve van kifejezve — tettetett csudálattal a fölött, a mit az uralkodó mond, bármi legyen is
az; mint midőn Delhi városa (Keletindiában) királyának
udvaronczai — bármily közönséges dolgot beszélt is az uralkodó — kezeiket föltartva így kiáltoztak : „Csuda, csuda teljes !"; vagy pedig, ha ő fényes nappal azt találta mondani:
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„Éj van", azok rögtön ezt válaszolák: „íme a hold és a csillagok!"; vagy pedig, midőn az oroszok a múlt időben ily fölkiáltásokkal éltek : „Isten es a fejedelem akarta!", „Isten és
a fejedelem tudja !" stb.
Azon magasztaló kifejezések, melyeket ekként először a
legfőbb emberek irányában használnak, igen természetesen
a kevesebb tekintélylyel bíró emberekhez, sőt a még ezeknel
alsóbb rangúakhoz is lassanként alá szállanak. Példaként felhozhatók itt azon szólásmódok, melyek Francziaországban a
XYI-ik század folyama alatt folyvást divatban voltak, mint pl.
a bíbornokot következő módon czímezték : „fönséges és főtisztelendő" ; a püspököt „főtisztelendő és főméltóságú"; a herczeget „főméltóságú és főtisztelendő úr, kiválóan tisztelt
u r a m " ; az őrgrófot „főméltóságú és nagyrabecsült u r a m " ;
a tudóst „erényes és jeles" stb. Sőt a mult időből más népek
közül is idézhető ilyesféle tisztelgési szólásforma az alsóbb
rangúak iránt, mint pl. a „nagyon tiszteletre méltó" a lovagok s néha az őrgrófok iránt; a „nemzetes és tiszteletreméltó
jellemű" pedig a nemesek iránt használtatott; sőt még a városi
tanácsosokhoz és az egyszerűen „uram"-nak nevezett egyének
nevei elé is szokás vala ilyesféle dicsérő kifejezést illeszteni:
„érdemes és tiszteletes", „tiszteletes, tudós és nagyérdemű"
stb. A hízelgő epithetonok mellett még oly hizelgések is közkeletnek örvendenek, melyek még bonyolódottabb alakba
vannak öltöztetve és különösen gyakori ez eset keleten, a hol
úgy ezek, mint amazok rendkívüliek. A chínaiaknál a megliívó-jegyeken a legközönségesebb személyekhez is e szók vannak komolyan intézve: „A kitüntetésnek rendkívül magas
fokára fog ön bennünket emelni, ha . . .
Tavernier —
kitől az alig hihető liizelgést tartalmazó föntebbi példát idéztük, a delhii király udvaráról megjegyzi, hogy „e hiba még
a köznép közt is nagyon általánosan el van terjedve"; s midőn
példaként fölhozza, hogy ő maga a legtermészetfölöttibb hatalommal bíró hős emberek közé volt sorozva, egyszersmind
megjegyzi, hogy még az ő katonai kísérője is — ki a legnagyobb hódítóhoz vala hasonlítva — olyannak volt leírva, mint
a ki, ha lovára felül, az egész világot remegésbe ejti; s ez oly
leírás, mely teljesen összevág azon példával, melyet Mr. Roberts a közönséges emberhez intézett s keleten általánosan
szokásos — üdvözlési módra vonatkozóan fölemlít, t. i.:

„Uram ! csak két lény van, ki érettem valamit teliet: az első
Isten, a második pedig te".
Midőn olvassuk, hogy Tavernier idejében keleten ez
vala szokásos kifejezés: „Légyen meg a király akarata",
eszünkbe juttatja az ehhez teljesen hasonló kifejezést: „Légyen
meg Isten akarata", mi azon föltevésre utal bennünket, hogy
a királyok előtt nyilvánított magasztaló kifejezések az Istenekhez intézett szólásformákkal teljesen azonosak. A hol a
katonai jelleg nagyon ki van fejlődve, s a hol az uralkodónak
isteni tulajdonok tulajdoníttatnak, és pedig nemcsak halála
után, hanem még életében, mint pl. az ős Egyiptomban és
Peruban, valamint jelenleg is Japánban, Chinában és Sziámban, ott természetesen következik, hogy a látható uralkodóhoz — valamint az olyanhoz, ki láthatatlanná lett — intézett
hizelgő nyilatkozatok, lényegöket tekintve, ugyanazok. Ha a
király iránti tisztelet túlzása már a legmagasb fokot még életében elérte, akkor az a király halála és Istenné avatása után
— igen természetesen — tovább nem mehet. Es az ekként
létrejött lényegbeli azonosság az azután következő fejlődési
fokozatokon keresztül is folyvást fönmarad azon Istenségekkel együtt, kiknek eredetét többé már nem lehet kimutatni.
*
*
*

Föntebb láttuk, hogy a teljes bókolat két alkatrészből
áll, t. i. az egyik, mely megalázódást, s a másik, mely tetszést
foglal magában; épen így a teljes megszólítási formák szintén két hasonló alkotó elemből vannak összetéve. Nevezetesen azon szólásmódokhoz, melyek a megszólított személyt
önmegalázódás vagy fölmagasztalás, vagy pedig mindkettő
által kiengesztelni igyekeznek — rendesen oly kifejezések is
szoktak járúlni, melyek a megszólított személy iránti ragaszkodásról tesznek bizonyságot, mint pl. a jó egészség és boldogság kívánása stb.
A mások testi jóléte és szerencséje iránti érdeklődésről
tanúskodó kifejezések kétségen kívül korábbi eredetűek, mint
az alárendeltségnek bevallásai. Valamint azon ölelkezések,
csókolódzások és czirógatások, melyek tetszést igyekeznek
kifejezni, rendesen legelőször szoktak a zabolátlan és kevéssé
fékezett vad népek között — kiknél az alázatosságot kifejező

bókolatok még teljesen ismeretlenek — tisztelgési bókolatkent használtatni: épen úgy a barátságot színlelő nyilatkozatok az alárendeltséget kifejező szólásformáknál korábbi eredetűek. — Éjszak-Amerikának kígyó-imádó indiánjainál az
idegent e szavakkal szokták megszólítani : „Nagyon ö r ü l ö k . . .
rendkívül örvendek . .
stb., s Dél-Amerikában az araueaniabelieknél — kiknek társadalmi szervezete, bár némileg előlialadtnak mondható, mindamellett a hadi állapot által még
nem fejlesztetett ki korlátozó jellegűvé — a találkozás alkalmával történni szokott alakiságok, melyek néha „tíz-tizenöt
percznyi időt" is igényelnek, az illető találkozók és hozzátartozóik jóléte felőli kölcsönösen történő részletes tudakozódásokból állanak, melyekhez még gondosan körülírt szerencsekívánatok és részvétnyilatkozatok is járúlnak.
Természetesen a köszöntési formák ez alkatelemei csakis
addig tartanak, míg a függést kifejező cselekvések és nyilatkozatok kifejlődnek. Láttuk, hogy a szolgai bókolatok mellett
minden jó- és szerencsekívánatok is intéztetnek a fölebbvalókhoz a szerecsen népeknél, és pedig úgy a partvidéken,
mint a belföldön lakóknál, és hogy a fulali néptörzsnél, valamint Abyssinia lakóinál a személyes jólét és a hozzátartozók
jóléte utáni tudakozódások nagyon czikornyásak. Azonban
Ázsiában, hol a társadalom katonai jellege már sokkal jobban ki van fejlődve, e szólásformák legmagasabb kifejlettségökben szoktak előfordúlni. A míg a fejedelmek körében
nagyon gyakoriak az eféle túlzott kifejezések: „Oh király, élj
örökké!", addig az eg}7enlők közti megszólítási formákban
sem ritkák az oly szólásmódok, melyek a nagy rokonszenvet
szintén túlzott modorban igyekeznek feltűntetni, mint pl. az
araboknál, kik az által fejezik ki nagy szorongásukat, hogy
néhány perczig gyorsan ismétlik e mondatot: „Hála Istennek . . . hogy vagy?", s a megszólított — főként, ha eléggé
művelt — a hozzá intézett kérdést több ízben félbeszakítja,
s viszont kérdezi: „te hogy vagy ?", vagy pedig — mint ez a
dunaiaknál szokásos — vonzalmaiknak az által adnak határozott kifejezést, hogy látogatásaik alkalmával a kapusnak
átadni szokott rendes látogató-jegyeiken e fölírat olvasható :
„Uraságod ragaszkodó és őszinte barátja, s tanainak állandó
követője bemutatja magát, hogy tartozó kötelességét lerója,
s tiszteletét egész a földre borulásig kifejezze"'. A nyugoti

népeknél, kiknek társadalmi szervezetében a személyes hatalom soha sem érte el azon magasságot, mint a keletieknél, a
tetszés és aggódás kifejezései koránt sem oly túlzottak, a szabadság növekedtével pedig még e kisebb mérvű túlzás is hovatovább mindinkább csökken. Francziaországban aXIY-ik században a czímernök a királyi asztalnál „minden alkalommal
így kiálta föl: ,A király iszik !', mire a jelenlevők mindenike
kifejezé jókívánatát, s viszont így kiáltának: ,Sokáig éljen
a király !"'. És bár a jókívánatnak ez vagy ehhez hasonló
alakja Európa különböző népeinél még mai nap is divatban
van, mindamellett kétségtelen dolog, hogy ma már koránt
sem fordúl elő oly gyakran, mint ez régenten történt. Épen
így van ez a jókívánatoknak társas körben való kifejezésével
is. Bár ilyesféle fölkiáltást: „Hosszú életű legyen nagyságod !"
nálunk (Angliában) még ma is lehet itt és amott hallani,
mindamellett azt mondhatjuk, hogy az leginkább oly helyeken szokott történni, melyeknek lakói egész a legújabb időkig
személyes uralom alatt éltek, sőt bizonyos régi családok iránt
érzett loyalitásuknál fogva szabadságukban még mai nap is
némi tekintetben korlátozva vannak; a míg az ország más
részeiben, melyek a hűbériség kötelékei alól jóval előbb fölszabadúltak, sőt az industrialismus következtében, gondolkozásukat tekintve, már bizonyos átalakuláson mentek keresztül, az érdeklődés rendes kifejezései e rövidke megszólítási
formává vonattak össze : „Hogy van ön ?" (How do you do'?)
és „Isten önnel!" (Good bye!), mely üdvözlési módok azonban
épen nem fejeznek ki több érzelmet, mint a mennyit magokba
foglalnak. Érdekes dolog tudni, hogy azon kifejezési formákkal együtt, melyek nagyon általánosan el vannak terjedve, s
a melyekben a köszöntött személy érdekében az isteni segély
is föl van híva, mint pl. az arab köszöntés-módban: „Isten
kegyelme legyen veled!", a magyarban: „Isten tartson meg",
a szerecsenben : „Isten oltalmazzon", valamint azon szólásmódok mellett, melyek egészségi állapot, erő és szerencse
utáni tudakozódás által fejeznek ki bizonyos érdeklődest,
melyek szintén nagyon el vannak terjedve: vannak ismét
némelyek, melyek a körülmények szerint módosúlnak. Egyik
a keleten szokásos : „Béke legyen veled", mely azon zavaros
időkből maradt fönn, midőn a béke a legfőbb desideratum
vala; másik az egyiptomiaktól fenmaradt: „Hogyan gőzö-

lögsz ?", s egy még különösebb: „Hogyan bántak veled a
szúnyogok ?" — mi Humboldt állítása szerint, reggeli köszöntésmód az Orinoco vidékén.
*

*
*

Hátra van még, hogy megjegyezzük a nyelvnek mondattani és másféle módosúlásait, mely módosított szólásformák a megszólított egyént — önként érthetően — fölmagasztalják, a megszólítót pedig lealázzák. Ezek némi
tekintetben a szertartásnak más alkatelemeihez hasonlítanak.
Láttuk ugyanis, hogy a hol az alárendeltség rendkívüli, ott
; z uralkodó — ha ugyan nem rejtőzik el úgy, hogy teljesen
láthatatlan legyen — midőn nyilvánosan megjelenik, halálos
büntetés terhe alatt meg van tiltva, hogy valaki egyenesen rá
nezzen; s azon fölfogás következtében, melynél fogva megbocsáthatatlan hibának tekintetik, ha valaki valamely fölmagasztalt személyre közvetlenül rábámúl, némely országokban azon szokás fejlett ki, hogy az alsóbb rangúak az előkelő
személyeknek háta mögé kerülnek. Hasonlóképen a földnek
megcsókolása valamely tiszteletben álló személy előtt, úgy
szintén az ő hozzátartozó bizonyos tárgynak megcsókolása
mintegy azt igyekeznek kifejezni, hogy az alsóbb rangú személy — helyzetet tekintve —annyira alant áll, hogy a fölebbvalónak lábát avagy csak ruhája szélét sem merészeli megcsókolni. Épen így van ez a tisztelgések szóbeli kifejezéséuek
alakjaival is, melyek — miként ama bókolati cselekvények —
a megszólított személylyel való közvetlen érintkezést a lehetőségig távol tartani igyekeznek.
A nyelvnek sajátszerű módosúlásai — melyek közönségesen a fölebbvalók és alsóbbrangúak közti távolságot igyekeznek föntartani — annyira általánosan el vannak terjedve,
hogy azok a társadalmi műveltségnek aránylag igen alant
fokán álló népeknél is nagyon fölismerhetők. Ugyanis az abipone népfaj előkelőiről olvassuk, hogy az „ez osztályhoz tartozó emberek nevei mind in-ben, ezek nőinek nevei pedig
en-h&n végződnek. És pedig úgy, hogy e szótagokat velők
beszélés alkalmával úgy a főnévhez, mint az igéhez egyaránt
hozzá kell ragasztani". Továbbá a Samoa-sziget lakóinak
nyelvében van bizonyos határozott számú szóból álló állandó

gyűjtemény, melyre nézve az udvarias műveltség szigorúan
megkívánja, hogy a fölebbvalók iránt, különösen szertartási
ünnepélyek alkalmával, főként azok használtassanak". Jáva
sziget lakóinál „egyáltalán fogva nincs megengedve, hogy
valaki — bármiféle rangú legyen is — az ő fölebbvalójához a
tartománynak közönséges honi nyelvén beszéljen". Gallantinnál az ősi mexikói nyelvről olvassuk, hogy „abban van
bizonyos tiszteletteljesnek nevezett szólásforma, mely az egész
nyelvet áthatja, mi semmi más nyelvben föl nem található .. .
Erről azt hiszik, hogy ez az egyetlen nyelv, a melyben minden szó, melyet valamely alsóbbrangú kimond, élénken emlékezteti őt társadalmi alantas helyzetére".
Azon legáltalánosabb közvetettség, melyet az illem a
megszólítási formákba be szokott illeszteni, általában olyannak látszik, mint a melynek eredete a tulajdonnevek felől
alkotott, primitív babonában található föl. Ugyanis az illető
vadnépek azt képzelik, hogy az ember neve az ő egyediségének egy meghatározott részét képezi, és hogy valaki nevével bírni annyit jelent, mint az illető egyén fölött hatalommal
rendelkezni; s épen ez az oka, hogy a vademberek csaknem
mindenütt vonakodnak neveiket megmondani, és ennélfogva
nem engedik meg, hogy beszéd közben azon néven neveztessenek, melyen különben ismeretesek. Akár ez legyen az egyedüli ok, akár pedig ezt nem tekintve, az, hogy valaki nevének
kimondliatása bizonyos oly jognak tartatik, melyet a névtulajdonos csak magának tart fönn: annyi mindenesetre tény,
hogy a nevek minden népfajnál bizonyos szent sérthetetlenséget nyernek, s épen azért a névnek liiában való fölvétele
határozottan meg van tiltva, különösen pedig akkor, midőn
alsóbbrangúak felsőbbekhez beszédnek. Ennek egyik sajátságos eredménye az, hogy — főként az ős-korban — a személynevek tárgyaktól vétettek, a tárgyak nevei azonban a
használatból kimentek és helyettök mások jöttek forgalomba.
„A kaffereknél a nőknek nincs megengedve, hogy férjeiknek
vagy ezek fitestvéreinek — szúletésök alkalmával nyert —
nevét (i-gama) nyilvánosan kimondják, valamint nem szabad
eltiltott szókat sajátképeni értelműkben használniok . . . .
A főnöknek i-gamá-ja a köznép előtt el van titkolva." Ú
szintén „Samoa szigetén Pango-Pango főnökenek őseiről örökölt elnevezése — mi jelenleg Maunga, vagyis hegy — oly

szónak tekintetik, melyet az ő jelenlétében közönséges értelme
szerint sohasem szabad használni . . . . hanem helyette valami
udvarias kifejezés használandó". Továbbá, a hol kifejlettebb
tulajdonnevek léteznek, ott azokat még mai nap is bizonyos
tartózkodással lehet használni; mint pl. Sziámban, hol a
„király nevét az alattvalónak nem szabad kimondani, s a
királyra mindenkor csakis bizonyos körűlírással szabad utalni,
mint pl. ,az élet fejedelme1, ,a vagyonok ura', ,legfőbb fő' ;
vagy pedig miként Ivhínában, hol ,a ház örege', ,kitűnő, nagyságos' s ,tiszteletre méltó nagy fejedelem', képezik a szokásos
kifejezéseket, a melyekkel a látogató a házi úrnak atyját közönségesen czímezni szokta".
Azzal, hogy valamely előkelő egyén megszólításakor a tulajdonnevek kimondása elkerűltetik, némileg rokon, miként ezt
a föntebb idézett példák eléggé igazolják, a személyes névmások elkerülése; mely névmások a czimezett személylyel szintén
nagyon is közvetlen viszonyban állanak arra nézve, hogy
kimondásuk megengedhető volna ott, hol a megszólító és
megszólított között bizonyos távolságot kell föntartani. Sziámban — miként ezt föntebb példával is igazoltuk — midőn
valaki a király parancsát kérdezi, a névmási alakot, a menynyire csak lehet, kikerüli; és hogy e szokás mennyire általános a sziámbelieknél, eléggé mutatja Piére Braguiére azon
megjegyzése, mely szerint „a sziámiaknak vannak ugyan személyes névmásaik, azonban azokkal csak nagy ritkán élnek".
A megszólításnak ez alakja a chinaiaknál szintén a közönséges társalgásba is átmegyen, mert „ha csak nem kebelbarátok, ők sohasem mondják egymásnak én és te, mit egyébiránt
a legdurvább műveletlenségnek tartanának. Hanem a helyett,
hogy azt mondanák: ,én mélyen érzem azon szolgálatot,
melyet te velem tettél', legtöbbnyire így szólanak : ,azon szolgálat, melyet az úr, vagy doctor úr leghitványabb szolgájával
cselekedett, engem nagyon mélyen meghatott'."
Most a névmásoknak azon visszás használatára térünk
át, melyek a fölebbvalónak fölmagasztalása, az alsóbbrangúnak pedig lealázásáról tanúskodnak. „Az ,én' és ,engem' a
sziámiaknál különféle viszonyok kifejezésére használtatnak,
mint pl. 1. az úr és a rabszolga közt, 2. a rabszolga és gazdája közt, 3. a közönséges és nemes ember között, 4. az
egyenlő rangú személyek között; végezetre pedig vannak

bizonyos szólásformák, melyeket csakis a papok használnak"'.
Még inkább ki van a szokások e rendszere fejlődve a szertartásokat túlságosan kedvelő japániaknál. Ugyanis Japánban, mindenik osztálynak meg van a maga ,én'-je, melyet épen azért
más osztály nem használhat; és különösen van egy, mely
egyedül a Mikádót illeti meg, és egy másik, mely csakis a
nőkre vonatkozhatik . . . „Van nálok nyolcz második személyü
névmás, mely csak a szolgákra, elemi iskolásokra és gyermekekre alkalmazható". Ámbár e megkülönböztetések, melyek
a névmási alakok visszás használatából származtak, nyugaton
nem voltak annyira mesterkéltek, mindamellett ott is eléggé
jelezve valának. Németországon pl. „a régi időben minden
alsóbb rangú személyhez az egyes harmadik személyben beszéltek, mint pl. ,er'", mi nem más mint bizonyos félvállról való
beszélési alak, mely által az alsóbbrangúhoz nem közvetlenül
beszéltek, hanem csupán vonatkoztak rá, mintha a beszéd
tulajdonképen valamely más személyhez lett volna intézve,
mi főként azért történt, hogy a beszélőt a megszólított személytől távol tartsa. S aztán ott van a megfordított eset is,
hogy t. i. „az alsóbbrangúak a felsőbbrangúaklioz beszélés
alkalmával állandóan többes harmadik személyt használnak" :
a mi oly szólásmód, mely, a míg egyrészről épen a többes
szám használata által bizonyos méltósággal ruházza föl a
fölebbvalót, másrészről az alsóbbrangú személytől való távolságot épen a viszonylagos közvetettség által megnagyobbítja ;
valamint ott van bizonyos oly szólásmód, mely eredetien a
hatalommal bírók kiengesztelésével kezdődék, később pedig,
ep úgy miként a többi elterjedt, mígnem végre általános kiengeszteléssé lön. Miután az angol nyelvben nincs meg a névmásoknak azon visszás használata, mely önmegalázódást
fejezne ki: annak helyetteséül megvan a ,,thou" helyett a
„íjoit", mi egykor bizonyos tisztelgési fölmagasztalás volt,
most pedig már minden rangfokozat közt általánosan elterjedt és szertartási jelentését teljesen elvesztette. Azon időben
azonban, midőn a quákerek állhatatosan megmaradtak a
„thou" mellett, a „you"-nak bizonyosan lehetett még némi
szertartási jelentése; és hogy a még korábbi időben bizonyos
méltóság kifejezésére használtatott, az azon tényből is következtethető, hogy a Merovingok korában Francziaországban,
midőn e szokás még csak részben volt meghonosúlva, a kirá-

lyok határozottan megrendelték, hogy ők többes számban
czímeztessenek. — A ki nem tudná elképzelni azt, hogy az
,,ön" czímezés egykor a megszólított személy fölmagasztalására használtatott, az azonnal meg fog arról győződni, ha e
visszás beszédmódot eredeti és nyomatékosabb alakjában
fogja szemlélni; mint pl. Samoa szigetén, hol a lakosok így
szólnak főnökükhöz: „ Jönnötök kell nektek kettőtöknek?" vagy
,,Mennetek kell nektek kettőtöknek ?" stb.
*

*
*

Miután a megszólítási formák ugyanazt fejezik ki szóval, mit a bókolatok cselekvések által, ennélfogva azok a
társadalmi typusokhoz ugyanazon általános viszonyban állanak. E hasonlóságot, habár röviden is, ki kell még mutatnunk. Midőn Burton a dakotalikról, a kik politikai tekintetben
egészen szervezetlenek, s a kiknek névleges főnökük sem volt
mindaddig, míg a fehérek el nem kezdtek közöttük különbséget tenni, többek közt mondja, hogy ,,a mi szószerinti értelmünkben vett szertartások és szokások nálok egyáltalában
nem voltak" ; s ugyancsak ő példáül hozza föl, hogy midőn
egy dakotali valamely idegen hajlékába belép, csupán olyféle
fölkiáltással él, mely annyit jelent, mint „jól v a n ! " Bailey a
veddalikról megjegyzi, hogy, midőn másokat megszólítanak
„semmit sem használnak azon dicsőítések közül, melyek
annyira általánosak a singhaleseknél; egyedül a „te" névmást
használják, akár egymást szólítják meg, akár pedig azokat,
kiknek helyzete külsőleges becsülésre jogosítaná fel őket".
Ez esetek eléggé bizonyítják azon általános tényt, hogy a hol
nincs subordinatio, ott épen nem keletkeznek azon szólásformák, melyek a megszólított személyt fölmagasztalják, a
megszólítót pedig lealázzák. Ellenben a hol a személyes kormányzat korlátlan, ott a szóval való önlealázás és másoknak
szóval való fölmagasztalása rendkívüli mérveket ölt. Ily társadalmaknak tekinthetők azok, minőket főként Sziámban
találhatni, melyekben az alattvalók mindenike a király rabszolgája, s melyekben az alsóbbrangú magát a fölebbvaló lába
porának nevezi, a míg másrészről az uralkodónak földfeletti
hatalmat tulajdonítnak, és a hol a megszólítási formaságok
még egyenlők között sem engedik meg azt, hogy a megszólí-

tott személy egyenesen nevéről neveztessék. Csak az oly társadalmi szervezetben, mint a minő pl. Khináé, a hol ,,a császári felség" hatalma teljesen korlátlan, történik meg az, hogy
a hizelgést és alázatot kifejező szólási formák — melyek eleintén csakis az uralkodókkal való érintkezés alkalmával használtatnak, később pedig, midőn elterjednek — oly rendkívülien czikornyás szélsőségekbe csapnak át, hogy a rendes
szólásforma még az egymás nevének tudakolása közben is
valami ilyféle szokott lenni: ,,Szabad kérdeznem, mi az ön
díszes előneve és kitűnő neve ? " ; a míg a válasz erre: „Az
én szegény családom neve, s az én jelentéktelen nevem".
Vagy pedig, ha azon kérdést vetjük föl, hogy hol fordúl elő a
névmásoknak legczikornyásabb visszás használata, mit rendesen a szertartás szokott létrehozni, úgy találjuk, hogy a
japánoknál, kik fölött a huzamos háborúskodások régóta
állandósították azon despotismust, mely később isteni varázserőt nyert.
Úgyszintén ha összehasonlítjuk az ókori Európát —
melynek legfőbb jellemvonását a folytonos küzdelem által
kifejlesztett, s hozzá nagyon is illő társadalmi szervezet
képezé — az újabbkori Európával, a melyben bár még mai
nap is elég nagy mérvben fordúl elő küzdelem, mi azonban a
társadalmi tevékenységnek inkább csak rövid ideig tartó,
mint állandó alakja: azon tapasztalatra jövünk, hogy a bókolati kifejezések mai napság már korántsem használtatnak anynyira és túlzóknak — mint régenten voltak — épen nem mondhatók. Ugyanezen ellentétre találunk akkor is, ha egymás
mellé állítjuk Európának azon újabbkori társadalmait, melyek
aránylag nagymérvű hadi szervezettel bírnak; mint szintén
akkor is, ha párhuzamba helyezzük az angol társadalomnak
a katonai szervezet által kifejlesztett osztályát az industrialismus által kifejlesztett osztályával. Angliában a túlságig
menő liizelgések s az alázatteljes szólásformák korántsem
annyira általánosak, mint a szárazföldön; és habár az újabb
időben a bókolási kifejezések az angol uralkodó osztálynál
háttérbe szorultak : mindamellett ott mégis nagyobb mérvben
vannak ez idő szerint is használatban, mint az industriális
osztálynál, és pedig ennek is különösen azon részénél, mely
az uralkodó osztálylyal semmi közvetlen viszonyban nem áll.
Ez egybevetések épen úgy, miként az elöbbeniek kétsé-

gen kívül szükségképeniek. Azonban, ha most erre azt mondaná valaki, hogy a katonai (organisatio militaris) szervezetben meglevő kényszerült engedelmességgel — mely a harczi
foglalkozás czéljából alakúit egész társadalomnak legfőbb typusát szokta képezni — igen gyakran oly szólásformák járnak
együtt, melyek épen nem fejeznek ki hódolatot: s másrészről
viszont azon ellenvetést tenné, hogy a terménynek, szolgálatnak és pénznek stb. önkénytesen űzött tényleges kicserélésevel — mi pedig az industrialis társadalmi életet különösen
jellemzi — a mások túlzott megdicsérése, önmagának pedig
szolgai ócsárlása igen gyakran együtt szokott j á r n i : ez állítás, illetőleg ellenvetés egyenesen képtelenségnek volna mondható ; s e csakis föltevésekre támaszkodó állítás képtelensége
főként azt eszközli, hogy az azzal ellentétes és érvekkel igazolható következtetés helyes voltát annál világosabban kimutatja.
VII.
C Z I M E K

A fejletlen emberi értelem előleges megállapodás szerint újítani'nem szokott soha. Miután a primitív ember mindazon dolgokhoz, melyekre ősei őt szoktatás útján megtaníták,
rendesen makacsúl szokott ragaszkodni: ha valamiben netalán újításokra vetemedik, az általában csakis önkéntelen alkalmazkodások következtében szokott történni. Azon általánosan
elfogadott tény, hogy a különböző nyelvek nem előleges közmegállapodás következtében gondoltattak ki, hanem lassankent fejlődtek, s részben ma is fejlődnek, nem kevésbbé áll
a szertartásokra nézve is. Ennek számos bizonyítékaihoz a
megelőző értekezések elegendő újabb érveket és bizonyító
okokat szolgáltattak.
A czimek keletkezését illetőleg ugyanígy áll a dolog. Ha
ugyanis a czímeket jelenlegi alakjokban vizsgáljuk, azok
bizonyára mesterkélteknek tűnnek föl előttünk, minek következtében azon következtetésre jövünk, hogy azoknak, akkor,
a mikor, de mindenesetre szándékos terv szerint kellett megállapíttatniok. Azonban e következtetés épen úgy nem helyes,
mint a mily nem igaz azon föltevés, hogy a mi közhasználat-

ban levő szavaink eredetien czélzatos szándékkal állapíttattak
meg. Az egyes tárgyak, tulajdonságok és cselekvények nevei
először leíró (deseriptive) természetűek, s e tekintetben azon
nevek, melyeket közönségesen czímeknek szoktunk nevezni, a
többi nevek közül kivételt nem képeznek. Valamint annak, ki
siketnémának bizonyos személyt meg akar nevezni, illetőleg
jelölni — mit ő az illető egyén valamely kiváló tulajdonságának mimika által való kifejezésével eszközöl — esze ágában
sincs, hogy azon cselekvényével valami jelképet hozzon forgalomba : épen úgy nem szándékszik ilyet cselekedni a vadember sem, midőn azon helyet, hol ő az ugrányt (kangoroo)
elejtette vagy pedig azt, hol valamely szikladarab alázuhant,
meg akarja nevezni; valamint szintén nincs szándékában a
jelképezés akkor sem, midőn valamely egyént — az ennek
arczkifejezésében vagy magaviseletében jelentkező sajátságnak bizonyos szembeszökő vonására való czélzás által —
jelezni igyekszik, úgy szintén akkor sem, midőn azon neveket,
melyek betű szerinti vagy átviteles értelemben leíró tulajdonságúak, s melyek egyszer-másszor czímekké fejlődnek ki,
valakire ráruházza.
Sőt magának a tulajdonnévnek fogalma is véletlen kifejlődés következménye. Azon tény, hogy a műveletlen népfajoknál a gyermeket eveken át „égi háború", „új hold" stb. nevek
alatt ismerik, világosan azt mutatja, hogy a gyermek elnevezése eredetien semmi más nem volt, mint egyszerű utalás a
gyermek születése napján történt eseményre, mi által a gondolat mintegy a jelzett gyermekre irányoztaték. És ha aztán
a gyermek később ilyesféle nevet nyer, mint pl. „lapos fejű"
vagy „szurtos . . ." (mely elnevezés különösen a dakotah népfajnál szokásos) az bizonyos önkéntesen használt és pedig
nem ritkán az előbbeninél találóbb elnevezéssel jelöli meg a
kérdéses gyermeket. Világos dolog, hogy valami hasonló történt azon kevésbbó szükséges nevekkel is, milyenek pl. a
czímek. Ezek bizonyára csupán abban különböztek a rendes
talajdonnevektől, hogy azok eredetük szerint oly valami typust,
cselekvést vagy hivatali foglalkozást jeleztek, melyeket általában tiszteletben szoktak tartani.
A különböző vad törzsek a férfiaknak, oly alkalmakkor, midőn azok valamely ütközetben nagy diadalt arattak,
az illető liarczosok meglevő nevéhez, vagy épen neve helyett

bizonyos újabb nevet adnak. A tupi törzsek erre igen alkalmas fölvilágosítást szolgáltatnak.,, Az emberhús-evés ünnepélyének alapítója" — mondja egy jeles útazó — „bizonyos pótnevet kajíott, mi a történtekre való tiszteletteljes megemlékezés
akart lenni, a mikor is az illetőnek nőrokonai az új czímet
szüntelenül kiáltozva, örömükben ide s tova futkostak".
Ugyané népfajról mondja Hans Stade, hogy ,,a hány ellenséget levág valaki közűlök, annyi nevet ad maga magának, s nálok általában azok tartatnak a legnemesebbeknek,
kiknek legtöbb ily ne vök van". Hasonlóképen Éjszak-Amerikában is, midőn a (Canada vidéken lakó) creek-indián törzsbeli ifjú a legelső lenyúzott fejbőrt a törzs-tanyára hazaviszi,
ott őt lovaggá avatják, s „harczos" előnevet nyer. E szokás
az ős Nicaragua előlialadottabb népeinél bizonyos oly általános nevet hozott létre, mely rendesen czim gyanánt szokott
használtatni, a mennyiben t. i. nálok az oly egyént, ki más
valakit a harczban megölt, tapaliqiie-nak nevezték; a míg a
^ Panama földszoroson lakó indián törzsek hasonló czíműl ma
is a cabra szót használják.
Hogy az őskori harczias jellegű társadalmakban a tiszteletnek ekként keletkezett leíró nevei némely esetekben miként
változtak át hivatalos nevekké, azt azonnal át fogjuk látni,
mihelyt azon bizonyítékokat, melyeket két vérengző és emberliús-evő néptörzs szolgáltat, azok műveltségének különböző
stadiumain egymással párhuzamba helyezzük. — Ugyanis
Eidzsiben az „előkelő barczosok ilyféle kevély czímeket nyernek, mint pl. valamely terület ,földarabolója', vagy valamely
partvidék ,elpusztítója', vagy valamely sziget lakóinak ,kiirtója' stb., mely esetben az illető hely nevét a czímhez rendesen hozzá szokták ragasztani". Továbbá az ősi Mexikóban a
király testvérei vagy legközelebbi rokonai által betöltetni szokott hivatali állások egyikének neve „ember-vágó", a másiké
pedig „vérontó" vala.
A hol, miként a üdzsibelieknél, az Istenek és emberek
közt levő fogalmi megkülönböztetés nincsen eléggé körvonalozva, úgy hogy a főnököknek haláluk után történni szokott
Istenné avatása mai napság is folyvást gyakorlatban van, úgy
találjuk, hogy ott az Isteneknek oly neveik vannak, minőket
a vad harczosok életökben szoktak viselni. A „nő-tolvaj"
vagy „nő-rabló", az „agyvelő-evő", a „gyilkos", „friss vértől

gőzölgő" stb. természetesen mind oly czímek, melyek az ősöket istenítő cannibáloknál bizonyos leíró elnevezésből veszik
eredetűket. Az előkelőbb néptörzsek által kiválóan tisztelt
Istenségek mindazon különböző czímei, melyek hasonló módon
keletkeztek, mind bizonyos, irántok való meghódolásnak
adnak kifejezést. Az Istenségek hatalma — legyenek bár azok
egyiptomi vagy babyloni Istenségek, avagy a görögök Istenei —
általában úgy van főitűntetve, mint a mit azok ütközetekben
való viaskodás által szereztek; s az ö hőstetteikről szóló elbeszélésekhez némely esetekben bizonyos megfelelő leíró nevek
vannak csatolva, mint a minő pl. Marsnál a ,,vérfecskendő",
a héberek Istenénél pedig a „mindenható" előnév, mely utóbbi,
Keurun szerint, nem egyéb, mint a saddai zsidó szónak betűszerinti értelmezése.
A primitív népeknél nagyon általános azon szokás, miszerint a tiszteletet kifejező névnek betűszerinti leíró jelentése
helyett a képlegesen leíró tiszteleti nevet használják. A tupi népfajról — melyre vonatkozólag föntebb megjegyzénk, hogy nálok
liarczias neveket szoktak fölvenni — olvassuk, hogy ők a
náluk divatozó „elnevezéseket leginkább bizonyos látható tárgyak nevei közül szokták választani, a szerint, a mint választásaikra a kevélység vagy vadság vannak befolyással". Hogy
az oly nevek, melyekkel az örvendező czimborák társaikat
önként ruházzák fel, s melyeket aztán az illetők szabad, elhatározás következtében elfogadnak, mennyiben alkalmasok arra,
hogy a legbátrabb egyének által megszereztessenek, és hogy
később az uralkodók neveivé váljanak, az Ximenesnek Guatemala műveltebb népeiről szóló leírásában eléggé föl van tűntetve. Azok királyainak ugyanis Ximenes által fölsorolt nevei
a következők : „nevető tigris", „az erdők tigrise", ,,ragadozó
saskeselyű", „sas-fej", „erős kígyó" stb. Afrikának a vad törzsek által lakott tartományaiban a királyi czímek mindenütt
hasonló módon keletkeznek. így pl. Asanti tartomány királyának dicsőítő czímei között ott van az oroszlán és kígyó
név is. Dahomé királyságban az ekként származott nevek
gyakran túlozva használtatnak, így pl. ott a királyt az „oroszlánok oroszlánjá"-nak hívják. Hasonló szellemben hívják —
Usambra tartomány királyát az „egek oroszlánjá"-nak, mi
természetesen oly czím, melyből később — midőn a királyt
halála után Istenné avatják — rendesen különféle mytliusok

keletkeznek. A zuluk földje, egyebek mellett, érdekes fölvilágosítást szolgáltat azon módot illetőleg, melyen a bámulatra
ragadó élő vagy élettelen tárgyaktól vett tiszteleti nevek a
másféle nevekkel összeköttetésbe hozatnak; sőt néha a föntebb tárgyalt megszólítási czímek bizonyos alakjaivá is átváltoznak. Ott ugyanis a király czímei leginkább a következők
szoktak lenni: „nemes elefánt", „te, ki örökkévaló vagy",
„te, ki oly magas vagy, mint az egek", „te, ki az embereket
nemzed", „te fekete", „te, ki azon madár vagy, mely a többi
madarakat megeszi", „te, ki oly magas vagy, mint a hegyek",
,,te, ki békeszerző vagy" stb. Shooter egyszersmind azt is
kimutatja a kirátyhoz intéztetni szokott beszédek bevezető
részének közlése által, hogy e czímezések a zulu néptörzsnél mily módon szoktak használtatni. Nevezetesen : „Te hegy,
te oroszlán, te tigris, te, ki fekete vagy: nincs hozzád senki
hasonló". Továbbá arra is vannak bizonyítékok, hogy az
igyen származott tiszteleti nevek néha czímekké is átváltoznak, és pedig nem annyira az illető állást betöltő egyén személyiségere, mint inkább magára az elfoglalt állásra vonatkozó czímekké; innen történik aztán, mint Shooter mondja,
hogy a cafrariai főnök feleségét „nőstény-elefántnak, ugyanannak legfőbb feleségét pedig nőstény-oroszlánnak hívják".
Ily példák nyomain visszafelé haladva, bátran lehet
következtetnünk, hogy az ókorban letűnt történeti népeknél
az állati neveknek tiszteleti nevek gyanánt való használata
szinten hasonló forrásból vette eredetét. A midőn ugyanis azt
olvassuk, hogy Madagascar sziget királyának egyik czíme ez
idő szerint is a „hatalmas bika", mi önkénytelenül azt juttatja
eszünkbe, hogy a hódító Eamses iránt a legyőzött ellenség
szintén hasonló dicsőítő névvel fejezte ki tiszteletét: lehetetlen azon föltevést kikerülnünk, hogy a királyokra ekként ruházott állati nevekből származhattak azon állati nevek is, melyeket tisztelet kifejezése gyanánt az Istenségekre szoktak
ruházni; ügy hogy pl. az ős egyiptombelieknél az Apis név
teljesen egyenértékű az Osiris és „ n a p " elnevezéssel, valamint szintén a „bika" egyenértékű a hódító hős és a napisten Indrával.
Épen így áll a dolog azon czímekre nézve is, melyek
bámulatot gerjesztő természeti tárgyakból és erőkből vették
eredetöket. Föntebb láttuk, hogy a zulu néptörzsnél a király

iránti tisztelet eme túlzó kifejezése: „te oly magas vagy,
mint a liegyek" az egyszerű hasonlítási alakból képleges
alakká változott, a midőn aztán a királyt így szólíták meg:
„te hegy". É s hogy az ekként használt képleges név néha
tulajdonnévvé változik át, arra többek közt példáúl szolgálhat
a Samoa szigeten dívó ama szokás, mely szerint ott „a jelenlegi főnököt, Pangó-Pangót, ez idő szerint Maunc/anak vagyis
hegynek nevezik, úgy, hogy ama másik nevét az ő jelenlétében nem is szabad senkinek használni". Arra is van bizonyítékunk, hogy azon vad népeknél, kik őseiket Isten gyanánt
szokták tisztelni, az Istenek czímei szintén hasonló módon
keletkeztek. így pl. a chanukoknál, a navajó törzseknél, valamint Éjszak-Amerikában a mexikóiaknál, úgy szintén DélAmerikában a perubelieknél némely hegyeket Isteneknek
tekintenek; s miután ez Isteneknek más neveik vannak, abból
önként következik, hogy mindazon kitűnőbb egyének, kik
halálok után Istenné avattattak föl, tiszteleti névül vagy
általában hegy nevet, vagy pedig valamely különös hegy nevét
nyerték, mint pl. Uj-Zélandban történt. A naphoz való hasonlításokból nemcsak tiszteleti és isteni nevek, hanem hivatali
czímek is származának. Midőn olvassuk, hogy a mexikóiak
Cortes Ferdinándot megkülönböztetésül „a nap sziilötté"-nek
czímezék, s hogy a chibchák a spanyol hódítókat általában
„a nap gyermekei"-nek nevezték, továbbá, hogy Tlascala
Alvaradót a mexikói nép közönségesen „n.ap"-nak nevezé,
úgy szintén midőn olvassuk, hogy a „nap gyermeke" elnevezés volt azon megtisztelő név, melyet a bensziilöttek bármely
egyes, de különösen derék egyénre ráruháztak Peruban, hol az
inkák, kiket a naptól leszármazottaknak tartottak, a következés sorrendje szerint a naptól kölcsönzött czímet viseltek:
az által képesítve leszünk annak megértésére, hogy a „nap
tia" elnevezés miként fejlődött ki Egyiptomnak egymásután
következő királyai által viselt oly czímmé, melyet azon tulajdonnevekkel szoktak összekötni, mely az illető királyokat
egyénileg megkülönbözteté. Ha már most tekintetbe veszszük
azt, hogy Egyiptomban — a történelem tanúsága szerint —
a meghalt ősök tisztelete mellett folyvást szokásban volt az
elő királyok tisztelete is: nem leend nehéz belátnunk, hogy
— miután ott a királyok az általok közönségesen viselt solaris
czím mellett rendesen ugyancsak ily eredetű megkülönbözBudapesti Szemle. Huszonegyedik kötet. 1879.
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tető ezímeket is nyertek, mint pl. ,,győzelmeskedő nap", ,,a
teremtést intéző n a p " stb. — e szokás folytán az apotlieosis
következtében létesült Isteneknél igen természetesen keletkezhettek ilyesféle szintén megkülönböztető solaris czimek, mint
pl. ,,a melegség forrása", ,,a fény szerzője", „a nap ereje",
,,az éltető okfő", ,,az égboltozat napja" stb.
Miután ekként kimutattuk a képleges értelemben leíró
név eredetét, azzal egyszersmind rátaláltunk azon csírára is,
melyből a tiszteletet kifejező azon primitív czimek fejlődtek,
melyek eredetök szerint csupán egyéni czimek voltak, később
azonban esetlegesen a betöltött hivatallal rendesen együttjáró
czímekké változtak át.
Azt mondani, hogy a különböző nyelvekben meglevő
azon szók, melyek a mi ,,Isten" szónkkal egyenértékűek, eredetien nem voltak egyebek, mint leíró jelentésű szók, nem
kissé megdöbbentő állításnak tűnhetik föl az olyanok előtt,
kik nem ismerősek azon tényekkel, melyekből a vadember a
mienkhez hasonló gondolatait merítni szokta; és ellentmondó
állításnak látszliatik azok előtt, kik, habár tudnak is valamit
azon tényekből, mindamellett makacsul ragaszkodnak azon
nézeteikhez, hogy az ember eleitől fogva bírt az egyetemes
teremtő-erő fogalmával. Azonban, ki az idevonatkozó bizonyítékokat minden elfogúltság nélkül tanűlmányozza, az nem
kevés bizonyító okot találhat arra, hogy az Istenség megjelölésére használt név eredetileg valóban nem volt egyeb,
mint bizonyos fensőbbségét kifejező szó. így pl. a Fidzsisziget lakóinál az Istenség neve oly szó, mely minden nagy
és csudálatra méltó dologra alkalmazható; a malagásoknál
az Istenség neve minden olyanra, mi örökké új, hasznos vagy
rendkívüli; a toda néptörzsnél pedig mindenre, a mi titokzatos, egyaránt ráillik; úgy, hogy — mint Marshall megjegyzi — ,,az istennév valóban nem más, mint bizonyos
kitűnőséget jelentő melléknév". Minthogy e név — mint a
közönségesen fölülálló tulajdonságot kifejező szó — a vadnépeknél úgy a lelkes, mint a lelketlen dolgokra egyaránt szokott alkalmaztatni — a primitív emberek azt épen ez értelemben szokták emberi lényekre, és pedig úgy élőkre, mint
megholtakra alkalmazni; azonban, miután a primitív ember
a holtak felől azon vélekedésben van, hogy azok bizonyos
titokzatos erővel vannak fölruházva az élőkkel jót tenni.

avagy ezeket megrontani: ugyanazért e nevet különösebben
épen a holtakra alkalmazza. Bár szerintünk az ú. n. kisértet
és az Isten fogalmak nagyon különböző jelentéssel bírnak,
mindamellett azok nevei eredetien teljesen hasonjelentésű
szók valának; vagyis tulajdonkép csak egy szó létezett a természetfölötti dolgok különböző nemeinek megjelölésére. Azonkívül, hogy ez állítás eléggé igazolva van, egyebek mellett
a hittérítők által is, kik a különböző vadnépeknél nem találtak semmi oly különös szót az Isten fogalom kifejezésére, a
mely egyszersmind kísértetet, démont és ördögöt is ne jelentett volna; továbbá, azon kívül, hogy azon föltevés, illetőleg
állítás, mellett tanúskodnak a görögökről és rómaiakról szóló
történeti följegyzések is, a kik ugyanis a meghalt rokonok
szellemének és a fő Istenségnek megnevezésére ugyanazon
szót használták; valamint azonkívül, hogy szintén azt bizonyítják az ős egyiptomiak is, kiknek hieroglyphjaikban —• a
szöveg értelméhez képest — az Istenek, ősök és kiváló személyek ugyanazon szóval valának elnevezve : ugyanezt igazolják előttünk a héberek is, kik az elohim szót, nemcsak az
általok képzelt természetfölötti lénynek, hanem a kísértetnek
elnevezésére is egyaránt alkalmazták; és pedig, miután a
héberek — a hagyományok tanúsága szerint — a hatalmas
élő személyek elnevezésére szintén ugyanazon szót használták : ezek épen ugy, mint általában a primitív népek, valóban
azt bizonyítják, hogy a különböző elnevezéseknél tekintetbe
vett tulajdonságot egyedül az egy vagy más nemű kitűnőség
képezé. Miután pedig a primitív hiedelem szerint a megholt
ember szellem-mása épen úgy látható és tapintható, mint
maga az élő ember, úgy, hogy azt másodszor is le lehet vágni,
vízbe fojtani vagy másképen megölni; s miután a fidzsibeliek
fölfogása szerint, az Isten és a főnök közti hasonlóság oly
nagy, hogy azokat igen nehéz egymástól megkülönböztetni;
továbbá, miután az Iliászban előfordúló különféle theophániák mindazt bizonyítják, hogy a görögök Istene — ki emberi
fegyver által megsebesíthető vala — minden tekintetben
annyira hasonlított az emberhez, hogy a különbség fölfedezéseliez különös mély belátás kívántaték : mindezekből láthatjuk, mily természetesen történt az, hogy az ,,Isten" czím
— melyet általában a közönségesen láthatatlannak képzelt
hatalmas lényre alkalmaztak — gyakran oly látható liatal18*

mas lényre is alkalmaztaték, ki talán nem bírt oly természeti
fensőbbséggel, mely öt arra kiválóan érdemesítette volna, mi
valószínűen azon hiedelemből történt, hogy az illető személy
valamely félelmes embernek visszajött szellemmása lehet.
Valóban ez elmélet szerint szükségképen meg szokott törtenni, hogy azon emberek, kik képességeiknél fogva környezetűket fölülmúlják, ilyen visszatért kísérteteknek vagy Isteneknek gyaníttatnak, a kiknek aztán rendesen természetfölötti
hatalmat szoktak tulajdonítani. — Innen van azon tény, hogy
a vadnépek, minők pl. Ausztrália, Új-Caledonia és a Darnley
szigetek őslakói, valamint a kumenek, a calabar nép stb. a
köztük megtelepült európaiakat saját meghalt társaik képmásának tekintik, s ezeket közönségesen kísérteteknek hiszik.
— Valamint innen van azon tény is, hogy a bushmanok,
becliuanák, kelet-afrikaiak, fuláhk, khondok, fidzsi-szigetiek,
dyakok, ősmexikóiak, chibchák stb. az európaiakat váltakozó
néven Isteneknek nevezik. Nemkülönben innen van azon szokás is, liog}7 a műveletlen népeknél a főbbrangu emberek —
saját elnevezéseiket föntebb kifejtett értelemben vévén —
magokat némely alkalmakkor Isteneknek nevezik, mint ezt
pl. a pálák, vagyis a tóda néptörzs papjai, valamint az
új-zélandiak és a fidzsi-szigetiek főnökei cselekszik.
Miután az ,,Isten" név eredeti jelentését és alkalmazási
módját a föntebbiekböl eléggé megértlieténk, korántsem szabad azon csudálkoznunk, ha úgy találjuk, hogy azon név tiszteleti czím gyanánt használtatott. Bastel, angol utazó beszéli,
hogy Loangó afrikai tartománynak királyát saját alattvalói
Istennek nevezik ; s Krapf szintén hasonlót mond Msambara
tartomány királyáról. Ez idő szerint a vándor araboknál „az
Isten" név nem igen használtatik más értelemben, mint az
elöttök ismeretes leghatalmasabb élő uralkodó fajneve gyanánt. Ez állítást még hihetőbbe teszi azon tény, hogy a tatárok által személyesen tisztelt nagy Lama „Isten és atyának"
liívatik. Szintén e mellett tanúskodnak még a következő
tények is, mint pl., hogy Madagascar-sziget királya, líadama,
az ő dicsőségét zengedező nők által „Oh mi Isteniink"-nek
czímeztik; valamint hogy a dalioméi király váltakozó nevéül
a „szellem" szó használtatik; ugy, hogy midőn ő valakit
maga elé idéz, a küldöncz így szól: „a szellem lnvat", és
midőn beszél, azok, kik ezt hallják, mindnyájan így kiálta-

nak : ,,a szellem igazságot szól!" Mind e tények eléggé érthetővé teszik azon föltevést, hogy a
név kelet régi
királyainál általában czím gyanánt használtatott.
Bár nem nagyon gyakran, de mindamellett fordúlnak
elő esetek, melyekben e tiszteleti név (isten) a közönséges társalgásban is előfordul. A föntebb mondottak után alig tűnhetik föl különösnek, hogy azon nevet a meghalt személyekre
is alkalmazzák, így pl. Motolinia állítása szerint az ősmexikóiaknál szokásban volt, hogy „meghalt rokonaikat ez vagy
amaz Istennek, ez vagy ama szentnek nevezték". Ily példa
után már annyival inkább megérthetjük, miként történhetett
az, hogy azon név az élők között kölcsönös köszöntés gyanánt is használtatott. Yule kapitány ugyanis beszéli a kasia
néptörzsről, hogy nálok találkozás alkalmával e különös
módon szokták egymást üdvözölni: „Kublé ! Oh Isten!"
Az „Isten", mint czím, s az atya, mint czím közötti
összefügges elég világossá leszen előttünk, ha visszamegyünk
a nyelv azon kezdetleges alakjaira, melyekben a kettőt
egymástól nem lehet megkülönböztetni. Azon tény, mely
szerint még az oly kifejlett nyelvben is, mint a minő a
szanszkrit, a „csinálást", „készítést", „nemzést" vagy „létrehozást" jelentő szók ugyanazon fogalom kifejezésére minden
megkülönböztetés nélkül használtatnak : világosan mutatja,
hogy a primitív fölfogás szerint az élő atya — mint új dolgok nemzője, vagv látha'ó létrehozója, ki a halálban többé
nem látható új dolgok okozójává változik át — szoros összeköttetésben áll úgy szóban, mint gondolatban azon megholt
es láthatatlan okozókkal, melyek — miután közülök nemeIvek kitűnőséget szereztek — úgy tekintetnek, mint általában
okozók, azaz csinálok vagy teremtők. Butlierford Alcock azon
megjegyzése, mely szerint úgy Klímában, mint Japánban az
egesz kormányzat alapjait „a theokratikus és patriarchális
elemek sajátságos vegyűléke képezi oly uralkodók alatt, kik
nemcsak azt állítják magokról, hogy mindegyikőjük patriarchája és atyja saját népének, hanem hogy egyszersmind isteni
származással is bírnak", csakis szaporítja a helytelen értelmezések számát, mely tévedes egyedül onnan eredhet,
hogy a nevezett író következtetéseiben a mi magasabb fogalmainkból kiindulva, szállt alá, a helyett, hogy a primitív
ember alacsony fogalmaiból emelkedett volna magasabbra.

Mert a mit ö az „eszmék zavaros vegyüléké"-nek tart, az
tényleg nem más, mint az eszmék szabályszerű egyesülése;
mely a nevezett esetekben tovább föntartotta magát, mint az
a fejlettebb társadalmakban történni szokott.
Ez egyesülést a zulu néptörzs igen tisztán mutatja.
E néptörzsnél ugyanis bizonyos hagyományok keringenek
Unkulunkuluról, vagyis azon regeszerü öregröl, ki szerintök
,,az első ember vala", ,,ki létrejött és embereket nemzett",
,,a ki eredetet adott nemcsak az embereknek, hanem azokon
kívül mindeneknek" (ide értve a napot, holdat és eget is), es
a kiről azt tartják, hogy fekete embernek kellett lennie, mivel
utódai (a szerecsenek) általában feketék. Az eredeti Unkulunkulut azonban nem tisztelik, mivel azt tartják róla, hogy az
állandóan halott; hanem a helyett a különböző törzsek Unkulunkuluit külön-külön tisztelik, és mindegyiket „atyának"
nevezik. így tehát a teremtő és az atya fogalmai közvetlen
összeköttetésben vannak egymással. Szintén ilyen — vagy
talán méginkább — speciücus jellegűek azon rokon eszmék
is, melyek ama feleletben foglaltatnak, melyet Nicaragua ős
lakói e kérdésre: „Ki tsremté a földet és az eget?" válaszúi
adtak, t. i. „Tamagastad és Cipastoval", „a mi fő Isteneink,
kiket mi feoteknek hívunk"; a további kérdezősködésekre
pedig így válaszoltak : ,,E teotek a mi atyáink" ; „szerintünk
minden férfi és nő tőlük származik" ; „azok húsból vannak,
és közülök némelyek férfiak, mások pedig n ő k " ; „azok egykor a földön jártak, és pedig ruházatban, s ugyanazon táplálékkal éltek, a mivel az indiánok" stb. — Miután tehát e szerint
az Istenek és az első szülők azonosaknak tekintettek, ennélfogva az atyaság és az Istenség rokon fogalmakká lettek.
A legrégibb ősapa — kiről a primitív emberek azt képzelik,
hogy az folyvást létezik azon más világon, hová halálakor
költözött, és hogy ő utódának teremtője „az öreg", vagy a
,,napok vénje" — idővel a legfőbb Istenséggé leszen; így
tehát az „ a t y a " és „Isten" nevek nem, miként mi gondoljuk,
képleges, hanem szószerinti értelemben egyenertékü szók.
Innen történik aztán, hogy az atya nevezet minden
nemzetnél Isten alternatív neve gyanánt szerepel. Azon föntebb idézett imában, melyet egy új-caledoniai ember őse szelleméhez intézett, e szavak: „Könyörülő atyám! íme itt van
számodra egy kevés eledel; edd meg, s légy érte hozzám

irgalmas!", az atyaság és Istenség oly eredeti azonosítását
tüntetik föl előttünk, minőt minden mythologiában és theologiában föltalálhatunk. Ezeknél fogva igen természetesnek
taláthatjuk azon tényt, hogy a perui inkák a napot atyjok gyanánt tisztelék, és hogy Ptali, vagyis első dynasztiája azon
Isteneknek, kik Egyiptomban uralkodtak „Istenek atyja atyjának" nevezteték, valamint azt, hogy a régi görögök Zeüst
Istenek és emberek atyjának hívták.
Miután átvizsgáltuk azon őskori vélekedéseket, melyekben az isteni és az emberi oly kevéssé valának egymástól
megkülönböztetve, vagyis miután áttanülmányoztuk azon hiedelmeket, melyek Khinában és .Japánban még ma is közérvénynyel bírnak, a hol t. i. az uralkodók ,,az égnek fiai" azt
állítják magokról, hogy ők az ősatyáktól vagyis Istenektől
származtak le: könnyű belátni, hogy az atya név, magasabb
jelentősége szerint, mily értelemben szokott élő hatalmasságra alkalmaztatni. Minthogy ugyanis amaz uralkodóknak
legközelebbi és legtávolabbi ősei, kikről a khinaiak és japánok
úgy beszélnek, mint atyjaikról, csakis abban különböznek
egymástól, hogy neveik elé ragasztják néha a nagy vagy igen
nagy jelzőt: abból önként következik, hogy az atya név,
melyet az elődök minden egyes tagjára alkalmaztak, egyszersűrind a legutolsó, illetőleg a még élő tagra is alkalmaztatik. Nevezetesen, a hol a férfi-ágon való leszármazás megalapítása által patriarchális család alakúit, ott az ,,atya"
névhez, még eredeti jelentésében is, rendesen bizonyos fensőbb tekintélyt szoktak kötni, minélfogva az tiszteleti névvé
leszen. Valóban az oly nemzeteknél, melyek a patriarchális
csoportok egyes vagy többszörös összetételéből alakúltak, a
két ok szorosan egyesül. A mennyiben t. i. az összetételt
alkotó mindegyik csoportnak legtávolabbi ismert őse, ki —
azon oknál fogva, mivel ő a legöregebbnek legidősebb utóda
által, úgy a vérben, mint a hatalomban, folyvást képviselve
van — az elegyült csoportnak nemcsak legrégibb ősatyja,
hanem egyszersmind Istene is: nem ritkán megtörténik, hogy
e patriarcha, ki nemcsak saját csoportjának, hanem az összetétel következtében elegyült csoportnak is feje, mindkét csoporttal olyféle rokonságban áll, mint a minőben az apotheosis útján fölavatott ős saját népével állani szokott;

így aztán bizonyos mértékben úgy az isteni, mint az emberi
és királyi hatalmat egyesíti magában.
Innen van, hogy az atya név igen sok esetben királyi
czím gyanánt fordúl elö. Ilyenül használják ezt pl. Amérika
indiánjai épen úgy, mint Uj-Zéland lakói, és pedig különösen
olyankor, midőn müveit népek uralkodóihoz beszélnek. Nem
különben föltalálható e szokás Afrikában is. A zulu néptörzsnél a király czímezésére használt különféle nevek közül az
atya név első a sorozatban. A dahoméi királyról beszélik,
hogy midőn egyszer hivatalos trónusáról leszállva, palotájába
ment, alattvalói az ő útjából minden göröngyöt saját kezeikkel félrekotortak, nehogy azok ő felsége lába ujját megsértsék, mi alatt folyvást ezt kiáltozák : ,,dadda ! dadda !" (nagyapó ! nagyapó!) és ,,dedde! dedde!" (lassan! lassan!).
Ázsiában némely vadtörzseknél szintén fordúlnak elö esetek,
melyekben a „ r á j a " (indián fejedelem) és „ a t y a " nevek együttesen használtatnak. Európában az atya nevet ez idő szerint
is alkalmazzák az orosz czárra : a régi időben pedig az „ a t y a "
a sire szó alakjában nagyon közönséges név volt a különböző
rangfokozatú hatalmasságok czimezésere, mint pl. a hűbérurak és királyokra, sőt, mint azon nevek egyike, melyek uralkodók megszólításakor szoktak használtatni, némely modern
államban ma is folyvást szerepel. *)
Az atya czím, lehet hogy kettős jelentésénei fogva, de
mindenesetre szokatlanul gyorsan elterjedt. Általában véve
úgy találjuk, hogy az atya név mindenütt bizonyos fensőbbség kifejezésére haszn áltaték. ígypl. a zulu törzsnél az alatt*) Ámbár a sire és sieur nevek illetőleg Czímek eredetére vonatkozó viták végre azon megállapodásra jutottak, hogy azon két név mindegyike ugyanazon gyökből származott és eredetien mindkettő öreget
jeleutett: mindamellett kiderült az is, hogy a sire — mely nem egyéb,
mint egy hosszabb szó összevont alakja — használatát illetőleg jóval
régibb, mint a sieur (a seigneur összevont alakja) és épen azért olyféle
legáltalánosabb jelentést nyert, mely teljesen egyenértékű lett az „atya"
szóval. Azon tény, hogy a sire a seigneur mellett különböző fokú méltósággal bíró személyekre szokott alkalmaztatni, világos bizonyítékúl szolgál arra, hogy az korábban fejlődött ki és terjedt el; hogy pedig az atya
névvel egyenlő jelentése volt, az ki van mutatva azon tény által, hogy a
légi franczia nj^elvben a grant-sire egyenlő értelemben liasználtaték a
grand-perere 1, úgy szintén azon tény által is, hogy a sire szót nőtlen
férfira nem lehetett alkalmazni.

valók a „baba" — atya — szót nem csupán a királyra, hanem
bárminemű felsőbb ranggal bíró személyre ma is alkalmazzák.
Dahoméban a rabszolganep épen úgy alkalmazza e nevet
urára, mint ura a királyra. Livingstone említi, hogy miként
Burchellt a bacliasin törzsek, úgy őt kísérői atyának czímezték. Épen így volt ez a régi időben keleten is, mint pl. midőn
,,Naaman"-hoz (II. Benhadad syriai király fővezéréhez) ,,az
ő szolgái hozzá menének és szólának neki mondván : ,Atyám'"
stb. (II. Kir. V. 13). Nem különben történik ez a távoli keleten mai nap is. Nevezetesen a japáni tanuló mesterét ma is
,,atyá"-nak czímezi. Úgy szintén Sziámban az alattvalók a
nemesek gyermekeit „atya"- és ,,anyá"-nak nevezik; s Huc
az ő útleírásában beszéli, hogy látta, mint borulnak le a khinai
munkások az ö mandarinjok előtt és így kiáltanak: „Béke és
boldogság a mi atyánknak és anyánknak !" Továbbá az „ a t y a "
szónak még általánosabb használati foka gyanánt megemlíthetjük annak olyanokra való kiterjesztését, kik környezetűk fölött
— nem annyira rangjoknál, mint főként koruknál fogva —
bizonyos fensőbbségét nyertek, mi néha a rang fölött is fölénynyel bírt, mint pl. Sziámban, s némileg .Japánban és Klímában. Az atya nevezet ily kiterjesztése előfordúlt többek közt
Piómában is, hol a páter név nemcsak hivatali — magisterialis — hanem egyszersmind oly czím is volt, melyet az ifjabb
az öregebbnek önként adott, bárha nem állottak is semmiféle
rokonságban egymással; úgy szintén Oroszországban, hol a
czár, a pap és bármely öreg ember czímezésére napjainkban
is ugyanazon, vagy legalább is teljesen hasonló jelentésű szó
használtatik. Esetleg kiterjesztetik e czím úgy az ifjúra, mint
az öregre. A sire szóból, mely eredetien az atyák czímeként
használtatott, s mely a középkorban a kisebb és nagyobb
hübér-urak czíme gyanánt szerepelt, származott az angol sir
szó, mely egykor a közbeszédben is nagyon általános volt,
újabban azonban már inkább csak levelekben használtatik.
A müveit és felművelt népeknél közönséges szóhasználatnak még egy különös faját kell megemlítenünk. — Ugyanis
azon bókolási törekvés, mely szerint némelyek az atya nevezet által igyekeztek másoknak bizonyos méltóságot tulajdonítani, némely helyeken azon szokást lionosítá meg, hogy a
kitüntetni akart egyénre — annak tulajdonneve helyett —
oly nevet ruháztak, mely a megtisztelő atyai czím mégha-

gyása mellett egyszersmind gyermekenek neve által is megkülönbözteté őt másoktól. ,,A malayoknál, mondja St. Jolin,
ugyanoly szokás dívik, mint a dyakoknál, liogy t. i. az apa
elnevezésére elsőszülött gyermekének nevét használják, mint
pl. Pa Sipi, azaz Sipi apja" stb. Marsden ezt, mint a Szumatra szigetén közönségessé vált szokást említi; Ellis ugyanazt beszéli Madagascar sziget lakóiról; nem különben föltalálhatni e szokást némely indián hegyi törzseknél, mint pl.
a kasiáknál, kik egymást rendesen gyermekeik nevéről szokták megszólítani, vagy épen üdvözölni, mint pl. Pabobon,
azaz ,,Bobon atyja !" Afrikában e szokás szintén föltalálható.
A bechuan törzsbeliek ugyanis, midőn Moffat (híres angol)
hittérítőhöz szólottak, rendesen ezt szokták mondani: „Mari
(az ő leánya) atyjához beszélek"; hasonlóképen Éjszak-Amerikának Pacific-Allamaiban szintén vannak népek, melyek
annyira vágyódnak a tisztelet e primitív neveit viselni, hogy
a míg a fiatal embernek gyermeke nincs — kiről őt elnevezhetnék — addig kutyáját vele fiúi viszonyban állónak kepzelvén, az ifjút közönségesen úgy ismerik, mint saját kutyájának apját.
A föntebbi czímekkel rokon, habár azoktól némileg mégis
eltérő czimeket hoz létre ama fensőbbség, mely a patriarchális csoportban élő népeknél, valamint az ily csoportokból alakult társadalmakban az előhaladt korral rendesen együtt szokott járni, s a mely eredetien a szülők iránti azon tiszteletben
nyilvánúl, mely — miként a zsidók tízparancsolatában — az
istentisztelettel csaknem egyenrangúnak tekintetik, másodsorban pedig általában az öreg emberek iránti tiszteletben
nyer kifejezést. így aztán, miután ama szokás szerint az eltes
korhoz bizonyos méltóságot szoktak csatolni: ennél fogva a
magas életkort kifejező szók, méltósági nevekké válnak.
Eredetien e szokást a műveletlen népeknél is föltalálhatjuk, a kiknél ugyanis, miután a tanács az öreg emberekből alakíttatik, ennek következteben bizonyos viszony jő létre
az illető egyének tulajdonneve s a hatalommal fölruházott
hivatal, s épen ennélfogva a tisztelet között. Ennek megjegyzése végett elég leszen csupán azt kimutatni, hogy e körülményekből miként fejlődtek ki a czímek Európa népeinél. —
így pl. a rómaiaknál a senator, vagyis a senatus tagja —
mely szók ugyanazon közös töböl, t. i. a senexbői szármáz-

tak — volt azon név, melyet a vének tanácsa tagjainak elnevezésere használtak; s az ős időkben e senatorok vagy
vének — kiket másként patres névvel neveztek — képviselék
a római nemzet alkotó törzseit: minélfogva az „atyák és
vének" elnevezéseket egyenlő értelemben használták. A rómaiból leszármazott nyelvekben ott találjuk a senexszel rokon
senior szóból származott signore, seigneur és senhor szókat,
melyeket eleintén főemberekre, országnagyokra vagy épen uralkodók czímezésére használtak, később azonban általános
elterjedés következtében az alsóbbrangúaknái is megtisztelő
czímekké lettek. Ugyanez történt az ealdor vagy aldor angolszász eredetű szóval is. „ E szó ugyanis" mondja Müller
Miksa „valamint más egyéb rangfokozati czímek a teuton
nyelvekben oly melléknévből származott, mely eredetien kort
jelentett"; úgy hogy az „earZ" és „aldermann'' szók —
melyek, mivel az ealdor vagy aldor szókból alakúltak, s mivel
az életkorral együttjáró társadalmi fensőbbségből származtak
— hasonlóképen tiszteletet kifejező nevek."
Hogy vajon a német Gra/czim szintén ily eredetű szó-e,
az meg ma vita tárgyát képezi. Azonban, ha áll azon nézet,
melyet Müller Miksa Grimm Jakabnak a közforgalomban levő
szóhasználat elleni ellenvetéseire vonatkozóan fölemlít, akkor
a Gráf szó tulajdonképen őszt, vagy ősz-fejűt jelentett.
A még hátralevő azon czímekkel, melyek az előrebocsátott általános alapelvet szintén különféleképen igazolják, röviden lehet elbánnunk.
Miként az őskorban kifejlett többi tiszteleti nevek, úgy
szintén a „király" név is olyan, melynek eredetére nézve
nagyon elágazók a vélemenyek. Azonban a nyelvtudósok összliangzó véleménye szerint a „king" (király) szónak ős-gyöke
a szanszkrit'ganaka, mely a szanszkrit nyelvben annyit jelentett , mint létrehozni, innen szülő. És ha e származtatás
helyes, akkor a király szóban csupán bizonyos melléknévi
czímre ismerhetünk, mi eredetien a családi és patriarchális
csoport vagy több ily csoport tömegének fejét jelenté. Ide
vonatkozóan még csupán azon módot kell megvizsgálnunk,
mely szerint azon név összetétel következtében magasabb
czímmé fejlődött. Valamint a héber nyelvben az „Ábrám"
szó, mely „magas atyát" jelent, oly összetett szóvá lett, mely
sok kisebb csoport főnökségét és atyaságát jelenté ; s miként

a görög és latin nyelvek a patriarcha szóval, ha nem is közvetlenül, de legalább közvetve „atyák atyját" igyekeztek kifejezni : épen úgy a király czímmel is az történt, hogy egy
bizonyos hatalmasság, mely számos más hatalmasságok fölött
uralommal bírónak volt elismerve, sok esetben descriptiv
módon „királyok királyának" nevezteték. így pl. Abyssiniában ez összetett királyi név egész a mai napig föntartotta
magát; a régi egyiptomi uralkodók azt szintén fölvették, sőt
mint legfőbb czím, előfordult ez Assyriában is. És-itt ismét
találkozunk a földi és mennyei czímek egyező voltával. —
Ugyanis valamint az „ a t y a " és „király" nevek egyaránt használtatnak a látható és láthatatlan uralkodó czímezésére, épen
úgy a „királyok királya" czímezés is.
Azon körülmény, melynél fogva az oly uralkodót, ki
számos kisebb uralkodók fejévé lesz, megkülönböztetésül
bizonyos mellékelt névvel kelle elnevezni, újabb tiszteleti
czímeket hozott forgalomba. így pl. Francziaországban a mig
a király semmi több, mint csupán kiváló hűbér nemes volt,
őt csakis a hűbér nemesek által általában viselt sire szóval
czímezték; azonban midőn a XVI-ik század második felében
a király absolut fensőbbsége határozottan meg lön állapítva,
a majesté czímet úgy kezdték használni, mint a mely egyedül
a királyt illeti meg. A másodlagos hatalmasságok neveivel
szintén így van a dolog. A hűbériség első korszakában a báró,
gróf, őrgróf és herczeg czímeket igen gyakran összezavarták,
minek oka különösen az volt, hogy azoknak, mint hűbér
nemeseknek, testőröknek, hadvezereknek és királyi tanácsosoknak attribútumai annyira közönségesek voltak, hogy nem
vala semmi határozott alap, melyen köztük különbséget lehetett volna tenni. Azonban, a mint a különféle hivatali foglalkozások lassanként mindinkább elváltak egymástól, az illető
hivatalokkal járó czímek is mindinkább különböző jelentésükké lettek.
,,A báró név — mondja Cliéruel — úgylátszik, eredetien olyan
általános kifejezés volt, melyet mindenféle főúr, herczeg, katonai főnök,
valamint a gróf, őrgróf és mindenféle területi kormányzó czímezésére
egyaránt liasználának. Úgy hogy e czím csaknem minden különbségtétel nélkül használtatik a lovag-regényekben. Midőn azonban idő
múlva a hűbér-urasági rangfokozat törvény által lön szabályozva, akkor
már a báró oly urat jelentett, ki rangfokozatát tekintve a grófnak alatta,
az egyszerű lovagnak pedig fölötte állott."

Azaz, a politikai szervezet előhaladtával, s a főbb uralkodóknak a többi alsóbbrangú uralkodók fölötti hatalmának
határozott körvonalozása után, a főbbek méltóságának jelzése
végett bizonyos megkülönböztető czímek jelöltettek ki,
melyek aztán a főbbeknél az alsóbbrangúakkal közösen viselt
czímeikhez csatoltattak.
A föntebbi példákban eléggé ki van mutatva, hogy a
különleges czímek épen úgy, miként az általánosak, nem szándékos terv szerint állapíttatnak meg, hanem lassanként és esetlegesen fejlődnek ki, vagyis hogy azok eredetök szerint leíró
természetűek. Hogy a czímek e descriptiv eredetét újabb példákkal igazoljuk, valamint, hogy példát idézzünk arra is,
hogy a czímeket régenten minden megkülönböztetés nélkül
használták: a végett elősorolhatunk még itt több oly czímet, melyeket a Merovingok korszakában az u. n. palotagrófok viseltek, ilyenek pl. major domus regiae, senior domus,
prineeps domus, továbbá praepositus, praefeetus rector, gubernátor, moderátor, dux, custos, subregulus. Mely czímsorozatból
arról győződhetünk meg, hogy a messze elágazó tiszteleti
nevek mind oly szókhoz vezetnek vissza bennünket, melyek
eredetök szerint általában véve kort jelentenek ; továbbá hogy
a czímekül használt descriptiv természetű szók eleintén bizonyos hivatali foglalkozás jelölésére szolgáltak. '
A czímek talán még minden más egyéb dolog fölött legvilágosabban mutatják a szertartásos alakiságok elterjedését,
mely alakiságok rendesen arra valók, hogy először a leghatalmasabb egyének, azután a kevésbbé hatalmasak, s végül minden mások kiengesztelését kieszközöljék.
Ez állítás igazolására vonatkozó példákat úgy az egészen műveletlen, mint a félművelt népektől, valamint a múlt
es jelenkor művelt népeitől nagy számmal lehetne idézni. —
így pl. a samoanoknál „szokásos dolog, hogy egymást közönséges beszed közben is •— kölcsönösen főnököknek czímezik.
Ha az ember fiatal suhanczok beszélgetésére figyelmez, azoknál is azt hallja, hogy egymást egy vagy más dolog főnökének nevezik". Sziámban az oly gyermekek, kik valamely férfinak alsóbbrangú feleségei egyikétől vagy másikától származtak, atyjokat rendesen „Uram, királyom"-nak czímezik ; és a
nái szó, mely Sziámban főnök neve gyanánt szokott használtatni, idő következtében oly udvariassági kifejezéssé lett,

melylyel a sziamiak egymás iránt közönségesen élni szoktak.
Hasonló eredmények fordulnak elé Klímában is, hol a fiúk
úgy beszélnek atyjukról, mint ,,a család felséges személyé" röl, ,,a család lierczegé"-ről; sőt Khina még másnemű példát
is szolgáltat, mely már különösségénél fogva is érdemes a
megjegyzésre. Itt ugyanis, hol a régi tanítókat meseszerű fensőbbséggel szokták fölruházni, s hol a tze vagy futze czímeknek
a nevekhez ragasztása rendesen „nagy tanítót" jelent, miket
ugyanazért minden hírnevesebb író nevéhez oda is ragasztanak, s a hol az értelmi kitűnőségen nyugvó osztály-elkülönzések, a társadalmi szervezetet különösen jellemzik, itt azon
tiszteleti név, mely közönséges értelme szerint tanítót jelent,
általában tiszteletkifejezési czímmé lett. A régi 'Kóma ismét
másféle bizonyítékokat szolgáltat. Azon szellem, mely a czímek elterjedését vezérlé, elég jól föl van tüntetve Momsen
által, a midőn leírja, hogy a nyilvános triumphusok tartása
kezdetben csak oly „legfőbb magistratusnak volt megengedve,
ki az állam hatalmát nyílt csatában szerzett diadala által
növelé".
,,Hogy békés triumphátorok . . . . többé ne támadhassanak, a diadalmenet engedélyezése oly nyilt ütközet kimutatásához köttetett, mely
legalább ötezer ellenségnek életébe került; de hamis hadijelentések által
már e bizonyíték is kijátszatott . . . . Azelőtt a ki szolgálatot tett az
államnak, egyszer-mindenkorra megelégedett a közönség köszönetével ;
most pedig már minden szerzett érdem maradandó kitüntetést látszott
követelni . . . . Minek* következtében később divatba jött a győzőnek és
utódainak maradandó melléknevet gyártani az általa kivívott győzelmekről . . . . Az előkelők példáját követték az alsóbbrangúak."

S az ekként illusztrált befolyás alatt a dominus és a re.i
esetlegesen oly czímekké lettek, melyeket közönséges szemelyekre is alkalmaztak. A czímek ilynemű használatát az európai modern nemzetek is számos példával igazolják. A rangfokozati czímeknek a szárazföldön való nagymérvű elterjedése
— mint már többször említők — túlságos szélsőségekbe
csapott át. Spencer kapitány említi, hogy pl. Mecklenburgban
„átlagos számítás szerint az egész lakosságnak mintegy felét
a nemesség képezi . . . . 1 gy, hogy egy kisszerű fogadóban
úgy találtam, hogy a bérlőt Herr Grafnak, a bórlőnét pedig
Frau Gráfinnek hívták ; ugyanitt a bérszolgák, pinczérek és
ruhatisztogatók mind csupa Herren Grafen voltak, a míg a

szakács és szobaleányok mindannyian csinos Fráulein Gráfinnen valának. Sőt ugyanott beszelék azt is, hogy egy bizonyos faluban, negy család kivételével, az egész lakosság mind
csupa nemes volt".
Alig van dolog, mi a czímek elterjedésének fokozatait
tisztábban mutatná, mint a francziák története. Itt csakis
mellékesen említjük meg azon tényt, hogy a madame szó a
francziáknál a régi időben előkelő nemes úrnő czíme volt, és
hogy a mademoiselle ugyanakkor ügyvéd, vagy orvos feleségének czímeként szerepelt; úgy szintén azt is, hogy midőn a
madame név a XYI-ik században a középosztályú férjezett
nők czímévé sülyedt alá, akkor a mademoiselle czímet hajadon nőkre kezdek alkalmazni: ezúttal a férfi czímeket, mint
pl. sire, seigneur, sieur és monsieur fogjuk tüzetesebben szemügyre venni. Legelőször is, ha a sire, mint a régi hűbér nemesek czímének használati módját vizsgáljuk, erre vonatkozóan
Montaignenek egy mellékes megjegyzésében azt olvassuk,
hogy ámbár 1580 táján azt még kivételes magasabb értelmében néha a királyra is alkalmazták, mindamellett később ez
annyira közönséges czímmé sülyedt alá, hogy még a közép
nemességre is csak nagy ritkán alkalmazák. Midőn aztán a
sire általános elterjedése következtében veszített eredeti jelentéséből, ekkor divatba jött a seigneur szintén mint hűbérúri
czím, és egy ideig a sirerel fölváltva használtaték; idő múltával azonban sieurre vonaték össze. Lassanként pedig
a sieur is elkezdett az alsóbbrangú néposztály czíme lenni;
mígnem valamivel később megkülönböztető jellege ismét
helyre lett állítva egy nyomatékossá tevő előraggal, a mikor
aztán használatba jött a monsieur, melyet 1321 táján használtak először főrangú urak czíméül , sőt azon idő tájban a
királyok és berezegek fiainak czímeűl is szintén azon összetett szót alkalmazák. S midőn a monsieur ismét nagyon
közönséges lett, akkor a magasabb osztátyúakra bourgois czím
gyanánt a sieur-1 kezdék alkalmazni. Azon időtájban pedig,
midőn a korábbi használatú sire és a későbbi divatú sieur
lassankénti fokozatokban kihaló félen volt, ismét az általánossá lett monsieurt lielyezék vissza eredeti jelentésébe. Mindezeknél fogva úgy látszik, hogy e czímek hármas fokozatban
terjedtek lefelé : sire, sieur és monsieur.
Hogy ez elterjedési folyamat által a magas rangot

jelentő czímek esetlegesen miként szállnak alá a legalsóbb
fokra is, ezt legszembeszököbben láthatjuk Spanyolországban,
hol „a koldusok is ilyféle czímekkel illetik egymást, m i n t :
senor y caballeró, t. i. uraság és lovag".
Ha más egyébért nem, de legalább a forma kedvéért ki
kell mutatnunk, hogy itt a föntebbiekhez teljesen hasonló
következtetést vonhatunk le. Ugyanis kétségtelennek látszik
előttünk, hogy a vad törzseknél divatozó czim-adás, mi bizonyos ellenség — lett légyen az oktalan állat vagy emberi
lény — fölött kivívott győzelem esetén szokott történni, s mi
a vívmány szerint képleges, vagy szószerinti értelemben különbözteté meg a győzelmes egyént; egyenesen a harczias
szellemből vette eredetét. Jóllehet az általánosabb nevek,
mint pl. atya, király, úr, öreg stb., valamint az ezekből Származottak — melyek azonban már későbbi eredetűek — következmenyeikben nem egyenesen harczias jellegűek, mindamellett,, legalább közvetve, mégis valóban azok; mert e szók
voltakepen oly uralkodók nevei, kik rendes szokás szerint
harczias foglalkozást űznek, a mennyiben főként a korábbi
időkben alattvalóiknak ütközetek alkalmával vezérei valának.
Az angoloknál szokásos czímek közül, még a legközönségesebbek is, ilyféle eredetről tesznek bizonyságot. így pl. az
„Esquire" és a „Mister" czímek közül az első a lovagok
kísérőjének nevéből (a normán escuier szóból, mely fegyverhordozót jelentett) vette eredetét, míg a másik a magistcr
névből eredt, mely utóbbi a régi korban oly uralkodót vagy
főnököt jelentett, ki eredeténél fogva katonai, kifejlődés szerint pedig polgári fő volt.
Ha a különböző jellegű társadalmakat — miként a szertartások többi nemere vonatkozóan tevénk — a czímeket
illetőleg szintén összehasonlítjuk: úgy találjuk, hogy a társadalmi állapotok és a czímek bizonyos rokonságban állanak
egymással. Midőn Burton a vérengző és kényuralmi kormányformával bíró Dahomé királyságra nézve megjegyzi,
hogy ott „a személyes név tulajdonképen nem is létezik,
a mennyiben az az illető egyénnek minden ujabb rangfokozatával változásnak van kitéve" egyebek közt azt is
említi, hogy „Hahóméban a különböző méltóságokat igen
nehéz megkülönböztetni és meghatározni, mert ezek jóformán mindenkire kiterjednek a rabszolgákat es csőcselék népet

kivéve, és azon méltóságok közül a legtöbb még örökölhető
is". A keleti despoticus államokban ezt szintén így találjuk.
,,A burman törzshöz tartozók mindegyikének neve" mondja
Yule — „azonnal eltűnik, mihelyt valamiféle rangfokozati
vagy hivatali czímre tesznek szert, úgy, hogy azt többé nem
is említik". Klímában pedig a nemességnek öt ősi rendjén kívül
van még tizenkét oly nemesi rendje is, melyek egyedül az uralkodó törzs tagjainak szoktak adományoztatni". Európában
ugyanígy áll a dolog. Utazók beszélik Orosz- és Németországról, — hol a társadalmi szervezetben a hadi czélok a főirányadók — hogy ott ,,a különbnél különbfélébb czímek utáni
eszelős rajongás rendkívül el van terjedve", minek aztán természetesen az a következménye, hogy pl. Oroszországban ,,a
rendőrhívatali írnok a tizennyolczadik rangfokozathoz tartozik és joga van a „nagyságos" czím viseléséhez", a míg
Németországban, hol a rangfokozati és hivatali nevekkel
együttjáró czímeket — melyek igen nagy bőségben vannak
elárasztva — az illetők, szokás szerint, megkövetelik, és a
velők érintkezők azokat — úgy írásban, mint beszéd közben
— részökre nagy vigyázattal meg is adják. Ellenkezően
Anglia — mely szervezeti jelleget tekintve, rég idő óta kevésbbé
harcziasnak mondható — a czímek iránt mindenkor csekélyebb hajlamot mutatott; úgy, hogy az industrialismusnak
legújabb gyarapodása, s az azzal együttjáró szervezeti átalakúlás következtében a czímek használata a társadalmi érintkezésben igen nagyot csökkent.
A czímek és társadalmi viszonyok közti ezen kapcsolat
mindenik társadalomban egyaránt tisztán kimutatható. A tiszteleti nevek rendesen azon szabályzó szervezet tagjaira vonatkoznak, minőt katonai rend szokott létesíteni. Az angol szárazföldi hadseregben a tizenharmadik, a hajós-seregnek pedig a
tizennegyedik rangfokozata azt mutatja, hogy a kizárólagosan
katonai szervezet számos és sajátságos czímzési jelek által
igen jellemzően még ma is nagy mérvben folyvást föntartja
magát. A rangbéli magasabb megkülönböztetések jelenleg is
leginkább azon uralkodó osztályra vonatkoznak, melynek tagjai leszármazott utódai, avagy képviselői azoknak, kik a múlt
időkben a katonai hatalom fejei valának; s a többi magasabb
czímek, minők az egyháziak és törvényszékiek a szabályzó
szervezettel ma is folyvást összeköttetésben állanak. A míg
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másrészről a társadalomnak termelő és a termeivényt kicserélő része, mely leginkább ipari foglalkozást üz, csak igen
kivételes esetben visel valami czímet azokon kívül, melyek
alászállás és elterjedés folytán csaknem minden jelentőségöket elvesztették.
Elvitázhatatlan tény tehát az, hogy a czimek — melyeknek eredetien az volt a rendeltetésűk, hogy a vadnépeknek
elleneik fölött kivívott győzelmeit emlékezetben tartsák —
a mint később a leigázások következtében a kisebb társadalmak újabb meg újabb beolvadása által nagyobb társadalmak
alakúltak, lassanként kiterjedtek, megszaporodtak és elágaztak ; továbbá, mivel azok a folytonos háborúskodás által létesített társadalmi szervezethez illettek leginkább, ennélfogva
azon arányban kezdék elveszíteni eredeti jelentőségöket, használatukat és értéköket, a mint a társadalmi külszervezet
helyébe oly sociális belszervezet lépett, mely különösen alkalmas arra, hogy a béke biztosítására czélzó törekvéseket diadalra juttassa.
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