
Jézus élete és a Napoleon legenda. 
A XIX. században eleinte csak bátortalanul, később 

mind nagyobb erővel nyilvánul meg az a törekvés, hogy 
Jézus élettörténetének egyes csodás mozzanatait a mithosz biro-
dalmába utalják. Ezt a törekvést a negyedik évtized közepén 
éles kritikai vizsgálat s a raciónalizmus és szupranaturáliz-
mus magyarázatainak ellentétessége alapján Strausz Dávid 
Frigyes ju t ta t ja erőteljes kifejezésre nagy feltűnést keltett 
művében a „Jézus életé"-ben. 

Közkeletűvé lett, bár téves, az a felfogás, hogy Strausz 
az evangéliomi elbeszélések egészét mithikusnak állítja. Ο 
maga tiltakozik az ellen a feltevés ellen, mintha munkájának 
végső következése az volna, hogy nemcsak a csodás elbe-
szélések, de a történelmileg nem kifogásolható elbeszélések 
is költöttek volnának, vagyis, hogy a Jézusra vonatkozó 
evangéliomi tudósítások nem egy valósággal élt történelmi 
személyiség emlékét őriznék meg, hanem csak a tudatos 
vagy tudattalan mithoszkópző költői képzelet termékei vol-
nának. Annak megcáfolásául, hogy az evangéliomokat nem 
tekinti egyebeknek mithikus elbeszéléseknél, írta meg mintegy 
3 évtizeddel utóbb „a német nép számára" Jézus életét úgy, 
amint azt a történelmi krit ika eredményeinek figyelembe 
vételével az evangéliomi elbeszélések nyomán megkonstruál-
hatónak vélte. 

Mindamellett is ez a közkeletűvé lett nézet, melyet az 
első „Jézus élete" ellen harcoló polemikus irodalomban is 
kifejezésre jutni látunk, nem volt minden alap nélkül a Strausz-
féle kísérlettel szemben. Ha egyedül a bíráló szubjektív meg-
győződésétől függ, hogy mit fogadjon el az evangéliomokból 
valónak s mit mithikusnak: a határt megvonni a történelmileg 
hiteles s a történelmi szempontból elfogadhatatlan nézetek 
között lehetetlen. Ezért lát juk, hogy egyrészt az orthodoxia 
képviselői kétségbe vonják a Jézus élete megírásának lehető-
ségét, másrészt túlzó negativ kritikusok nemcsak a csodás 
evangéliomi elbeszéléseket, hanem az összes evangéliomi tör-
téneteket, sőt magának Jézusnak történelmi létezését is a 
mithosz körébe utalják. 

Alig néhány évvel Strausz nagy feltűnést keltő mő vének 
megjelenése után Bauer Brúnó nemcsak János evangélio-
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mában, hanem a többi evangéliomokban is tisztán irányzatos 
irodalmi termékeket lát, melyek irányzatossága lehetetlenné 
teszi Jézus életének megirását. 1877-ben megjelent művé-
ben pedig „Christus und die Caesaron", a Krisztusról szóló 
elbeszéléseket a görög-római világ bölcsészeti nézeteiből eredet-
nek mondja, s magát a Krisztus személyét egy, a II. század 
elején élt iró szellemi alkotásának. 

A bizarrnak látszó gondolat nem maradt a theologiai 
irodalomban elszigetelt. Néhány évvel utóbb egy, az újtesta-
mentomi irodalom terén gondos munkálatairól ismert holland 
tudós Loman tette magáévá azt s az evangéliomi elbeszélé-
seket az őskeresztyón egyházban működő vallásos képzelet 
termékeinek állította. Mivel pedig az evangéliomok történelmi 
hitelessége mellett legerősebb bizonyíték Pál apostol leve-
leiben található, ezeknek a leveleknek, mint apokrifoknak 
kimutatása lett úgy az ő, mint két más, szintén neves holland 
theologus: Pierson ós Naber törekvéseinek egyik főcélja. 

Sem Bauer Brúnó, sem Loman nézete nem keltett nagyobb 
mozgalmat a theologiai világban. A nézeteket annyira túlzók-
nak s a legszigorúbb kritika megállapodásaitól eltérőknek 
találták, hogy nem érezték szükségét annak, hogy ellenük 
nagyobb erővel lépjenek fel. Tényleg sem Németországban, 
sem Hollandiában, nem talált egyik nézet sem a theologiai 
világ körében nagyobb számú követőkre. 

De, ha valaki azt gondolná, hogy a két próbálkozás 
közös sorsa magát a nézetet a theologiai irodalomból hosszabb 
időre száműzte, az nagyon csalódnék. Ezelőtt mintegy 5 évvel 
rendkívüli feltűnést keltett ennek az eltemetettnek hitt 
nézetnek hirdetése Németország egyik legtekintélyesebb egy-
házának, Brémának egyik lelkésze Kalthoff Albert által. Kalthoff 
a Krisztus problémát egészen Bauer Brúnó szellemében óhajtja 
megoldani s tőle csak abban különbözik, hogy a Krisztus kép 
előállására legfőbb tényezőkként nem a görög-római bölcsészet 
eszmevilágát, hanem a római birodalom alsó néposztályában 
élő és forrongó szociális vágyódásokat mutatja fel. 

Kalthoff fellépése nagyobb mozgalmat idézett elő, mint 
akár Bauer Brúnóé, akár Lomané. A német theologiai iroda-
lom számos neves képviselője, — köztük Bousset — foglal-
kozott e tisztán negativ állásponttal s mutatta ki, hogy 
hasonló eljárást alkalmazva, az ókornak nagyon kevés 
alakját lehetne történelmi személyiségnek tekinteni s hasonló 
eljárással az ókori történetet épúgy a mithosz világába lehetne 
utasítani, mint azt Kalthoff Jézus életével teszi. A brémai 
lelkészek e destruktiv kritikával az egyházi érdekeit veszé-
lyeztetve látván, e Kalthoff-fóle irányzat ellen „Bremer Bei-
träge" cim alatt egy folyóiratot indítottak meg, melynek 
legelső számában (1906 október) a Kalthoff-fóle kritikai 
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eljárást igyekeznek ad absurdum vezetni azzal, hogy a Krisztus 
problémával szembe-állítják a Napoleon problémát, kimutat-
ván, hogy ugyanazon alapelvek szerint, melyekkel Jézus 
történelmi létezését tagadja a Ivalthoff-féle irányzat, tagadni 
lehetne Napoleon történelmi létezését is. 

Hase Károly, a német egyháztörténetirás nagymestere, 
ki a maga Jézus életében tiltakozik az ellen, hogy a törté-
nelemben csak azt higyjiik valónak, amit közjegyzői okmánnyal 
igazolni lehet, egy érdekes adomát beszél el, mely talán ala-
pul szolgált a Krisztus probléma és a Napoleon probléma 
párhuzamba állításának. Az erfurti kongresszus idején egy 
udvari bálon Waimárban Napoleon azt mondotta Wielandnak, 
hogy Krisztus talán nem is élt. A császár ezt csak a vita 
kedvéért vetette oda, hogy hallja, mit felel rá a német tudós. 
Wieland azt válaszolta, hogy ilyen módon egy ezredév múlva 
könnyen lehetne állítani azt is, hogy Napoleon sohasem élt 
s a jenai csata sohasem törtónt meg. „Nagyon jó" — vála-
szolt Napoleon s mosolyogva tovább haladt. 

Ez a kis történelmi adoma lehetett, mint mondottuk, 
alapja annak az ötletnek, hogy Napoleon életét ugyanazon 
kritikai szemüvegen át vizsgálva, mint a Jézus életét, annak 
mithikus jellegét a szigorú krit ika módszerével bizonyítsák 
be s így ezzel az apagogikus bizonyítékkal vigyék ad absur-
dum azt az eljárást, melyet a mithikus theoria vallói Jézus 
életével szemben gyakorolnak. A gondolat annyira tetszetős 
s a bizonyítási mód a túlzó negatív kritika képtelenségeivel 
szemben oly alkalmas, hogy nem csodálkozhatunk azon, hogy 
már az első munkával szemben, mely Jézus életét, ha nem 
is egészen, de legnagyobb részében mithikusnak igyekezett 
kimutatni, találkozunk azzal a kísérlettel, hogy történelmileg 
soha kétségbe nem vont események és személyek valóságos 
létezését s megtörténtét a mithosz körébe vonják. Mindjárt 
Strausz „Jézus élete" megjelenése után három ily pax*odiá-
jával találkozunk a mithikus felfogásnak. Az egyik, melynek 
szerzője Dr. Casuár név alá rejtőzött s mely megjelenési 
helyül Mexikót, évszámul pedig 2836. évet tüntette fel cím-
lapján, Luther eletét tárgyalta ily módon, bebizonyítani igye-
kezvén, hogy a jövő történetírás előtt,ha eljárásában hasonló 
elvek vezetik, Luther élete is csak mithosznak fog tetszeni. 
A második a kritikai eljárást Napoleon életere és személyére 
alkalmazta s angolból fordítva 1836-ban jelent meg. A har-
madik egy francia irat, mely Párisban 1839-ben látott nap-
világot, magát Strauszt mutat ja be az 1000 év múlva meg-
írandó történelem ítélete szerint, soha nem létezett mithikus 
személynek. 

Habent sua fata libelli; a Napoleon párhuzam oly frap-
páns és mulattató, hogy 70 év múlva, mint Kalthoff theoriá-
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jának ad absurdum vitele újra feleleveníttetett, épen a Bremer 
Beiträge hasábjain. Felelevenítésével szerencsétlenségre egy 
irodalmi botrányt fűztek össze. A Bremer Beiträge cikkezője 
ugyanis munkájában, melyet alább egész terjedelmében köz-
lünk, nem emlékezik meg arról, hogy e gondolat már 70 
évvel ezelőtt önállóan feldolgoztatott s hogy néhány lap 
kivételével a munka nem egyéb, mint reprodukálása a 70 év 
előtt megjelent vitairatnak, de a miről ő megfeledkezett, azt 
konstatálták csakhamar mások, kisütve, hogy a monda nem 
más mint plágium. Kalthoff barátainak és pártfeleinek nagyon 
kapóra jött a plágium köztudomásúvá levése s nem is késtek 
ezt a maguk érdekében kihasználni. Azokra nézve azonban, 
kik a szerzőség kérdésétől távol állanak s a munkát csak 
annak tartalma szempontjából tekintik, ez a bántó mellék-
körülmény semmit sem von le a munka becséből s épen 
ezért nem haboztunk a magyar theologiai olvasóközönséggel 
megismertetni ezt a szatirikus iratot, annyival is inkább, 
mert Kalthoffról s az ő Krisztus problémájáról magyar napi-
lapjaink is megemlékeztek, sőt egyik másik egész terjedelmes 
ismertetést hozott. A tanulságot, mely az elmés tárgyalásban 
rejlik, külön levonni, úgy hisszük, felesleges, megjő az magától 
s épen ezért engedjük át a szót a Napoleon probléma szerző-
jének, illetve átdolgozójának. 

A Napoleon probléma. 
Vizsgálódás a legújabb problémkritikai módszer szerint. 

I. fejezet. 
A N a p o l e o n l e g e n d a á t n é z e t e . 

Az újabbkori történelem kézikönyveiben még mindig 
találkozunk az ismert meseszerű történetekkel Napoleon 
csodás tetteiről s élményeiről, jóllehet hihetetlenségük s 
mithologiai jellegük nyilvánvaló minden, a problómkritikában 
tapasztalt történettudósra nézve. A világtörténelem egyetlen 
része, egyetlen nagy ember élete sincs telve annyi való-
színűtlen, megfoghatatlan s nyilvánvalón bizonyos célokra 
kitalált eseményekkel, mint az, amit erről az emberről 
beszélnek. Igazán itt az ideje, hogy a tévedéseknek ezen 
tömegével leszámoljunk. Megpróbáljuls a józan, komoly kritika 
segélyével kikutatni az igazságot s látni fogjuk, hogy mily 
könnyen lehet ezt kikutatni. És itt jegyezzük meg előre is, 
hogy egyáltalán nem akarjuk tagadni azt, hogy a XIX. század 
kezdetén Franciaországban egy vagy több Bonaparte Napo-
leon nevü korsikai ember ólt, kik bizonyos körökben többé 
kevésbbé fontos szerepet is játszhattak. Ennek azonban 
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semmi köze a világhódító mithikus személyével, kinek lábai-
nál Európa állítólag több évtizeden keresztül feküdt, sem 
ennek a mondai hősnek csodás történeteivel. Kritikai vizsgá-
lódásainkkal kimutatjuk először annak lehetetlenségét, hogy 
ezek a hősi elbeszélések valóságos eseményeket rajzoljanak 
(a vizsgálódás negativ része), azután pedig feltüntetjük, hogy 
miként állott elő a Bonaparte Napoleonról szóló mondakör 
(positiv rész.). Mindenekelőtt azonban vázoljuk röviden, hogy 
micsoda elbeszélések keringenek e férfiről s mit hisznek 
még sokan ma is. 

1789-ben kezdődött a világmegrázó, áldásos forradalom 
Franciaországban, mely évtizedeken át tartott, egész Európát 
a maga körébe vonta, mindenütt belső átalakulásokra s 
harci eseményekre vezetett s 1814 és 15-ben aludt ki lassan-
ként, hogy ismét csendesebb fejlődésnek adjon helyet. Francia-
ország trónján 1789-ben XVI. Lajos ült, egy rendkívül gyönge 
ember, aki nem volt képes megfelelni annak a feladatnak, 
hogy az állam hajóját a forradalom vad árja közepette bizton 
igazgassa s 1793 január 21-én a vérpadon fejezte be életét, 
mert titkon hazájának ellenségeivel tárgyalt, sőt azt is meg-
kisérlelte, hogy átpártoljon hozzájuk és fegyverrel támadja 
meg saját hazáját. Őt követte fia XVII. Lajos. Minthogy ez 
azonban csak 8 éves volt, nem vezethette maga az uralkodást, 
10 éves korában meghalt 1795 junius 8 -án. Ezután az ural-
kodói székre XVI. Lajos fivére, XVIII. Lajos lépett, aki 
1824-ben 29 évi uralkodás után halt meg. Ennek sikerült a 
forradalom áradata után 1814 és 15-ben az országban 
a békés állapotokat helyreállítani. Látjuk tehát, hogy a 
királyoknak szakadatlan sora áll előttünk, kiknek folyton 
tartó uralkodása, mint ezt a II. fejezet végén látni fogjuk, 
számos okmánnyal van igazolva s egészen kétségbevonha-
tatlan. 

De a forradalom által előidézett változások és zavarok 
oly hatalmasak voltak, hogy a néphit, mint az mindig ily 
esetekben történni szokott, egy óriási személyiséget terem-
tett, akihez mindazt a csodálatos elbeszélést fűzni lehetett, 
mely akkortáj t Európában keringett. Csak csoda volt a 
rettenetes revolúció megfékezésére képes — igy gondolták 
az emberek — s e célra a költői képzelet egy emberfeletti 
erejű s emberfeletti tehetségű, de ördögi jellemű személyi-
séget teremtett. Ez a személy a mondai Bonaparte Napoleon, 
akit most a néphit következő módon szőtt a kortörténetbe. 

Egy ismeretlen korzikai kalandor, Bonaparte Napoleon, 
jött a forradalom alatt Franciaországba. A francia hadsereg-
ben gyorsan haladt előre, rendkívül fiatal korában hadvezéri 
állásra jutott s Franciaország ellenségei felett egy egész sor 
fényes győzelmet aratott. Ezen sikerek által bátorítva had-
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járatot indított Egyptomba, melynek terve és kivitele, állí-
tólagos története elbeszélőinek egyik csoportja szerint rend-
kívüli tehetségének jele volt, másik csoportja szerint pedig 
rendkívüli meggondolatlanságnak és bolondságnak a követ-
kezménye. Bármint Ítéljenek is az emberek felőle, azt mondják, 
hogy célját eltévesztette. Seregének kétségbeesett helyzeté-
ben ezt nyomorultul cserben hagyta, Franciaországba mene-
kült s itt dacára vállalata sikertelenségének s gyáva meg-
futamodásának, nép és sereg oly kedvezően voltak hangolva 
iránta, hogy képes volt minden fáradság nélkül a fennálló 
kormányt megdönteni s maga számára a legfőbb hatalmat 
megszerezni, először egy konzul szerény neve alatt, majd 
utóbb a császár hangzatos címével. Mint ilyen, tönkretette 
az európai nagyhatalmak leghatalmasabb koalícióit, melyeket 
azok ellene kötöttek. Jóllehet az angol flotta a tengerről elűzte, 
diadalmasan bejárta majdnem az egész kontinenst, rendesen 
a legsúlyosabb háborút is egyetlenegy hadjárattal befejezte, 
megszállta a legtöbb ellenséges uralkodó fővárosát, tetszés 
szerint tett le és emelt királyokat s úgy tünt fel, mint Európa 
valóságos ura, Spanyolországtól egész Oroszország határáig. 
Ebbe a rideg birodalomba is benyomul óriási seregével, az 
orosz seregeket megfutamítja, a legfontosabb városokat 
elfoglalja s már-már az egész birodalmat meghódítja. Moszkva 
égése azonban megállítja előnyomulásában. Egy rendkívül 
szigorú tél — gyakorta hangoztatják a történetírók, hogy 
Napoleonnal olyasmi történt, ami kiilömben sohasem fordult 
elő s amire senki sem tud emlékezni — segítségül jön az 
oroszok erőfeszítésének s tönkre teszi rettenetes ellenségé-
nek seregót. A legnagyobb ínségben ismét cserbenhagyja 
hűséges fegyvertársait s elmenekül Franciaországba. Német-
ország felkel, szövetségre lép az oroszokkal s lerázza a 
korzikai igáját. Ez egy második óriási sereget toborz, a forra-
dalom s a végnélküli hadjáratok következtében elnéptele-
nedett s kimerült Franciaországban, melyet azonban majdnem 
egész Európa egyesített seregei a lipcsei síkon megsemmi-
sítenek. Mint egy második Anteus, kiheveri ezt a csapást is, 
egy újabb sereggel védi magát még egy ideig Franciaország-
ban, ekkor azonban meggyőzik, leteszik — s képzeljük csak 
— ez a veszélyes ember, ez az emberarcú ördög Európa 
hihetetlenül jólelkű vagy hallatlanul ostoba fejedelmeitől egy 
kis birtokot kap Elba szigetén, nem messze Franciaország 
határaitól. Épily okosan járna el az, aki egy puskaporos 
hordót égő kályhába dugna, hogy a felrobbanástól megőrizze. 
Természetesen Napoleon már 9 hónap után elhagyja 600 
emberével Elba szigetét, néhány nap alatt ezzel a maroknyi 
emberrel elfoglalja a hatalmas Franciaországot, másodszor 
is elűzi Lajos királyt Párisból s a nemzet anélkül, hogy a 
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legkisebb ellenállásra bukkanna, újra császárjává teszi. Megint 
egy nagy sereget szed össze Franciaországban — az ég tudja, 
hogy honnan kerülnek elő ehez az emberek, — talán mint 
a mondában egyébként is szokásos, fákon nőttek, vagy 
kövekből állottak elő. De Vaterloonál ismét megverik s 
másodszor is leteszik. Megadja magát az angoloknak s ezúttal 
Szentilona szigetére száműzik, hol állítólag 1821-ben halt 
meg, mire ez az 1001 éjszakából való rejtélyes kisértet végre-
valahára szerencsésen eltűnik. 

Körülbelül ilyenformán irná meg egy közönséges alsóbb-
rendű történetíró pld. egy Schlosser, Häusser, Ranke, vagy 
Carlile, Grote, vagy Mommsen, vagy Niebur az állítólagos 
Napoleon történetét. Mielőtt azonban a mai kor színvonalán 
álló problém történésznek kritikai kutaszát e csodás monda-
körre tennők, megpróbáljuk az előadott elbeszélést más 
hangon még egyszer elbeszélni, amely mindenkit, aki a mai 
lángeszű reformtörténetiróktól szerezte ismereteit, azonnal s 
minden további kritika nélkül felvilágosít a felől, hogy az 
elbeszélt történetben nem áll előttünk semmi más, mint egy 
Európa különböző helyein, igen különböző forrásokból össze-
szűrt keverék, mely mindenre inkább tarthat igényt, mint 
arra, hogy valóságos történet legyen. Halljuk tehát: 

„Lőn pedig azokban a napokban, egy férjfiu jöve Kittim 
szigetéről a filiszteusok földjére, ez a Nabopolak, mert az 
vala neki a neve. hadnagygyá leve a nagy hadakozó nép 
között és összegyüjté vala a hadi népet és kiméne velők 
Egyiptom földe ellen. Mikor pedig ezt meghallá Zór királya 
elküldé az 6 társisi hajóit, hogy hadakoznának Egyiptomban 
a filiszteusok ellen. Minekutánna ezek legyőzték a filiszteu-
sokat és megerősiték az ország fejedelmének kezét, kiüzék 
Nabopolakot Sin városából. Ez pedig megfélemlék és elhagy-
ta a hadnagyokat és a seregot, mely Egyiptomban volt és 
menekülve visszatért a filiszteusok országába. A föld népe 
pedig fogá és királylyá tevé maga fölött ós oly hatalmas 
leve, kihez hasonló nem volt ő előtte a napkeleti királyok 
között. 

És lőn ezekután, hogy Nabopolak oly nagy sereget 
gyűjtött össze, a milyent még soha senki sein látott a földön 
napkelettől napnyugatig, hogy felmenne harcolna az északi 
király ellen, Tigranes ellen, a ki Togarma királya vala. Meg-
veré őt ós megszállá az ő városát Artaxatát, a melyet a tűz 
megemésztő. Felfuvalkodik pedig Nabopolak és káromlá az 
Istent ós megesküvék, hogy maga alá vet minden birodal-
makat. De az Ur dermesztő hideget bocsáta alá ama földre, mely-
hez hasonló még nem volt és a hó mint halotti lepel, takarta 
vala az országot. És az Úr megerősité észak királyának kezét 
ugy hogy Nabopolak harcosait tízezrenként öldösi vala s a 
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kiket a kard meg nem emészte, megemészték a farkasok, 
melyeket az Úr angyalai ezerszámra küldónek a filiszteusok 
serege után. Nabopolakot pedig megszállta a félelem és ret-
tegés és elfutott vala Filiszteába, mint a szarvasünő, melyet 
az ebek kergetnek. Szövetséget kötének vala ekkor az észak 
minden királyai, a Togarma királya és Bázán királya és 
Babel királya és a Hitteusok királya, ki filiszteus vala és 
nagyhaddal menének Nabopolák ellen. És találák őt az ő 
seregével együtt, melyet ismét a filiszteusokból szerzett, egy 
térmezőn, mely Babbat Amnion síkjának neveztetik. És meg-
verék itt a filiszteusokat, ugy hogy azok futva menekülőnek 
az, ő ellenségeik elől, mind a Jordánig, mely Babbat Ammontól 
napnyugatra folyik. Ezen akarnak vala átkelni, hogy az ellen-
ségeiktől megmenekülnének. De Nabopolak ismét ^ elszalada 
az ő seregétől és elrontotta vala a hidat, mert az Úr félelme 
esett reája. És azért az északi népek elérék a filiszteusokat 
és sokakat elfogtak bennők elevenen, de még többeket levá-
gának bennők a kardnak élével. 

Ennekutánna a babiloni király és a többi királyok 
követeket küldöttek vala Nabopolakhoz, a kik igy szólottak 
hozzá mondván: „Miért legyen harc mi közöttünk és te 
közötted ?" Megbékélének azért és Nabopolak eltaszította 
vala az ő feleségét magától feleségül vévén helyébe a babi-
loni királynak leányát. Hozzája jövének pedig az ő tanácsosai 
is megállának ő előtte ezeket mondván: „Örökké éljen a 
király, ezek a királyok jó és kegyelmes királyok. Cseleked-
jék azért a király a szerint, a mint ők te néked megmondák. 
Mert avagy nem tudod-e, hogy a mi országunk elpusztíttatott, 
a harcosok elfogytak és elfogyott a kenyér, a mit az anya 
adhatna az ő gyermekének, hogy annak éhségét csillapít-
hatná?" De ő keményen szólott tanácsosaihoz ós elűzte őket 
az ő orczája elől. Mikor pedig az északi királyok ezt meg-
hallották, feljövónek ő ellene és fegyverrel megvették vala 
az országát és megszállották vala az ő városát Ásdodot. 
Hozzájuk jövének pedig Ásdod férjfiai ós mondánok: „nem 
akarjuk, hogy Nabopolak tovább is uralkodjék rajtunk." És 
elküldének ama királynak atyjafiához, a kit ők megöltek 
vala, mielőtt Nabopolak királyukká lőn, ennek a neve Lamech 
vala és tevék őt királlyá országuk felett. Nabopolak pedig 
külde az északi királyokhoz ezt mondván: „Engedjétek, hogy 
az én fiam uralkodjék én helyettem." Azok pedig nem akarák 
őt meghallgatni. Más követeket küldött vala azért hozzájuk 
ezt mondván nekik: „Bocsássatok el tehát békében, hogy 
uralkodjam Pharosz szigetén, mely Egyiptom átellenében 
vagyon." És az Úr megverte őket vaksággal,, mert akkópen 
cselekedének amint Nabopolak kérte vala. És lőn ezekben 
a napokban, hogy a Sálemnek főpapja is visszatért az ő 
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városába. A flliszteusok és sok más népek szolgálnak vala 
e főpapnak, de iszonyat volt ez a Togarma és Básán lakói-
nak és azoknak, valakik lakoznak a hittleusok földén. És 
Nabopolak, a ki eltávozott vala az δ isteneitől és a magas-
latokon áldozók, el vette vala tőle az δ birodalmát és fog-
ságba vivé őt a flliszteusok országába. Mikor pedig az északi 
királyok feljövének Nabopolak ellen és megszállák ennek az 
országát, kivevék a főpapot a fogságból és megengedék neki, 
hogy haza térne az δ városába. 

Lőn pedig, hogy mikor Nabopolak egy esztendeig lakott 
vala Phárosz szigetén, megbáná, a mit cselekedett vala és 
szólott az δ embereinek mondván: „Jertek, keljünk fel és 
menjünk Philisztea ellen és harcoljunk Lamech ellen és 
vegyük el tőle az országot." Fölkele akkor és 600 ember 
követte, kik felövezék az ő kardjaikat és felméne Lamech 
ellen és elüzé azt az országból, Belláinak fiai pedig össze-
gyülének és mondának: „Nabopolak, légy kegyelmes hozzánk!" 
és mondának továbbá: „Ő legyen a mi királyunk. De az 
északi királyok újra eljövének és megverek őt ismét Ekron 
városánál ós megfogták őt elevenen. És elvivók Oíirba, 
a honnét a nagy déli tengeren nem tudott többé visszatérni. 
És ennek utánna az Urnák angyala megverte öt betegséggel, 
mely elsorvasztotta az δ belső részeit és meghalt ós elte-
metteték Ofirban." 

Gondoljuk csak el, hogy ilyesmit az ótestamentomban 
olvasnánk; egypár túlzó orthodoxon kívül, kik még a 
XVII. század inspiráció tanához ragaszkodnak, bizonyára egy 
eszes ember sem kételkednek azon, hogy ez az egész elbe-
szélés csak úgy hemzseg a valószinütlensógektől képtelen-
ségektől s szörnyűségektől és hogy az egész nem egyéb 
mondánál, mely részint nemzeti hiúságból, részint a harcias 
filiszteusoktól való félelemből, részint ama törekvésből kelet-
kezett, hogy mindenféle, a nép előtt megfoghatatlan ese-
ményt egy nagy emberhez lásson fűzve, amely mondának 
előállására befolyással voltak ősrégi mithologiai képzetek is. 
Ám tegyünk Napoleont Nabopolak helyett, Elbát Pharos helyett, 
Franciaországot Philisztea helyett, Angolországot Zor helyett, 
Poroszországot Básán helyett, Oroszországot Thogarma helyett, 
Moszkvát Artakszata helyett, Ausztriát Bábel helyett, Svéd-
országot a liethiták helyett, Lipcsét Rabbat Amnion helyett, 
az Elster folyót a Jordán helyett, Párist Asdód helyett, Kor-
zikát Kitti in helyett, Rómát Salem helyett, Vaterloot Ekron 
helyett, Akrét Sin helyett, Lajost Lamech helyett, a pápát a 
főpap helyett — s előttünk áll az úgynevezett Napoleon 
története. S vájjon most az, amit minden okos ember azonnal 
mondának ismer fel, ha mint pár 1000 évvel ezelőtt meg-
történtet hallja elbeszélni, egy csapással történetté s való-
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sággal megtörténtté lenne csak ezért, mert ezt a mondát az 
1795—1815. közé eső évekbe tetszik áthelyezni? Ezt be lehet 
ugyan beszélni gyermekeknek, vagy olyan embereknek, kik 
alapos gimnáziumi képzést nyertek s teljesen elavult elvek 
szerint irnak és tanítanak történetet, de felvilágosult száza-
dunk magasabb problémkritikájára nézve az úgynevezett 
Napoleontörténet nem egyéb mondánál, melyből semmiféle 
isteni hatalom nem képes történetet csinálni. 

De most már próbáljuk meg, hogy a Napoleon-mondát 
kritikailag is mondának bizonyítsak be, Itt azonban előre 
kell bocsátanunk, hogy senkise várjon tőlünk úgynevezett 
alapos történelmi munkát, amilyent ilyen esetekben régi 
divatú elavult tudósok szoktak irni s azt se várja senki, 
hogy minden figyelembe vehető foi'rást tekintetbe vegyünk 
kutatásunknál, vagy egyáltalán, hogy oly eljárást követünk, 
aminőt a mi copfos ellenfeleink tudományosnak szoktak 
nevezni. Mert nem úgynevezett tudósok számára irjuk mi 
problémkritikusok a mi munkáinkat, olyan tudósok számára, 
akik pl. abban a tévedésben vannak, hogy az embernek latinul 
kell tudni, ha a római ókorról vagy franciául, ha a francia 
történetet tárgyaljuk. Hiszen régen be van bizonyítva, hogy 
sohsem voltak úgynevezett nagy emberek, vezető s kor-
szakalkotó szellemek, hogy inkább a történetet a tömegek 
csinálják. Egyedül ezek számára fejtegetjük tehát történelmi 
problémáinkat. Az ő tudásuk s az ő látókörük alkotják az 
egyedül elfogadható mértéket a modern problémkritikusok 
kutatásai számára. Könyvünk tehát ezen, a világtörténetet 
s annak nagy eseményeit egyedül létrehozó nagyságoknak 
van szánva s csakis ezek érthetik és méltányolhatják kellőleg. 

II. fejezet. 

Az ú g y n e v e z e t t N a p o l e o n l e g e n d a k r i t i k a i 
s e m m i v é t é t e l e . 

A felett, hogy még mindig halljuk a Napoleon legendát 
elbeszélni s terjeszteni, nem csodálkozhatunk, ha tekintetbe 
vesszük az embereknek a rendkívüli után való vágyódását, 
mert ez a legenda páratlanul különös eseményeket beszól 
el. Ehez jő a hatalmas inger, a titokzatos bizonytalanság, 
mely Napoleon jellemét ellepi. Ha valaki elhihetné is, hogy 
a való történet az ő hősének ily csomó csodálatos egyetlen 
rövidke időszakba összeszorított tetteket tulajdonított, az 
bizonyos és kétségtelen, hogy sohase ruháztak egyetlenegy 
történeti személyiségre se oly különböző, egymással ellentett 
jellemvonásokat. Párt előítéletek szerint rajzoltak ugyan 
minden jelentősebb embert előnyös és kedvezőtlen színekben, 
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de a külömbség dacára is mindig voltak ezen rajzokban 
bizonyos különös vonások. Csakhogy azt, amit az egyik 
előnynek magasztal, a másik hibának tüntet fel. A meggon-
dolatlan, gyors cselekvést a hős tisztelői bátorságnak s szo-
katlan erélynek nevezik, a hősies kitartást a kárhoztatólc 
önfejüségnek s hajthatatlan makacsságnak. De a lényeg alap-
vonása tekintetében mindakettő megegyezik egymással. Egé-
szen máskép van ez Napoleonnál. Ez az obscurus korzikai 
kalandor egyesek szerint rendkívül bátor s kiváló képességű 
ember, mások szerint korlátolt, önző s gyáva. Az egyik fél 
a világ megváltójának nevezi őt s üdvözítőként ünnepli, a 
másik szidja mint antikrisztust, aki a pokol örvényéből 
bukkant fel. S mégis mindaketten úgy tekintik e kettős lény 
létezését, mintha azt kétségbe sem lehetne vonni. 

De hát vájjon minden, amit igen sok, vagy a legtöbb 
ember csak úgy, kétségbevonhatatlannak tekint, már ezért 
valóságos s kétségbevonhatatlan ténynek tekintendő ? Nem 
fordult-e elő gyakran, hogy az emberek valamiről eleve úgy 
meg voltak győződve, hogy nem is tartották szükségesnek 
annak igazságát megvizsgálni s e meggyőződós csak később, 
mikor végre puszta kíváncsiságból, vagy tréfából megvizs-
gálták, bizonyult tévesnek? A sok közül csak egy példát 
akarok idézni. Felhívom a figyelmet arra az ellenvetésre, 
amelyet Kopernikus rendszere ellen felhoztak, mikor ez leg-
először ismertté lett. Azt mondták : ha a föld a maga tengelye 
körül forogna, akkor a torony tetejéről ledobott kő nem 
eshetnék a torony lábához, mert hisz a föld e közben tovább 
haladt, épúgy mint a kő, melyet az egy teljes vitorlával 
haladó hajó árbocának tetejéről ledobnak, nem esik az árboc 
lábához, hanem a hajó hátuljához. Erre az ellennézetiiek azt 
válaszolták, hogy a kő, mivel a földnek egy része, ugyanazon 
törvényeknek engedelmeskedik s vele együtt mozog tovább, 
míg a hajónak nem levén része, ettől saját mozgása független. 
Ezt a megoldást némelyek elfogadták, mások cáfolták. A 
vitát 100 éven át folytatták ernyedetlenül. Csak 100 évvel 
a nagy csillagász halála után bizonyosodtak meg az emberek 
egy kísérlet alkalmazásával, hogy egy ily módon az árboc 
tetejéről aláhajított kő tényleg az árboc lábához esik. 

Ebből következik, hogy az, ami nem képezi vita tárgyát, 
még nem szükségképen kétségbevonhatatlan, mert az emberek 
hajlandók elégtelen okok alapján is elfogadni igaznak azt, 
amit közönségesen úgy látnak, mint általában igaznak tekin-
tettet. 

Ezért kérdeznünk kell, hogy micsoda bizonyítókok alap-
ján kell elhinnünk a Napoleon történetet ? Egy ember sem 
állítja manapság, hogy saját tapasztalata nyomán beszéli el, 
amit Napoleonról látott és hallott, sőt inkább mind csak azt 
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beszélik tovább, amit másoktól hallottak. Napoleonról való 
összes tudásunk tehát csak hallomáson alapul, melyet a maga 
gyakorisága semmivel sem tesz hihetőbbé. Ha pedig e hal-
lomás alapjait vizsgáljuk, az elbeszélő könyvekre hivatkoz-
nak, amelyekből a maguk ismeretét merítették. De ezek sem 
közvetlen, sőt nem is elsődleges források. Ha tehát vissza-
felé megyünk, úgy a korábbi idők újságjaira bukkanunk, 
amelyeknek egyes tudósításaitól állították össze a könyvírók 
a maguk történelmi képeit. 

De óh ezek az újságok! Ha az ember valakit különösen 
ostobának akar feltüntetni, tudvalevőleg így szokta jelle-
mezni: „Elhisz mindent, amit nyomtatva lát", vagy „mint, 
ami az újságban van." Mindenki tudja, hogy hogyan kelet-
keznek az újságok s előállítóik között ismeret és jellem 
dolgában néha mennyire kétes személyek vannak. Mindenki 
tudja, hogy micsoda gyorsasággal kapkodják össze a napi 
anyagot, úgy hogy még a tehetséges és lelkiismeretes újság-
íróknál is gyakran hiányzik az idő ós az erő, hogy a beérkező 
tudósításokat, azok igazságát illetőleg megvizsgálhassák. 
Próbálja meg csak valaki s vizsgálja hosszabb időn át az 
újságok tudósításait s ítéleteit oly téren, amely előtte teljesen 
ismerős s amelyen átfogó tárgyismeretnek s alapos ítéletnek 
van birtokában s álmélkodni fog, mert a téves ítéletek, meg-
fordított előadások s hamis tudósítások oly tömkelegével 
találkozik, hogy visszaborzad tőle. Nem lép-e fel ellenáll-
hatatlan erővel az a következtetés, hogy épen így van a 
dolog azokon a tóreken is, amelyeken vagy egyáltalán nem, 
vagy kevósbbó jól vagyunk tájékoztatva? 

De tekintsünk el ettől s fogadjuk el az újságokat tör-
ténelmi forrásoknak. Ez esetben ópúgy, mint minden más 
történelmi forrást hármas irányban kell megvizsgálnunk: 

1. Hogy a tudósítóknak megvoltak-e az eszközeik arra, 
hogy hiteles tudósításokat nyerjenek, hogy tehát képesek 
voltak-e igazat mondani ? 

2. Hogy az volt-e az érdekük, hogy az igazságot mond-
ják meg, vagy pedig az, hogy a hazugságot terjesszók, vagyis, 
hogy meg akarták-e az igazságot mondani? 

3. Hogy tudósításaikban megegyeznek-e? 
1. Micsoda eszközeik voltak az újságíróknak pl. Német-

országban, vagy Angolországban, hogy Napoleon felől helyes 
tudósításokat kapjanak ? Erre nézve csak a saját állításaik-
kal állunk szemben. Azonkívül, amit más belföldi, vagy kül-
földi újságokból leírnak — s a tudósításaiknak több mint 
3/4 része — kijelentik, hogy külföldi levelezőik tanúságára 
támaszkodnak. Hogy kik voltak ezek a levelezők, s hogy 
micsoda eszközeik voltak ezeknek arra, hogy hiteles tudó-
sításokat nyerjenek, ezt megállapítani, hiányzik ránk nézve 
a lehetőség. 
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De fogadjuk el a magán levelezők valóságos létezését; 
hogy állunk tudósításaikkal? Csak nem hihetjük, hogy Napo-
leon állandó környezete pár ezer tudósítóból állott? Tehát 
ezek a tudósítók is másoktól kapták értesüléseiket, ezek 
ismét másoktól és így tovább. Nos tegyük fel, hogy vala-
mely tényt egymásután 20 személy ad tovább, úgy hogy az 
első elbeszéli a másodiknak, a második a harmadiknak és 
így tovább. Tegyük fel továbbá a rendkívül kedvező esetet, 
hogy minden elbeszélés 9h0-ed részében igaz a valószínűleg 
tehát 9 i0-et teszi ki. Ez esetben a hitelesség, ha egyik tanúról 
a másikra száll át, 9/ l0-ére lesz redukálva annak, ami előbb 
volt. A huszadik tudósító hitelessége tehát már csak J/s-a 
lesz az elsőének. Vegyük most hozzá, hogy azokban az idők-
ben, amikor még nem voltak vasutak, távírók, sőt nem 
voltak jó utak sem s épúgy nem volt gondos postaberen-
dezés, azoknak a száma, akik révén a tudósítás végre az 
újságba került, sokkal nagyobb volt s hogy a sorozatban 
akárhány tanú, ha alaposabban szemügyre vennők, képtelen 
és megbízhatatlan tudósítónak bizonyulná, nyilvánvaló, hogy 
az elbeszélt tények megbízhatósága a valóságban semmivé 
zsugorodik össze. Annyi legalább is feltétlenül bizonyos, hogy 
ily tudósításokra történelmet építeni nem lehet. 

2. Megvolt-e az újságoknak az érdekük, hogy igazat 
mondjanak s a hazugságot felderítsék? Azt feleljük rá: épen 
nem. Nézzük csak elsőben, hogy minden újság mily sóvarogva 
igyekszik időről időre pikáns történeteket,botrányokat, otrom-
baságokat stb hozni, mert igen jól tudja, hogy ezek az allotriák 
vonzzák az olvasók tömegét. Persze fel lehetne hozni ellen-
vetésül, hogy a pártlapok kölcsönös gyülölsóge s irigysége 
arra birja a lapokat, hogy egyik felderítse a másik szédel-
géseit. Az ellenvetés helyes, de nem állhat meg, ha a lap 
ily eljárás által saját érdekeit is károsítaná. Itt is úgy van 
a dolog, mint a szatócsok versenyénél. Először mindenféle 
előnyöket ígérnek a versenyzők s a vevőközönség örül, 
akkor azonban kibékülnek az ellenséges testvérek s a derék 
nyárspolgárnak közösen húzzák le a bőrét. — De továbbá 
mi a pártsajtó célja? Pusztán és egyedül csak az, hogy saját 
pártját uralomra juttassa. Civódásuk mind nem azért van, 
hogy a népet igazgatni kell s mi módon, hanem csak azért 
hogy ki igazgassa, nem azért, hogy szüksógesek-o s milyen 
adók, hanem azért, hogy ki dugja zsebre az adókat. Hogy 
pedig a nagy tömeget készségre bírják, régtől fogva hasz-
nálnak egy bábot, vagy madárijesztőt, amellyel a nagy gyer-
mekeket engedelmesekké teszik s ágyba haj t ják . Ma pl. az 
erszényéért aggódó szabadelvű nyárspolgár előtt ilyen báb a 
szociáldemokraták; konzervatív nagy hazafiak s a nemzeti 
szabadelvű tengeri hajóhadért rajongók előtt az angolok. 
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1887-ben a jóravaló német adózó, aki a hadsereg végtelen 
szaporításáért nem akart többet fizetni, Boulanger nevével 
lett rémítgetve, akit De Roulede s néhány más házi bolond-
tól eltekintve, Franciaországban egy félig meddig okos ember 
sem vett komolyan számba. S az ijesztő megtette a maga 
kötelességét, mert a jámbor nyárspolgár a maga félelmei 
közepette az eddig szabadelvű birodalmi gyűlés helyett tel-
jesen reakcionáriust választott.É pen ilyen ijesztő volt 100 évvel 
előbb a hírhedt Napoleon. Az ő félelmes neve volt a varázs-
pálca, amely minden pénzes zacskót kinyitott. S itt nem is 
kell azt feltennünk, hogy minden újság tudatosan hazudott. 
Sőt a lapok legtöbbje azt, amit a kormányoktól s pártvezé-
rektől befolyásolt lapokban talált, ugyanoly együgyűséggel 
tálalta fel olvasói előtt, mint amilyennel azt ezek fogadták. 
Csak egy kifogást lehetne ezen újság gallimatbiász ellen fel-
hozni. Ha nem akarjuk feltenni, hogy a hangadó lapok 
valami tervet előre pontosan megállapítottak de feltevés hajó-
törést szenved úgy a lapok nagy számán, mint a nagy távol-
ságokon s az akkori idők rossz közlekedési viszonyain — 
akkor nagy különbségeknek kell mutatkozniok az egyes 
tudósításokban. Ez vezet a 3. kérdés megvitatására t. i. 

3. a Napoleon legendában található ellenmondásokra. 
Ezek az elienmondások oly óriá iak, hogy már magukban 
is a kétely hatalmas árnyékát vetik a tudósításokra. Nem-
csak kisebb körülményekben hiányzik a megegyezés — ez 
nem volna oly fontos — hanem igen nagy, sőt fő esemé-
nyekben s olyanokban, melyek a század állítólagos hősével 
a legszorosabb összefüggésben állanak. Igy pl. egyáltalán 
nem bizonyos, hogy Napoleon a lodii hídnál a hires táma-
dást maga vezette-e, vagy pedig, hogy ő teljes biztonságban 
az utócsapatnál volt, mig a hősi tettet Augereau hajtotta 
végre. Épugy kétely lebeg a francia lovasság Vaterlooi táma-
dása fölött. Nem kevésbbé bizonytalan, hogy ez a különös 
ember Egyptomban egy saját katonáival tele kórházat meg-
mérgezett-e, vagy nem. Még igen sok ilyes példát hozhatnék 
fel, de csak a legfontosabbak egyikére szorítkozom, a boro-
dinói ütközetre. Ezt, amelyet úgy rajzolnak, mint a legna-
gyobbak egyikét, mindkét párt a saját győzelmének jelenti 
ki. A kérdés még ma sincs eldöntve. Vannak tudósításaink 
mindkét részről, melyek egész pontosan megjelölik az egyes 
körülményeket s olyan személyektől származnak, akikről 
fel lehet tenni, hogy teljesen megbízhatók s akik azt állítják, 
hogy jelen voltak a helyszínén, tudósítások, amelyek min-
dennek dacára teljesen összeegyeztethetetlenek. Mindakét 
tudósítás nem lehet helyes, de lehet mind a kettő téves s 
bizonyára ez az eset, ha figyelembe veszünk mindent, amit 
az egész Napoleon történetben figyelembe lehet venni. — Ami 
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Napoleon jellemét illeti, már láttuk, hogy effelől az ítéletek 
különbözősége a lehető legnagyobb. Némelyek szerint bölcs, 
emberszei'ető, nagylelkű hős volt. Mások úgy rajzolják őt, 
mint a kegyetlenség, alávalóság s hitszegós szörnyetegét. 
Némelyek ínég ellenfelei közül is nagy elismeréssel szólnak 
politikai s hadvezéri képességeiről. Mások meg épen őrült-
nek nevezik. — Mit higyjünk mindezekről? Ha hajlandók 
vagyunk mindazt elfogadni, amit elbeszélni hallunk, akkor 
hinnünk kell nem egy, de két, vagy három Napoleon léte-
zését. De ha nem akarunk elfogadni semmit, csak azt, ami 
autentikusan be van bizonyítva, akkor kényszerülve oda 
jutunk, hogy egyáltalán kételkedjünk ez ember létezésében. 

Miként történhetett azonban meg — igy kérdezhetné 
valaki —, hogy az európai emberiséget oly soká s oly galá-
dul meg lehetett csalni? Ez kimagyarázható egyszerűen a 
tapasztalat által, melyet gyakran tehetünk, hogy t. i. a csalás 
nagysága és szemérmetlen volta képezik annak legbizto-
sabb támaszait. A milliók, akik annyi évszázadon s évez-
reden keresztül Mózesben, Buddhában, Jézusban és Mohamed-
ben hittek, kölcsönösen egymás támasztókaiul szolgáltak. 
Mivel nincs meg az akaraterejük, hogy közönséges előítéle-
teket lerázzanak magukról s a tömegnél bölcsebbek merje-
nek lenni, elhitetik magukkal, hogy annak, amit oly sok 
ember annyi időn keresztül igaznak tekintett, valósággal 
igaznak is kell lennie. 

De hát mit szóljunk azok tanúbizonyság tóteléhez, kik 
azt mondják, hogy saját szemeikkel látták Napoleont? Hát 
nem bizhatnak ezek a maguk érzékszerveik bizonyos s ágá-
ban ? Tulajdon nagyatyám beszélte 55 évvel ezelőtt, hogy 
látta a félelmes embert. De amint a dolog mélyére akartam 
jutni, a következő biztos eredményre juthattam csupán: 
nagyatyám egy napon kiment, hogy egy parádét végignézzen. 
Ez alkalommal egy kicsiny, sárgás arcú s igen jelentéktelen 
kinézésű ember lovagolt el mellette, akiről néhányan polgár-
társai közül, kik sohasem voltak szülővárosuk határain kívül 
azt erősítgették, hogy ez a lovag az a rettenetes ember, 
akiről az újságok mindennap beszélnek s akiről oly sok 
csodás elbeszélés kering. Ez volt minden. S hogy mennyire 
nem elégséges ez arra, hogy Napoleon létezését igazolja, azt 
már láttuk fentebb. — Épen igy vagyunk egy másik tudó-
sítással, melyet körülbelül 40 évvel ezelőtt egy angol barátom 
közölt s mely szerint ő még ismert olyan embereket, kik 
1815-ben Plymoutba utaztak, hogy láthassák a fogoly Napo-
leont, kit Szent Ilona szigetére akartak hurcolni. Amint a 
dolognak jobban utána jártam, a következő tényállást derí-
tettem ki: ezek az emberek egy csónakban kieveztek a ki-
kötőbe, megállottak egy hadihajó közvetlen közelében, mely-
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nek neve Bellerofon volt s melynek fedélzetén egy felgyűrt 
kalapú kis embert láttak, aki, amint nekik mondották, Napoleon 
volt. Ez azonban a végső batár, melyet tanuságtételük elér. 
Hogy ki adta nekik a bizonyosságot, hogy az a felgyűrt 
kalapú ember végig élte mindazt a regényes és csodálatos 
kalandot, melynek elbeszélésével minket oly soká orrunknál 
fogva vezettek, azt barátom nem tudta velem közölni. Látták 
talán azok az emberek a felgyűrt kalapú ember arcán felirva 
valódi nevét ós authentikus történetét? Ez a bizonyság tehát 
semmivel sem ér többet, mint azok a kísérteties történetek, 
amelyeket parasztok beszélnek el, akik, ha az ember nekik 
hinni nem akar, győzelmesen mutatnak a sötét sarokra, 
amelyben a szellem mindenkor elszokott tűnni. 

Semmiképen sem nyomatékosabb azoknak a derék 
harcosoknak bizonysága, kik sebeiket mutogatták, melyekat 
akkor szereztek, mikor az ellen a rettenetes Napoleon ellen 
harcoltak. Hogy harcoltak és megsebesültek, az kétségtelen 
s époly kétségtelen, hogy hitték, amit nekik arról beszéltek, 
aki miatt csatába menni kényszerültek. Nagy és veszélyes 
megsértése is lett volna a fegyelemnek részükről, ha ebben 
kételkedtek volna. Ámde úgy látom, hogy ezek mind olyan 
emberek, kik jobban tudják kezelni a fegyvert, mint osztá-
lyozni a bizonyságokat s kimagyarázni a mondákat. Ha 
tovább megyünk, s ezektől az emberektől pontos számadást 
kívánunk arról, hogy saját tudásuk alapján mondják el, 
hogy kik voltak az ellenséges tábornokok, kinek parancsa 
alatt állottak s hogy vájjon az az ember, aki ezeket a paran-
csokat kiosztotta, valóban végrehajtotta-e mindazon bámulat-
raméltó tetteket, amelyekről az emberek beszélnek, úgy 
csakhamar a legnagyobb bizonytalanságra ós tudatlanságra 
bukkanunk náluk. 

De nézzük csak, hogy az elbeszélések mely fajához 
tartozik a Napoleon történet ? A költemény minden vonása 
megvan ez elbeszélésekben. Minden esemény nagy, fényes, 
csodás: óriási seregek, rettenetes győzelmek, sohasem tapasz-
talt hidegség, irtózatos szerencsétlenségek kimenekülés oly 
helyzetekből, mikor a megsemmisüléstől csak egy hajszál 
választotta el, nagy birodalmak hírtelen megsemmisítése. 
Mindez minden számítás ellenére történik s ellene mond a 
korábbi idők minden tapasztalatának s épen ez az a mérték, 
melyet az epikai költészet alkalmaz s amely arra van számítva, 
hogy a képzeletet lekösse. Épen ezért megvan minden ese-
ménynek a maga kerekdedsége és teljessége, mely szintén 
a költészet jellemvonása. Semmi sem történik csak félig, 
vagy részben, mint ahogy a való életben történni szokott. 
Teljes győzelmek, tökéletes vereségek, egész birodalmak 
megsemmisítése s épily rögtöni teljes helyreállítása. Mindezen 
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valószinütlensógek felszámítása képes volna köteteket meg-
tölteni. Hasztalan tekintünk körül a történelemben valami 
után, ami ehhez a Napoleonhoz s az ő sorához csak távol-
ról is hasonlítana. Csak δ maga állítható párhuzamba önma-
gával De hát olvassuk csak az Iliászt. Itt is megtalálunk 
mindent, ami Napoleon történetét jellemzi, a nagy hason-
líthatatlan hőst, a hirtelen átmenetet a szörnyű vereségről 
a dicső győzelemre s egyáltalán mindent, ami hiányzik a 
való történetben, melyben csak természetes okok s nem a 
mondavilág csodásan közbelépő istenei szerepelnek. 

A Napoleon legenda történelmi volta ellen szól továbbá 
csodaszerüsége. Ha Napoleont legyőzik, veresége oly rögtöni 
és oly teljes, hogy egyáltalán nem lehet újra feltámadására 
gondolni, legalább is a történelmi események folyamában, 
ahol minden a lehetőség szerint történik. De ha a legendá-
nak szüksége van arra, hogy újra feltámassza, ez is oly 
gyorsan ós tökéletesen megtörténik, mintha csak Merlin 
varázspálcája szerepelt volna. Napoleon benyomul Orosz-
országba s a tél megsemmisíti rettenetes seregét. Néhány 
hónap múlva egy époly nagy és félelmes sereg élén áll, 
melyet az ellenség Lipcsénél tesz tönkre. Az Egyptomban 
tönkrement sereggel együtt már ez a harmadik, melyet el-
veszít. A jólelkű franciák egy negyediket is szolgáltatnak 
neki, mellyel a szövetségeseknek Franciaországban ellenáll. 
Legyőzik s Európa fejedelmei elbai herceggé teszik, ami 
határos lett volna az őrültséggel, ha valóban megtörtént 
volna. Amint most Franciaországba visszatér, a franciák 
ismét tár t karokkal fogadják s megkapja az ötödik sereget, 
amelyet Waterloonál elveszít. Hogy az ostoba franciák ne 
adhassanak neki még egy hatodik sereget is, egy távoli 
szigetre kell öt küldeni s ott idegen csapatokkal őriztetni. 
Mindez nem más, mint csoda, a természeti törvények áthágása. 
Mert nemcsak a fizikai történés terén vannak természeti 
törvények, vannak ilyenek az erkölcsi történés terén is. Fel-
hozhatná azonban valaki : miért ne lehetne ennek az ember-
nek története teli csodákkal ? Nem történtek-e különben is 
csodák? Ki tiltja meg nekem, hogy itt fel ne tegyem a gond-
viselés csodás közbelépését valami cél végett, amint azt külön-
ben is fel szokták tenni az emberiség jólétéért, vagy hogy 
megbüntettessék? Nos, nekünk nincs kifogásunk az ellen, 
hogy ennek lehetőségét elismerjük. De ha itt csoda történt, 
akkor mindazokkal együtt, akik hisznek a csodában, fel kell 
tennünk azt is, hogy csodák csak akkor történnek, ha erre 
megvannak a rendkívüli indító okok. Ezért hangoztatjuk 
továbbá a következő kérdést: Mi a különös indító oka, vagy 
egyáltalán alapos oka azoknak az eseményeknek, amelyeket 
Napoleonról s az úgynevezett napoleoni korról elbeszélni 
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hallunk? Talán Európa akkor nagyon gyönge volt s a bar-
bárság állapotában leiedzett? Hasonlított talán a perzsa 
birodalomhoz Nagy Sándor korában, hogy egy ember ily 
óriási hódításokat tehetett s ily hatalmas birodalmat alapít-
hatott ? Korántsem ! Európa a legmagasabb civilizáció fokán 
állott s erőteljes, fegyverekben hatalmas népek által volt 
lakva. — Vagy megmagyarázható a franciák vak ragaszko-
dása ez ember iránt ? Talán egy sor érdemes király utóda 
vol t? Nemzetségét az átöröklött tisztelet megszentelte? 
Nem, mert azt mondják, hogy alacsony sorsból való bitorló 
volt s még csak nem is volt francia. — Vagy talán szelid, 
barátságos, alattvalói jóvoltáért aggódó uralkodó vol t? Egy-
általán nem, sőt inkább úgy rajzolják, mint a leggonoszabb 
zsarnokot, mint olyan embert, ki szükség nélkül s tisztán 
csak a gyilkosságban s vóröntósben való kedvtelésből áldozta 
fel harcosai életét. Elég; bárhova forduljunk is, hogy oly 
körülményeket keressünk, melyek ezt a valószínűtlen törté-
netet valószínűvé tehetnék, mindig csak olyanokra bukkannunk, 
melyek a valószínűtlenségét még inkább fokozzák. 

Kérdezzük végre, vannak-e közvetlen, okmányszerü 
bizonyítékok, melyeket ma is mindenki, akinek erre kedve 
és ideje van, megtekinthet s melyek bizonyítják, hogy a 
meseszerű Napoleon számára Franciaország 1795—1815-ig 
terjedő történetében nincs hely? Ilyen bizonyítékok vannak 
százszámra s ezek a párisi levéltárakban minden kutató 
számára hozzáférhetők. Már fentebb láttuk, hogy XVIII. Lajos-
nak 1814 és 15-ben sikerült törvényes intézkedésekkel a 
rendet Franciaországban helyreállítani. Ezek a törvények, 
mint tudvák, restaurációi rendeletek neve alatt jelentek meg. 
Ezen rendeletek mindegyikét a király sajátkezüleg irta alá. 
1814-ben e szavakkal: „Uralkodásunk tizenkilencedik eszten-
dejében Louis". És 1815-ben: „Uralkodásunk huszadik eszten-
dejében Louis." De ha Lajos 1815-ben már 20 esztendő óta 
uralkodott, akkor 1795-ben kellett kormányra lépnie. Hol 
marad hát hely Napoleon regeszerü konzulátusa és császár-
sága számára. Persze vannak egyesek, kik azt állítják, hogy 
Lajos így irta alá az okmányokat, pedig csak 1814-től kezdve 
uralkodott s akkor is megszakításokkal. De hisz ez esetben 
őrültnek kellett volna lennie, ami pedig mindannak ellenmond, 
amit mi egyébként erről a nyugodt, jóindulatú emberről 
tudunk. Minisztere is, egész népe is gyógyíthatatlan őrült-
ségben szenvedtek volna, ha ilyen hallatlan komédiajátszást 
elnéztek volna. Már pedig azt, hogy egy egész nemzet s 
hozzá még egy olyan, mely kétségkívül a föld első kultur-
népei közé tartozik hirtelen megőrüljön, ezt elhinni csak 
olyan emberek kívánhatják tőlünk, kik a Napoleon legendát 
igaznak tartják. 

Theol Szaklap. VI «rf. 20 
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Még egy feladat vár reánk. Nein elég kimutatnunk egy 
monda tarthatatlanságát, mely a valóságos történelem igé-
nyével lép fel, hanem fel kell mutatnunk a gyökeret is 
amelyből e monda kisarjadt. Ez lesz legközelebbi fejezetünk 
feladata. 

III. fejezet. 

A Napoleon legenda mithologiai háttere. 
I 

Hogy az indogermá η természetivallás mily nagy befolyást 
gyakorol még ma is a hitre és babonára, az erkölcsökre és 
szokásokra, általánosan tudva van. Hiszen karácsonyfánk is 
az ősrégi napkultusz maradványa s a 12 szent éjszaka épúgy, 
mint Szent János napja még a mi, úgynevezett müveitek 
életében is, még mindig jelentékeny szerepet játszanak. Isme-
retes az is, hogy a nap tisztelete mily hatalmas befolyást 
gyakorolt a költészetre s a vallásra. Gerland 1869-ben bebi-
zonyította, hogy a kalandos részlet az Odysszeában nem 
egyéb, mint a nap pályafutásának rajza. Minden iskolás 
gyermek tudja, hogy Szigfrid eredetileg napisten volt és hogy 
az ős természeti mithosz így a Niebelung énekben, mint az 
Eddában világosan felismerhető. Egy Demmin nevezető tudós 
1850-ben egy könyvet írt ily cimen : „Napimádók vagytok, 
pedig keresztyéneknek nevezitek magatokat." 

Hogy a nap mithosza az újabb kor regeképződésére is 
befolyást gyakorolt, annál kevésbbé kelthet bennünk csodál-
kozást, hogy a germán mithologia ránk maradt maradvá-
nyának csekélységénél fogva, a görög mithologia lett köl-
tőink, főleg Geőthe és Schiller útján népünk közkincsévé. 
Ki ne ismerné Németországban Zeust, Cerest, Aphroditét, 
Poseidont és Apollon Hélioszt? Ez az Apolló mithosz adja 
kezünkbe a kulcsot az Apolló monda előállására. Ez szolgál-
tatta az épületköveket az egész szellős épülethez, amint azt 
a következőkben azonnal bebizonyítjuk. 

Soroljuk csak fel, hogy mit hallunk Napoleonról: 
1. Neve Bonaparte Napoleon volt. 
2. A Földközi tenger egyik szigetén született. 
3. Anyját Laetitiának hitták. 
4. Három nővére és négy fivére volt s ez utóbbiak 

közül három király. 
5. Két felesége volt, akik közül az egyik fiat szült 

számára. 
6. Egy nagy forradalmat fejezett be. 
7. Tizenhat tábornoka volt és ezek között 12 tényleges 

szolgálatban. 
8. Délen győzött, északon azonban vereséget szenvedett. 
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9. 12 esztendei uralkodás után, melyet keletről kiindulva 
megkezdett, végre a nyugati tengerekben tünt el. 

A következőkben kimutatjuk, hogy mindezek az adatok 
a naptól vannak véve. 

1. Minden tanuló tudja, hogy a napisten neve a görö-
göknél Apollon volt. Ε szó jelentése annyit tesz, mint „pusz-
tító". Apollon kezeli az íjjat s megöl nyilaival, a napsuga-
rakkal mindenkit, aki nem erőszakos halállal pl. a csatatéren, 
hanem betegségben, ágyában hal meg. Amikor tehát Aga-
memnon Trója előtt az Apolló papot Chrysest megsértette, 
megjelenik az isten, a seregbe lövöldözi nyilait s dögvész 
által számos harcost öl meg. 

Apollon azonban eredetileg Apoleonnak hangzott. A szó 
ettől az igétől származik: „apollyo", vagy amint a költők 
nyelvén hangzik „apoleo", így hogy ez a parti cipium „apoleon", 
annyit jelent mint „megsemmisítő, kiirtó". Ha tehát a képzelt 
hőst a XVIII. század végén Apoleonnak nevezték, úgy neve 
ugyanaz, mint a napé s a szónak ugyanazon jelentésót töl-
tötte be, mert hisz úgy rajzolják, mint egyikét a legnagyobb 
emberistóknak, akik valaha csak eltek. 

De hát honnan jön az „N" betfi neve elé? Gondoljunk 
csak arra, hogy a Vendome oszlopon s egyébként is nevét 
Neapoleonnak, tehát a Ne szótaggal Apoleon előtt, irva 
találjuk. A ναι ναη pedig a görögben annyit jelent, mint „való-
ban" s így tehát a Neapoleon, vagy rövidítve Napoleon név 
nem jelent mást, mint „valódi emberirtót" s nem több és 
nem kevesebb, mint a napisten Apollon neve az erősítéssel 
előtte. 

Második neve Bonaparte. „Bona pars" jó oldalát jelöli 
valamely dolognak, melynek van rossz oldala is. Mind a 
kettő a nappal függ össze. De semmi sincs szorosabb össze-
köttetésben vele, mint napi mozgásának eredménye: a nap 
és éjszaka, a világosság és a sötétség. A perzsáknál a világos-
ság Ormuzdnak, a jó istennek és a jó szellemeknek birodalma 
volt, a sötétség Ahrimánnak a rossz istennek és a rossz 
szellemeknek birodalma. S ezeket, a rossznak szellemeit 
egykor ezzel az átok formulával átkozták meg: „Abi in 
maiam partém."! Ha pedig „mala pars" alatt a sötétséget 
értették, úgy „bona pars" nem jelenthet mást, mint a vilá-
gosságot s így kétségtelen, hogy a második név is csak a 
napot jelenti. 

2. A görögök szerint Apollon Delosban a középtenger 
szigetei egyikén született. Napoleonról is azt mondják, hogy 
szigeten született s azért választották Korzikát, mert ennek 
fekvése épen olyan Franciaországhoz, hol később a rege 
szerint uralkodott, mint Délosé Görögországhoz. Pausaniás 
azt is mondja, hogy Apollont Egyptomban rendkívül tisztel-

19* 
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ték. Ezt is átvitték Napoleonra, mert több úgynevezett tör-
ténelmi könyvben olvasható, hogy Egyptomban emberfeletti 
lénynek, második Mohamednek tekintették s oly hódolatot 
mutattak neki, mely közel állt az imádáshoz. 

3. Azt mondják, hogy anyját Laetitianak hívták. A név 
„örömöt" jelent s a hajnalpírt akarták vele jelezni, melynek 
fénye örömöt hint szót a világ felett, a hajnalpírt, mely a 
világnak a napot szüli, — mint a költők mondják — ameny-
nyiben rózsaujjaival megnyitja kelet kapuit. Az is nagyon 
csodálatraméltó s bizonyára nem véletlen, hogy Apollon 
anyját Laetonak nevezték. Igy már a név rokonhangzása is 
mutatja, hogy Napoleon anyja is mithikus személy volt. 

4. Napoleonnak 3 nővére volt s kétségtelen, hogy ez 
volt a 3 Gratia, akik a múzsákkal, társnőikkel testvérük, 
Apollon udvarának díszét képezték. 

5. Ennek a modern Apollonnak állítólag 4 fitestvére volt. 
Ez nem egyéb, mint a 4 évszak. A 4 fivér közül 3 király 
volt: a tavasz, mely a virágok felett, a nyár, mely az aratás 
felett s az ősz, mely a gyümölcsök felett uralkodik. S amint az a 
3 évszak a maga hatalmát a naptól nyeri, így mondják, 
hogy Napoleon 3 fivére is csak ő általa volt király. Ha fel-
vesszük továbbá, hogy a negyedik fivér nem volt király, úgy 
ez nem jelent mást, mint a telet, mely csak a hó és hideg-
ség felett uralkodik. Ezt azzal akarták jelölni, hogy az 6 
birtokában, levőnek mondották Canino hercegséget, melyen 
állítólag a család romlása után uralkodott. Itt azonban min-
denkinek, aki a latin irodalomban kissé járatos, eszébe ötlik 
a vers: „Cum gelidus ereseit canis in montibus humor. — 
Canus annyit tesz, mint szürke, fehér, s használják hegyekről 
és erdőkről, melyek hóval ós jéggel vannak borítva. Ebből 
következik, hogy az állítólagos caninói herceg szintén csak 
mondai alak s nem egyéb, mint a tél, mely akkor uralkodik, 
ha a másik három évszak elmúlott. Ezért képződött ki az a 
monda is, hogy Napoleon bukásakor, vagyis télen északról 
népek özönlöttek Francia- országba, ott a háromszinű zászlót, 
(tavasz, nyár ősz) eltávolították s ennek helyébe egy fehéret 
hótakaró) állítottak fel, ami természetesen csak a tél alle-
góriájából van véve. 

6. Ugyanezen monda szerint Napoleonnak két felesége 
volt. A napnak is ket tőt tulajdonítottak, t. i. a holdat és a 
földet, amazt, mint Plutarch bizonyítja, a görögöknél, emezt 
az egyptomiaknál s hozzá még azzal a rendkívüli sajátos-
sággal, hogy a napnak a holddal nem voltak gyermekei 
(Napoleon és Josephine) ellenben a földdel volt egy gyermeke, 
a kis Horus. Ez Osyrisnek és Isisnek, a napnak és a föld-
nek fia. Horus, a nap által megtermékenyített földnek fia, 
a földművelés gyümölcseit ábrázolja s épen azért Napoleon 
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egyetlen fiát az osztrák Mária Lujzával való házasságából a 
tavaszi napéjegyenlőség napján születettnek mondják, azon 
a napon, amikor a vetés fejlődni kezdődik. 

7. Azt mondják, hogy Napoleon egy nagy veszedelmet 
pusztított el, mely Franciaországot terrorizálta s melyet a 
forradalom hydrájának neveztek. A hydra, kigyó s így itt 
csak a Python kigyóról lehet szó, arról a szörnyetegről, 
mely Görögország rettegése volt s melyet Napoleon kivégzett. 
A monda hozzáteszi, hogy ez volt Apollon első cselekedete. 
Ez ismét vág Napoleonra, akiről azt mondják, hogy uralko-
dását azzal kezdte, hogy a francia revolutiót megsemmisí-
tette, ami nyilvánvalóan nem egyéb mesénél, mert revolutio 
a latin „revolvere, revolutus" szóból származik s annyit jelent, 
mint összetekerődzött kigyó. 

8. Napoleonnak 12 aktiv tábornoka volt serege élén s 
ezenkívül 4 nem aktiv. Az a 12 az állatkör 12 jegye. Ezek 
Napoleonnak, vagyis a napnak parancsa alatt vonulnak fel, 
mindegyik a csillagsereg nagyszámú szakaszát vezényelve. 
A 4 nem aktív pedig az égtájak 4 szilárd pontja (észak, dél, 
kelet, nyugat), melyek az ég általános mozgásában nyugaton 
maradnak. 

9. Azt beszélik, hogy ez a nagy hadvezér sok fényes 
sereggel győzelmesen hatolt át a déli tájakon, de nagyon 
messzire előnyomult északra s innen kénytelen volt visszatérni. 
Mindez nem jelent egyebet, mint a nap égi mozgását az ég-
boltozaton. A nap is felkel délen s az északi forduló körig 
halad, itt azonban kénytelen megfordulni s a déli forduló körig 
visszamenni. Ennek alapján költötték Napoleon szerencsétlen 
moszkvai hadjáratát ós visszavonulását. 

10. A nap keleten kell fel s nyugaton száll alá. Igy jött 
Napoleon is keletről Egyptomból, hogy Franciaországban 
dicsőn uralkodjék s 12 éves uralkodás után — ez a 12 órája 
a napnak — eltűnt a nyugati tengerben. „Csak egy napig 
uralkodott" — mondja Nouvelles Messéniennes szerője — 
ahol Napoleonról szól s ezzel elárulja azt az igazságot, hogy 
a 12 óv nem egyéb, mint a napnak 12 órája s hogy Napo-
leon a nap. 

Nos ezt a napmithoszt elfogadták a népek. A franciák 
kiképezték a mondát, hogy a maguk hiúságát legyezgessók 
s nagyon tetszett nekik, akik a föld első népének tartották 
magukat, hogy egykor állítólag egész Európán győzelmesen 
át gázoltak ós az egész földrész lábaiknál feküdt. A nemzeti 
büszkeség volt az, amely a briteket is e monda elfogadására 
bírta. Angolország az egyetlen ország, melyre Napoleon soha-
sem lépett, Angolország hajóhadai űzték el őt a tengerekről 
s ahol angolokkal áll szemben, ott vereséget szenved (Akre 
Spanyolország, Waterloo), végre is Angolország fogja el s 
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teszi őt ártalmatlanná. Németország végre minden nagysága 
dacára, azon időkben szánalmas szerepet játszik. Csak gon-
doljunk a római birodalom megszűnésére, a nyomorúságos 
rajnai szövetségre, német fejedelmek koldulásaira Talleiyrand 
matresseinél, kitől engedelmet iparkodtak kicsikarni arra, 
hogy Németországban säcularisalhassanak, vagyis magyarán 
rabolhassanak. Itt is szívesen látott ürügy volt az, ami a 
hatalmas, isteni, emberek által legyőzhetetlen Napoleon alak-
jában kínálkozott, hogy a sa já t szégyenüket szépítsék és el-
takar ják. 

De elég. Az ellenállhatatlan bizonyítékok egész csoport-
já t hoztuk össze s záradókul a szives olvasónak csak azt 
kívánhatjuk, hogy époly gyermekien naiv legyen a forrás-
kritika és történetírás terén, mint mi, problómkritikusok. Ez 
esetben minden nehézség nélkül sikerülni fog neki elhinni, 
hogy a Napoleonnak nevezett rettenetes ember nem is volt 
ember, hanem csak egy mixtum compositum, amelyet a 
mondaképző korszellem a XVIII. század végén ós a XIX. 
elején a diplomaták burauiban ós az újságírók szobáiban 
nagy gyermekek számára összekotyvasztott. 

Pápa. Dr. Antal Géza. 




