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China balgatagsága. 

»A vizek lefut áriak, 's a' sárkányok elhagy ák a földet, melly 
azután lakva l'öri(Chinai évkönyvirók.) 

M j n t a' világtengertől kivetett * görcsösen szendergő 
óriás teknősbéka , úgy fekszik India és Siberia , Perzsia 
és Japan között kiterjesztve a mennyei birodalom. A' 
tulajdonképi China , magas Ázsia' középpontja ; közép vi-
rága képezi az állatnak jól bevértezett, bépánczélozott 
kiviil csendes, beliil pezsgő testét; mig a ' va l l á s , vagy 
fegyverhódította védtartományok * Tibet Corea , Butan , 
Lickeio a' vergődő, 's lassan tovább mászó négy lábát 
jelentik, A' fej természetesen nem látszik, mert teknős-
béka módra mélyen a' vért alatt rejtezik , lesi 's álmod-
va veti föl a kellelinéi jobban megterhelt gyomor' titkos 
gyármivoltát, s e' mellett majd nem felejti a' lélekzést. 

Ázsiának minden eddig még hamisitlan alapképéböl-
látható , hogy a' kétéltűek tették valamint a természet' 
úgy a' műveltség' történetében, a' képzet' és állinenet' 
első fokait. Innét a' kigyóimádás, mellyet egész napke^-
leten találunk, melly azonban itt , mint Egyiptus-és Ba-
bylonban , nem tisztán jelképi volt; innét Perzsiában min-
dennemű csúszó mászóktól a' különbféle királyi nemzet-
ségek' büszke szármoztatása; innét Chinában istenitése 
amaz iszonyú négy körmű sárkánynak, Lung-nak , melly 
a' nép' mythologiájában mint viz' s nedv' istene, a' csá-
szári czimmerben pedig, mint fél zsarnoki hatalom boszuló 
nemtöje ragyog. 

Képzeljünk 25 0 ezer n. m. birodalmat csak nem 
négyszáz millió lélekkel ; képzeljünk végtelenül kiterjedt 
tartományokat , hol a" cantoni legújabb jegyzék szerint 
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minden angol négyszögű mérföld 515 — 671 lakót 
számlál és táplál ; liol liáboru s zendülés nélkül a' szá-
razföldi és tengeri rendes katonák' száma majdnem más-
fél millióra megy; mind ezt vessük össze az Antoninu-
sok alatti római birodalom' statisticájával, hol ide tudván 
a' legyőzött nemzeteket, legfölebb száz husz millió lélek 
lehetett; tekintsük az újonnan rajzolt földképeken China' 
terült szinét, 's fekvését, valamint az újonnan leporzott 
históriai táblákon mondáinak cyclusát Fölül a' híres , 
hatszáz órányi fal a ' tatárok ellen gátul oda vetve, év-
ezredektől az ó világ' legeredetibb népének őre 's tele-
g raph ja , s máig az orosz polgárisodé vadságának, 's 
China' esztelenségének rendithetlen közfala; mellette 's 
mögötte az altai , sajanshi és dauri hegyvonalok ka-
landorosan vallásos szirtcsúcsaikkal, 's Amur folyója 
sárga , szeszélyesen duzzadó hullámaival; alúl Himalaya, 
Hindostán, a' Birmanok , 's anam-i császárság, és az 
angolok Himalay án , Hindostanban , a Birmánoknál, s 
anami császárságban ; jobbról a' keleti ocean , melly a' 
mennyei birodalom' széleit hetedfél száz mérföldnyi ter-
jedésben övedzi, a' japáni 's a' sárga tenger egy el-
siilyedt 's ismét föltűnő hajdankor' feimeríthetlen monda-
körével , és Corea' öble, meleg 's ár-apályával hullámzó, 
mint a ' keblében lakozó hableány' melle ; balról Turkes-
t an , Buchara , 's ezeregy éjszakás regéjivel Perzsia. 
Iinez China' földleirási charactere , mellyböl a' leg-
ügyesb csillagjós is jobb állapotot hüvelyezett, a' mosta-
ni arczvizsgáló jobb sorsot jóslott volna. De ellent álla 
China' esztelensége. 

Ezen esztelenség az ország' és vallás' hazai törté-
netében fekszik. Millió év' lefolyta alatt magok az iste-
nek kegyeskedtek kormányozni a' mennyei birodalmat; ez 
volt a' rege ' aranykora, és semmi regéből nem vonhatni 
több morált , mint épen a ' magas ázsiai Edda-nak Schu-
king-jéböl. Örökös tusákból áll az hősökkel, szellemek-
kel , óriásokkal 's királyfiakkal; örökös vér nélküli küz-
désekből nem tök és félistenek, s az ég' ősapái 's déd-
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unokái között egyenes ivadéki vonalban föl 's lefelé; örö-
kös szerelem - és sóvárgás énekekből, mcllyek az érzé-
kek' legmagasabb fokú lázborzalmát középkor előtti szem-
szuró türelmetlenség' chinahéjával csillapítják, 's ismét 
fölingerlik a' nélkül, hogy valanielly helyes gyógyren-
delményt adnának. És Chinában jobban állanak a' gyógy-
szertárak, mint a' gyógyászok. Fo-lii volt a' legrégibb 
törvényhozó; 's a' legrégibb isteni parancs cliinailag 
magyarázva igy szól. 

,,Én a' világtörzsök' minden egyéb sarjadékai fölött 
titeket választottalak, mert ágaitok díszítik felhőimet, 's 
azok' világszellete nöszéti levegőmet. Lehagyáni esni 
hozzátok legszebb csillagomat, hogy a' földön úgy élje-
tek, mikép mennyekben ; és mélységet veték közétek s 
minden népek közé, kiket gyűlölök. Jaj annak, ki azon 
keresztül holttestekkel, csalárdsággal, emberszeretettel, 
vagy istenkáromlással hidat épít; a' föld lesiilyed lábai 
a la t t , s az ég elpörköli velejét, mert Lung, kit őréül 
rendelt! 111, megérinti öt balszemével, úgy hogy többé 
nem lát , eszmél vagy örökké virágzik, mint a' Lung-yan 
*). Azért őrizzétek, mint reátok bízott jó t , szilárdul ha-
táraitokat; ne keveredjetek soha az alvilág' veteményé-
vel össze! A' mult magában rejti a' jelent és jövendőt , 

*) Lung-yan , a' sárkányszem. Ezen fa hasonlít a' Bi-dschi-
bez ; de ágai 's virágai vékonyabbak 's apróbbak. T e -
rem a' déli tar tományok' hegyein 's völgyeiben. Virágai 
f ehérek , 's gyümölcse hasonlít az Arekahoz. Nagyságra 
megegyenlíti a' verébtojást. A' legkeményebb tél sem 
hervasztja e l ; virágzása' ideje nyár1' kezdetére esik. H e -
tedik hónapban megérnek a' gömbölyű gyümölcsök , 
mellyek' pikkelyes héja zöldsárga csikós. A' Bi-dschi-
hez hasonló busa f e h é r , nedvtel i , 's mézédességű. A' 
gyümölcsök 20—30 darabban szorosan egymás mellett 
ülnek fü r tökben , mint a' szóló'. Han' dynastiája' idejé-
ben a' déli tenger melletti tartományoktól adóul külde-
tett be. Pen-Zao' czikkje. (Az eredeti chinai természet-
történetben). 
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miként a' Jin-yii *). Az én szavam a' ti történetetek 
mind örökké". 

Ezen egoisticus elkülönöző rendszert, ezen örökös 
helybentespedést, ezen büszke megliittséget , ezen el-
szigetelést minden más nemzetektől nyakasan megíarták 
a ' reá következett dynastiák: Kia (egész 176 7. Kr. e.) 
Schaeg (egész 1122 . Kr. e.), Tscheu (egész 258 . Kr. e.) 
Tselieukun' közben esett vérengző uralkodásával egye-
temben. Ekkor eljőve a'népvándorlás éjszak- 's nyugotról, 
úgy hogy a sárkány kül rondaságtól tisztulólag far-
kát dühösen megrázta. Sclii-hoang China' nagy Károlya 
Kr. szül. előtt 247-dik esztendő táján a' kórul elhalt, 
vagy sebészileg elszelt tagokat régi elv szerint ismét 
egész statustesté alakította. A' Hang uralkodó ház nem 
sokára követé Tsin-t, 's már 280-ban Kr. szül. után 
Wu-ti-nak újra Sclii-lioang' szerepében kellett föllépni. 

Századokon keresztül csupa népvándorlások, trón-
bitorlások, zsarnokoskodások, 's töltözések minden ja-
vítás nélkül kívülről. A' vallás világtörténet maradt , 's 
a' megszokott iránti tisztelet változliatlan nemzeti cha-
racter. 

A' Sing uralkodó ház (991-ben) magát pompás már-
vány palotává alakitá magas, yejtvényes ivtornáczokkal, 
s kikémlelhetlen .tömkelegekkel ; de ablak , napfény, 
vagy gázvilágítás nélkül , úgy hogy Dschingis - K h a n , 
a' napkeleti középkor' Napoleonja, az erős várban 

*) J in -y i i , az emberhal : 1-ször Hasonlít az Y-yii-hoz (an-
' jy lábu , 's hangja hasonlít a' gyerme-

alakja hasonlít valamicskét a' hódéhoz. Négy l ábu , 's 
hasa zacskó gyanánt a' földre lógg. Teste halavány vi-
olaszinű, pikkelytelen. Él fo lyókban, tavakban és hegyi 
vizekben, de fára is képes mászni. Az eló'tt e' nemből 
gyakran láttak a' vizből nőlényeket föl tűnni , mellyek 
fölül nők , alúl halak valának • enekök eltompítja a' f ü -
l e t , 's elcsábítja ez érzékeket ; — ők kezdettől fogva 
mindent tudnak" . (Pen-Zao ' ezikkje.) 

nem ég a' tűzben. 2-szor E ' hal' 
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tánczra merészelt kerekedni. Mongolok jövének macskák-
ként rohanva , tigrisekként uralkodva , azonban China' 
elszigetülési vágya olly kevesé csökkent, mint hanyat-
lott vallása, vagy összeomlottak falai1. A' Tang mongo-
lág tudományosan kimért vonalképen húzódik ezen egész 
valódilag megaranyozott nemzetségtáblán keresztül, míg 
egy közönséges, Schu nevii chinai lerázta az idegen 
já rmot , 's alapította 13 63-ban a' JVing dynastiát; 
1645-ben a' Manschuk bevevék Pekinget; a' hat évii 
Schun-schi lön törzsökatyja a' maiglan uralkodó Tsing 
császári családnak. 

Híjába igyekeztek a' jesuiták a' keresztény vallást 
bevinni a' mennyei birodalomba; liijába áldozá számos 
térítő , mint újonnan Giitzloff, páter Goncalves és páter 
Lamiot ott magát föl liivattatása' nehéz kötelességeinek; 
híjába kiildé Anglia lord Macarney-t, és lord Amherst-et, 
híjába Russia fényes követségi kísérettel politicai kap-
csolat' eszközlése végett oda gróf Golowkin-t; híjába tá-
madtak Londonban , Pétervárott , és Párisban chinai 
nyelv 's literatura iskolák; liijába adá sok szellemdús 
és mély eszű férfiú, mint Fourniont , Remusat Abel , 
Bailli, Morrison, Beyer , Klaprolh , Raszt , magát egé-
szen ha nem terméktelen, még is annyira hálátlan tanul-
mányra. China elszigetülve, China a' józan 's az idővel 
haladó műveltség iránt siket maradt; e' mai napig magát 
a' földi boldogság' öröktől elhatározott általános örökö-
sének véli , és széles e' világ' minden uralkodóját vala-
melly középkor előtti orv - és rémlovagként csak úgy 
tekinti * mint rendülhetlen alaphatalmának bitorló hasz-
nálóját , mint özönvíz előtti dynastiája' régiesen négy-
szögített tábláján mozogható sakkbábokat. íme' China* 
története, China' vallása , China' esztelensége. 

Igen is China egy sakktábla , 's konnányalkata 
sakkjáték. Meghatározott szabályok uralkodnak, 's a' 
paraszt a' királylyal játszik > mint a? király a paraszttal. 
Dáma, torony, futó s ugró teszik azon jelképes sze-
mélyzetet , melly közben közben föllép ; ezek a' status' 
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betűsorában a' mássalhangzók, valamint amazok a ' hang-
zók. Évenként az első hónap 15-dik napján üli a' csá-
szár a' földmivelés' tavaszünnepét az által , hogy hom-
lokkal kilenczszer érinti a' földet, tavaszáldozatúl az 
égnek, az ö nagyatyjának és védszentének, mocsokta-
lan bikát áldoz, és sajá t fö császári kezeivel az első 
rendű mandarinoktól kiválasztott telken tizenkilenczszer 
az ekét keresztül vezeti. Ebben áll China' bölcsesége; e' 
nélkül régen elenyészett volna már balgatagsága. A' leg-
utolsó parasztnak sakkot kell császárjának mondhatnia, 
mihelyt részén az igazság; de a' császár több a' paraszt-
nál , 's addig még a' jogot védi, isten. Ez a' kénykor-
mány' legnemesb alapvonása. 

China' vallása ismét China' esztelensége is. Nincs 
abban az egoismusnál egyéb szeretet, nincs a' bóksza-
bályokon tul semmi szives te t , nincs hit egyéb a' ha-
gyomány u tán , nincs remény egyéb a ' hagyományban. 
China' története olly biblia, mellyen ezer látnók munká-
lódott , s a ' nélkül, hogy czél éretnék, folyvást mun-
kálódik , mert a' lövés röpölö soha meg nem mérhető 
tárcsa felé történik; holott nem hanyatló, hanem kelő 
csillag az. De a ' csillag sem le nem hanyatlott, sem föl 
nem kelt , ámbár Khung-Fu-Dsy (Confucius) az igen is 
látnoki ag zavart csillagjós szemfényvesztéseit űzte az 
égi testekkel, mintha a' világ rendszerrel sakkot akarna 
játszani. Sakk! tönk a király! De évezredek óta min-
dig a' császár nyeré a' já tékot; a' parasztok nem tudják 
mit , 's mennyit vesztettek ; nekik mindig megmarad a' 
nyerhetés' reménye; mert mi a' király parasztok nél-
kül ? mi a bölcseség esztelenség nélkül ? 

Remusat Abel a' chinai egyházi történetekről, kü-
lönös tekintettel a ' bibliára, igy szól: „Méltán álmélko-
dik az ember azon nevezetes hasonlatosságon, melly a' 
dalai - lama vallásbeli külső formák' szokásai s szertar-
tása i , és a ' catholica egyházéi között van. A' tatárok-
nál valóban van egy főpap, az ország' lelki kormányára 
ügyelő több patríarcha , egy a ' fölamakból képzett ta-
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nács, melly a* főpapot választja, sőt mellynek tagjai a' 
mi cardinalisainkéiliez egészen liasonló különböztető je-
lekkel élnek, továbbá barát - és apáczaklastromok, kö-
nyörgések a' halottakért, titkos gyónás, böjtök, lábcsók, 
litaniák, körmenetek, és szentölt víz. Ezen összeegye-
zések mindnyájan könnyen magyarázhatók, ha elliisz-
sziik, hogy a' keresztény hit hajdan Tatárországban el-
terjedett volt , és hogy a' mi idöszámolásunk' 13-dik 
századát alig tul haladó lámák' intézvényei a' mieink-
nek csupa utánozásai voltanak. Ellenkező esetben a fel-
világosítás sokkal nehezebben ütne ki ; mert mindenek 
előtt a' pápaság' s a lámái szertartások' magas korát 
volna szükség kimutatni. Itt röviden kívánjuk érinteni, 
mit tanítanak a' chinai hagyományok, összliangulag 
nyelvvel, Tili et felöl. E' hegyes , hideg, terméketlen 
országot eredetileg vad népek lakták, kik durva szoká-
saik', tudatlanságuk', egyszerű vallásos szertartásaik' 's 
miveletlen nyelvük bélyegeit még soká megtarták. Majd 
a' bennszülöttekkel gyarmatosok elegyültek, kik ösré-
genten oda vándoroltak. Azon korszak' tájban, mellyben 
keresztény idöszámolásunk kezdődik, Hindostanból jövő 
barátok behozák ide vallásukat, 's literaturájokat , és 
Tibetben 's Tatárországban számos klastromokat alapíta-
nak ; de csak a' 6-dik században vevék föl a' tibetbeliek 
általánosan az oktatást. A' lámák' hatalma azóta foly-
vást növekedett egész a' mongolok általi hódításig, s 
végre határtalan uralkodássá változott. A' buddha litera-
tura a' sanskritból áltvitt sok munkával gyarapult; de a' 
tibeti nyelv folyvást megtartá az eredetileg azt beszélő 
idomtalan emberek' formáját. Zordon szólásmód , sza-
bálytalan irás , 1 tökéletlen nyelvtanrendszer , jobbadán 
kölcsönzött literatura, jóformán késő időszakban Hin-
dostánból Tibetbe áltpiántált vallás mind az, mit e' puszta 
hegységen találni, mellynek lakosai épen nem felelnek 
meg azon magas várakozásnak , mellyet nagy észtehetsé-
gü , de a' keletázsiai régiségeket kevesbé ismérö írók 
föléleszteni törekedének. Mindenek előtt óvakodjék kiki 
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az emberi nem' bölcsőjét Tibetbe helyezni, innét Hin-
dostán' vallásait származtatni, itt az ösnép' legközelebb 
utódjait keresni , itt az özönvízre mindjárt következett 
századoktól históriát elözö hagyományokat és emlékje-
leket találni". 

Más helyt ugyan ezen éles eszű szemlélő így szól: 
Európában a' chinai kormányt sok ideig zsarnokinak hit-
ték ; most azonban tudva van , hogy képviselői jog által, 
mellyel fölsöbbségi személyek különbféle osztályai bír-
nak , igen korlátoltatik, s az által, hogy a' császár, ki 
gyakran maga bírálja , vagy épen maga szerkeszti a' 
statusnjságot, szorosan köteleztetik szilárdul meghatáro-
zott bevett szabályok szerint a ' tudósok' rendéből válasz-
tani ministereit, E' rend valódi aristocratiát képez, melly 
a ' kiszabott próbatétet szerencsésen kiállottak által foly-
vást pótoltatik 's fenn áll. Különbség nélkül minden ifjú 
ember a' mandarinok' harmadik fokához bocsáttatik; ki 
ide eljutott, a* másodikra törekedhetik, mellyen lennie 
kell , ki országos hivatalra jutni áhít. E' szerint minden 
tisztviselő az első fokra emelkedhetik, 's a ' legelső hi-
vatalokra alkalmas lesz. Ezen intézvény általán kipótolja 
a ' nemességet; mert a' császári ház' gyermekeit, Con-
fucius' Mencius' és Lao-Kinu' ivadékait kivévén, csak 
ész és isméretek osztanak elsőséget 's méltóságokat. Szo-
kás mindazáltal , hogy a' császár azon férfiaknak, kiket 
megtisztelni 's jutalmazni akar , őseit visszaliatólag ne-
mesi rangra emeli, és Chinában sokat tartanak az illy 
visszás nemesség felől. Legfőbb hatalommal a ' császár 
az ég' fia van fölruházva ; koronája fiágon , azonban 
az első szülöttség'joga' szoros megtartása nélkül, gyer-
mekeire száll. Minden főnök, ki ajándékokkal a' csá-
szárhoz követséget küld, ez által azt urának elismeri. 
Az ország' kormánya bizonyos fölosztási rendszer után 
történik; a' tartományokat, viszonyos ellenörség nélkül, 
országos tisztek igazgatják, 's ha ezek' véleményei va-
lamelly esetben elágoznak, nekik az ügy' eldöntése vé-
gett a ' császári tanácshoz kell folyamodniuk ; mert itt 
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fekszik minden isteni nyilatkozás', minden bölcseség* 
kincse. A' főkormányzó rendszerint két tartományra ter-
jeszti gondjait; de van ö kiviile minden tartománynak 
még egy főbiztosa, a' tudományokra főfelügyelője, kincs-
tá? igazgatója , bünbirója, 's a' császári sóliazaknak 's 
köz magtároknak egy egy fölvigyázója. Ha a' császár 
olly rendelményt vagy törvényt tesz közzé , mellyet a 
népvéleménynyel ellenkezni gondoltakkor annak a'síatus-
ujságban körülményesen eléadja okait; érje alattvalóit 
szerencsétlenség , például földindulás, áradás , éhség ; 
akkor önmagát hiszi bűnösnek, s bündijul böjtöl, imád-
kozik , áldoz, magát lealázza és sanyargatja. Tibet' val-
lása csupa tiszta tlieocratia; a' dalai - lama évenként 
hatvan ezer ezüst rubelt fizet Pekingnek, a' cliinai nép-
vallás nagyobb részént Foe törvényeinek hódol. Igen 
kevesek azok, kik vallásuk' alapelveit értenék; mert 
csak a' tudósoknak (mandarinoknak) nyilatkozik az isten' 
szava s akaratja. 

'S épen e' tudákosság, melly mint a' csillagászi, 
pontban fölhúzott óra , örökké megy és megy a' nélkül, 
hogy helyéből mozdulna , ez ismét China' balgatagsága. 
Mintegy 3 — 400 egyszótagu, csupán különbféle liang-
nyoniadék által sokszorozható gyökhang képzi a' chi-
naiak' egész nyelvkincsét, 's ezeknek név és igehajtás 
nélkül sokszor igen különös kiterjedésűk mellett, mi által 
néha egyetlenegy szó ötvennél több értelmet nyer, ele-
gendőknek kell lenni minden elvont s reávitt fogalmak' 
érzékitésére. Hat alapvonalon keresztül kasul rajzolt 2 1 4 
alapjelből áll az í r á s , mellynek majdnem kitanulhatlan 
a , b,czéje legnagyobb kiterjedésében mintegy hetven 
ezer betűt vagy jelet foglal magában; azonban valamelly 
közönséges könyv' megértésére annak egy tized része is 
elegendő, ide természetesen nem tartozik a' statusújság, 
sőt majd a' kalendáriom sem, melly az alattvalóknak ki-
mutatja , mit kelljen császári parancs és csillagzati ösz-
szeköttetés' következésében az esztendő' minden napján 
tenniök , vagy nem tenniök. 
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így tesped a ' tudományosság, mint a' középkorheli 
balladákban a' fogoly herczegnő betegen, 's ásítva tor-
nyok , falak és sánczok mögött , puha vánkosokon várva 
a 'bátor apródot, ki öt mennyig érö Jákob lajtorján kivált-
ságos kéröji' rajjátói megszabadítsa. De itt nem jön sza-
badulás , mert a' legfőbb unalomig hosszadalmas, 's 
örökké ugyanazon nászruhán dolgozó Penelope' vágyfér-
je i a ' mandarinok, a ' hagyományos literatura' főtisztei 
's ügyvédei. Ezen utolsók magyarázzák a' King-éket , 
a szent könyveket, 's hirdetik a ' törvényeket, ezek ír-
nak románokat, ezek intézik a' színészi eléadásokat, 
ezek határozzák meg a ' bókozatok' számát , 's mindenütt 
hű szolgái kemény uroknak. 

Némi mechanicai ész korán kifejlett a' chinaiaknál; 
ök utánozhatlan szépséggel dolgoztak föl selymet, ér-
ezeket , porczellánt ; ök hangászi eszközöket, 's fölöt-
tébb mesterséges házi bútorokat készitének ebenfából, 
elefántcsontból, szalonnaköböl, ugy szinte szőnyegeket, 
papirost , tintát , s nankin szövetet ; gyanithatólag ök 
találták föl a' lőport, mesterséges tűzi játékokat, com-
passt , fára metszést, és stereotypiát; azon fénylőén tar-
tós színezete, mellyet müiparuk' készítményeire önteni 
tudnak , még semmi európai nemzet sem érte el. 
Azonban mind a z , mi nem épen a' külső pompát illeti, 
czéliránytalan, visszás , és elavult. A' vidám divatisten-
nő itt csak haragvó nagyanya' álarczában jelenik meg , 
s a' tarkán csillogó bábból soha sem fejlik pillangó. A' 

tudákosság csak fényes hiúság; a' jog elviselt keztyü, 
melly jobb s balkézre fölhuzailiatik; a' vallás statuspo-

^li t ica, a 'csi l lagászat csillagjóslat, a tanulmányok kép-
zelt tlieoriák ; hadtudományuk , mellyet maga a' nagy 
Fridiik is annyira csudált, nein egyéb, mint a' sakkjá-
ték' szabályainak kegyetlenül gyakorlatba hozott alkal-
mazása. A' természettörténetet csak gyógyászok tanulják; 
festéseik csak a' holt természet' tárgyait állítják elé 's 
nem isinérik a' perspectivát; metszéseik az összerakás' 
fönségét s az eszme' mindennemű fölemelkedését a ' gyen-
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gédnek, a' finomnak áldozzák fü l ; az 6 valóban nagy-
szerű , de nem mindig ízléssel párosult építészetök a' 
fényűzést, paloták, templomok , tornyok , liidak , 's csa-
tornákra pazarolja, s lustán mellőzi a' gazdagabb és 
szegényebb magányosok' házai t ; liangászatuk összetett 
rendszerű , de benne sem öszhang, sem melódia , mert 
a' kiállhatlanul liuzomos tactus viszhangnál nem egyéb; 
szöveteik furák (baroque), valamint szőnyegeik; lőporuk 
rosz mint stereotypiájok, mint gabonájok, mint liajóká-
zásuk, mint kereskedésük. 

Igen is China' kereskedése ismét új tanúja China' 
esztelenségének. Csupán a' cantoni kikötő áll bizonyos 
időkben európai nemzeteknek nyitva. Magok a' cliinaiak, 
kik az előtt a' vöröstenger' partjait is meglátogatták , 
honi önhittségükben a tengeri activ kereskedésről csak 
nem egészen lemondtak; hajózásaik legfölebb az indiai 
szigettenger, Japan, és új Guineáig terjednek. Annál 
élénkéi)!) belkereskedésök. Karavanjaik India' s Perzsia' 
széleiről nankint, schawlokat, porczellánt, rliebarbarát, 
t l ieát , selymet, pénzsmát , kénesőt , zinket , gyöngy-
házat s t. effélét hordanak föl egész Siberia 's Turkes-
tanig, ezekért gyapjú szöveteket , dohányt , mákonyt, 
szűcsárukat, bort, üveget, aranysodronyt, rezet, fecske-
fészkeket, klárist, füstszer-port s más effélét cserélen-
dők. Tetemes summák jönnek igy forgásba. Angolország 
's Éjszak-amerika legtöbbet nyernek mellette. S még is 
China önérdekét csak annyira bocsátja szem elöl, meny-
nyire épen bevett tudós butasága kívánja. Kényuri szaba-
dítékok szerint a' császár' zsebébe legtöbb foly, s a' 
chinai kereskedési gőg , és európai tőzséri alázatosság 
közötti bensziilött kisárusok, a' honkereskedök híven 
követik amannak példáját ; a' mandarinoknak kijár száz-
tóli részük, s a' chinai szülött külföldi ellen soha sem 
lehet ügyevesztett 

Boldog föld t e ! mig Európa' műveltsége gyarap-
szik, nem szükség kevélységedet 's butaságodat megta-
gadnod. A' fényűzés, ezen örökké éhes, örökké lármázó 
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kakuk partjaidról hozza élelmét, 's nem meri tojását 
fészkedbe letenni; mert te nem vagy kenderke, China! 
valamint sas , vagy plioenix sem. Yégre magad is a' ka-
kuk nemhez tartozol. 

Vessünk még csak egy tekintetet a' chinaiak' házi 
állapo<jára; A' főbb osztálynak * kik szint' olly henyék s 
pazarlók * mint az alsóbbak fáradozók s takarékosak, 
buján terhelt asztalok mellett, hol a' föld' és víz' ritkább 
termékeiben, a' legingerlöbb fűszerekben , bor, mákony, 
virágillat, liangászat, és színészi előadásokban minden 
érzék mértékletlenül töltözik, rongálják éltöket; vagy 
pompás, fájdalom! igen is mathematicailag megnyirbált 
kelteikben , hol márvány medenczében csillogó arany-
halak viczkándoznak, hol áloe' vagy kámforcserje' ár-
nyékában ezüst tisztaságú víz fürdésre fölhí, hol kecs-
teli rabnők a' jó szeszélyü ur' kivánatinak bókolva aláza-
tos kaczérkodással kegyeért esengnek, álmodják el ide-
jeket ; vagy nyilványos templomokban, hol a' földi re-
ligio' legfőbb , legöriiltebb fényűzése mennyei elragadta-
tás hiedelem' Psyche szárnyain lebegtet, pazarolják el 
azt ; vagy nötermekben szerelem' édeivel , valamelly régi 
King-kronikával , vagy új románnal foglalkozva; vagy 
sakkjátékban, hol az ízlés nélküli pompával elárasztott 
szobának fehér s fekete koczkákkal kirakott padlata ké-
pezi a' táblát, mellyen a' háremnek rejtélyes jelentőség-
gel fölékesített hölgyei játszák az esztergált képek' sze-
repeit, töltik napjaikat; vagy lélekaléltató bókolatokban, 
sőt még sokkal esztelenebb pipere foglalkozásokban ásí-
tozzák el azokat. 

Sárga öltöny, csúcsos toronysüveg, kévéssé fer-
dén álló pávatoll, az ujjakon hosszú körmök, mellyek-
röl csak ünnepélyes alkalmakkor vetetik le a' tok, fe-
ketére festett ha j , 's rátartós illedelemmel komolyított 
járás itt a' legfőbb tökélyek , mellyekre valamelly férfiú 
magát fölvíhatja; ha mind ezekhez még tetemes liizoda-
lom is járul , akkor kész az Adonis, kinek nem győzni 
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teljes lehetetlen; mert a' zsir' hiánya itt általán a' lelki 
tehetség' hiánya' jeléül vetetik. 

A' chinai asszonyok ellenben , a' szépség' jelképét 
és analysisét Hogarth' kigyóvonala' visszás alkalmazásá-
ban keresik: apró , eltörpített lábacskák, pihegcsélése-
koí ferde irányzatú mell» összezsugorított csipö , fénylön 
szúró szemek, hosszú keskeny fülek, vastag pittyedt aj-
kak , fehérmázos arczák , pirosra festett körmök, egye-
nesen fölfelé fodorított liajdiszitvény , ásítozva kéjelgö 
naiv-skg, s bár uralkodni vágyva szerelemlobbu, még 
is szolgailag nemleges alázatosság, orron állbocsátott 
ábrándos beszéd, képes és virágdús kifejezésekben ki~ 
ineríthetlen bőség , végre a' characterben sajátszerű, a' 
házasságot örökös násziinneppé varázsló regényes roman-
ticus valami-: ezek különbség nélkül azon physicai 's 
morális tökélyek , mellyekre törekszik Chinában minden 
dame á la mode. E' szerint elég gazdagon pótolja ó 
Azsianak romanticája az európai középkornak, mellyböl 
Don Ouixotte-ban utánozhatlan előképet látunk, nevetsé-
ges és lovagosdi mivoltát ; mindazáltal súlyosan , és 
emésztöleg fekszik a' századok' pora, a' századok' rozs-
dája ezen a' teremtés' első napjaitól fogva is ten- s ter-
mészettől olly gazdagon megáldott föld' minden társasági 
viszonyain. Csak beteljesedik itt is a' régi közmondás : 
az igen okos gyermek mint ifjoncz hal e l , vagy ember' 
korában butul el. A' gyermekese olly soká fekszik pólyái-
ban, mig valamelly különös jegöczedés (chrystallisatio) 
által természetes múmiává nem lesz. (Si t tengal ler ie der 
Nationen , von Dr. Le Petit. 1836 . ) 

S Z E N C Z V I M R E . 


