
MUTATVÁNY
Fustel de Coulanges „La c i t é  a n t i q u e “ című mUvébffl.

(Folytatás. L. I. fűz. 28 s k. 11.)

De ki mondhatja meg azt, hogy mit gondolnak vala az 
emberek tiz vagy öt századdal a mi időszámításunk előtt ? Tud
juk ugyan, miképen gondolkodtak az áriak keleten 23 század 
előtt és pedig Veda hymnusaiból, melyek tagadhatatlanul igen 
régiek; valamint Manunak törvényeiből. De hol vannak a régi 
görögök.hymnusai? Voltak ezeknek is mintáz italoknak régi 
énekeik, régi szent könyveik; de mind ebből semmi sem maradt 
fenn számunkra. Mily emléket hagyhatott tehát hátra azon nem - 
zetség, melytől egy irott emléket sem kaptunk ?

A múlt nem hal ki teljesen az emberre nézve. Az ember 
felejtheti ugyan, de folytonosan megőrzi azt magában. Mert az 
ember minden korszakban csak a múlt korszakoknak foglalat
ját és eredményeit tünteti fel magában. Ha leikébe száll, meg
találhatja és megkülönböztetheti ezen különböző korszakokat 
azon nyomok után, melyeket az egyesek benne hátrahagytak.

Nézzük a görögöket Pericles és a rómaiakat Cicero idejé
ben : Ők a régen elmúlt századok leghitelesebb bélyegét és leg
biztosabb nyomait viselik magukon. Cicero kortársának (ter
mészetesen csak a köznépből) képzelődése teli legendákkal; 
ezen legendák átszállottak reá a legrégibb korból és így a gon
dolkozás azon módjáról tanúskodnak, mely abban az időben 
uralkodott. Cicerónak kortársai élnek oly nyelvvel, melynek 
gyökei igen régiek; ezen nyelv, mely az őskornak gondolatait 
fejezi ki, azok szerint idomult és megtartá az alakot, mely szá
zadról századra szállott. E gyöknek eredeti jelentése gyakran
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Kozhat napfényre egy régi fogalmat vagy régi szokást. Az eszmék 
átváltoztak és az emlék elhalványult vagy egészen elenyészett, 
de a szók megmaradtak, mint rendíthetetlen tanúi azon hitnek, 
mely már egészen eltűnt. Cicerónak kortársai élnek szertartá
sokkal az áldozatoknál, temetéseknél, menyegrőknél ; ezen 
szertartások régiebbek azoknál, kik velők élének és csak azt 
bizonyítják, hogy nem felelnek meg azon hitnek, melyet az ille
tők vallanak. De ha behatóbban vizsgáljuk ezen szertartásokat, 
melyeket gyakorolnak és a formulákat, melyeket elmondanak, 
nyomait fogjuk találni annak, mit az emberek tizenöt vagy húsz 
századdal előbb hittek volt.

ELSŐ KÖNYV.
Ö s - h i t.

I. FEJEZET.
A lélek és halálról való hit.

A görög és római történet utolsó idejeig lehet látni, hogy a 
köznépnél oly gondolatok és szokások valának általánosan elter
jedve, melyek okvetlen nagyon távol korszakra utalnak, és 
melyek segítségével minden biztonsággal meghatározhatni, 
mily fogalmakat képeze magának az ember saját természete, 
lelke és a halál titkairól. Akármily messze hatolunk az indo
európai népek történetében, melyeknek egyes ágait a görög és 
italiai népek képezik, sehol sem fogjuk azt tapasztalni, hogy 
ezen népek azt hitték volna, miszerint ezen rövid élettel már 
minden be volna fejezve. Mindezen ősnépek, mielőtt még bölcsé
szek léteztek volna, azt hiszik vala, hogy ezen életen kivül még 
egy jövő élet létez. Ok a halált nem tekintették a lét felbomlasz- 
tójának, hanem csak az élet egyszerű átváltoztatójának.

De mily helyen és mily módon vala töltendő ezen jövő 
élet? Hitték-e, hogy a halhatatlan lélek, kibontakozva egyszer 
a test bilincseiből, egy más testbe száll, hogy azt elevenítse ? 
Nem; a lélekvándorlásról (metempsychosis) való hit sohasem 
verhetett gyökeret a graeco-italiai népeknél; de az ős áriái 
nipeknek hite sem lehetett ez, a mennyiben a Vedák ezen hittel
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ellenkezőt tartalmaznak. Azt hiszik vala tehát, hogy a lélek a 
mennybe, a világosság országába száll ? Korántsem; azon gon
dolat, hogy a léleknek hazája a mennyország, egy aránylag 
későbbi korszakból való nyugaton, a mennyiben azt először a 
költő Phokylides által találjuk kifejezve. A mennyben való 
létet, sem tekintették másnak mint jutalmazásnak, melyben nagy 
férfiak, az emberiség jótevői részesülnek. Az italok és görögök 
ös hite szerint nem vala az idegen, túl-vilag, melyben a lélek 
jövő életét töltendő vala; a lélek maradt az emberek körében 
azok közelében és a föld alatt folytatá életét. *)

Hosszabb időn át még azt is hiszik vala az emberek, hogy 
ezen második életben a lélek egyesítve marad a testtel. Vele 
születve lévén, a halál nem választja el azt tőle; a sír egyaránt 
tartja elzárva a lelket és testet.

Akármily régi legyen is ezen hit, mégis hiteles bizonysá
gokkal bírunk róla. Ezek a temetkezési szertartások, melyek ezen 
ősrégi hitet jóval túlélték, de amelyek épen e hit következtében 
keletkeztek és annak megértésére legbiztosabb támpontokat 
nyújtanak.

A temetkezési szertartások világosan mutatják, hogy az 
emberek azt hitték, miszerint ugyanakkor, midőn a test a 
sírba tétetik le, valami élettel bíró dolog az, mely sírba száll. — 
Vergil, ki a legnagyobb pontossággal és lelkiismeretséggel irja 
le a vallási szertartásokat, Polydoros temetkezési szertartásáról 
szóló leírását ezen szavakkal végzi: „animamque sepulcro con- 
dimus et magna supremum voce ciemus.u

Ugyanezen kifejezés található Qvid- s az ifj. Pliniusnál 
mely nem felel ugyan meg azon fogalmaknak, melyeket ezen 
irók magoknak a lélekről képeztek, de azon ősrégi hitről tanús
kodik, mely évszázadokon át nemzedékrőlnemzedékre szállott. ') 
Szokás vala a temetkezési szertartás végeztével háromszor azon

*) Sub terra censebant reliquam vitám ági mortuorum. C i c e r o  
Tusc. I, 16. E u r i p .  Alcest. 163. Hecuba több helyütt.

») Ov i d .  Fast. V, 451 ; P 1 i n. Epist. VII, 27 ; V e r g. Aen. III, 67 ; 
Eur i p .  Helena 1061. 1240 ; Sehol, ad P i n d a r .  Pyth. IV, 284 ; V e r g. 
Aen. VI, 505 ; XII, 214.
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néven szólítani meg a lelket, melyet visel vala. Kivántak neki 
boldog életet a föld alatt. Háromszor hangoztatták: ,élj boldogul/ 
Hozzá vala csatolva : hogy a föld könnyű legyen neki; 2) any- 
nyira hiszik vala, hogy az emberi lélek folytatja életét ezen föld 
alatt, és hogy megtartja a jóllétnek és fájdalomnak érzelmeit. 
A sírra fel vala írva: ,itt nyugszik az ember*; oly kifejezés, mely 
túlélte ezen hitet, és mely századról századra egészen mi reánk 
elszármazott. Mi jelenleg is használjuk, anélkül, hogy valaki is 
hinné, miszerint valami halhatatlan lény nyugodnék a sírban. 
De az őskorban oly erős vala a hit, mely szerint az ember a 
sírban él, hogy nem mulasztották el mind azt eltemetni vele, 
miről hitték, hogy szüksége vagyon reá, úgymint: ruhát, edé
nyeket és fegyvereket. Bort hintettek sírjára, hogy eloltsák 
szomját; ételeket raktak reá, hogy enyhítsék éhségét. Megfoj
tották lovait és rabszolgáit azon hiedelemben, hogy ezek elzárva 
a sírban a halottal, úgy lesznek szolgálatára mint voltak életében. 
Trójának elfoglalása után haza készülnek a görögök, mindenki 
magával viszi szép fogolnőjét; de Achilles is, ki már föld alatt 
nyugszik, követeli a maga női foglyát; oda adják Polyxenát. 3) 
Pindárnak egyik verse megőrzé az ős nemzedék gondolkodás- 
módjának sajátságos nyomát. Phryxos ugyanis Görögországot 
elhagyni kényszerült és Colchisba menekült. Itt leié halálát; 
de daczára ennek vissza akar térni Görögországba. Megjelenik 
tehát Pelias előtt, és felszólítja őt, hogy menjen Colchisba, onnan 
hazájába hozandó lelkét. Természetes, hogy a lélek lekötve 
lévén a testhez, csakis evvel hagyhatá el Colchist. 4)

Ezen őshitből származott a temetkezésnek szükségessége. 
Hogy a lélek állandóan leköttessék ezen földalatti székhelyéhez, 
mely is második életének megfelelt, megkivántatott, hogy a test,

3) I l i a s  XXIII, 221 ; P a u s a u. I I , 7 , 2 ;  E u r i p. Ale. 463 ; 
V e r g. Aen. Ill, 68 ; C a t u 1. 98, 10 ; Ov i d .  Trist. Ill, 3, 43 ; Fast. IV» 
852; Metam. X, 62; J u v e n a l .  VII, 207; M a r t i a l  I, 89 ; V, 35 ; IV, 
30 ; S e r v. ad Aen. II, 644; III, 68 ; XI, 97 ; T a c. Agric. 46.

») Eu r i p .  Hec. több hely. Ale. 618; Ipbig. 162; I l i a s  XXIII, 
166; V erg.  Aen. V, 77; V I, 221; XI, 81; Pl i n .  Hist. N. VIII, 40 ;
S v e t. Caes. 84 ; L u c i a n ,  de luctu 14.

*) P i n d a r .  Pyth. IV, 284 (edit. Heyne); 1. a scholiast.
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melyhez le vala kötve, földdel befödessék. Azon léleknek, 
melynek nem vala sírja, nem volt lakhelye, nyugta. Folytono
san bolyonga. Hiába kivánkozék nyugalom után, mely kívánatos 
volt reá az életnek hánykódásai és fáradalmai után; szakadat
lanul kelle bolyongania üdére és rém alakjában, anélkül, hogy 
megpihenhetnék, anélkül hogy részt vehetne az áldozatokban, 
az étkekben, melyekre oly nagy szüksége vala. Szerencsétlen 
lévén, természetes,' hogy roszakaratuvá vált. O zaklatja az élő
ket, reájok bocsátja a betegségeket, pusztítja terméseiket, ijeszt
geti őket vészthozó megjelenéaeivsl és ezt mind azért, hogy 
figyelmeztesse az élőket, miszerint részesítsék testét és evvel 
együtt bolygó lelkét a temetésben. Az egész őskor meg vala 
győződve, hogy a lélek temetés nélkül szerencsétlen, és hogy 
temetés által örökké boldoggá lesz: Tehát nem bánatuk enyhí
tése céljából végezték a temetkezési szertartásokat, hanem csakis 
a halott nyugosztalása és boldogítása végett. 5)

Meg kell jegyezni, hogy nem volt elegendő csak a testet 
földbe temetni; ezenkívül kellett még a hagyományos szertartá
sokat megtartani, valamint a meghatározott formulákat is elmon
dani. Plautusnál olvasható egy visszatérő léleknek története 6) ; 
ez bolyong, mert teste elteraett.etett upyan, de anélkül, hogy a 
temetkezési szertartás megtartatott volna, miből következett, 
ho.y lelke bolyongván, megjelent az élőknek mindaddig, mig el 
nem határozák testét kiásni és azt a szertartások pontos meg
tartása mellett eltemetni.

Ily tények világosan mutatják, mily hatást tulajdonítottak 
a régiek a temetési szertartások és formuláknak. Mert a mint 
ezek nélkül a lelkek bolyongókká tétéivé megjelentek az élők
nek, úgy lettek ezek által oda kötve és elzárva a sírokba. Es a 
mint a régiek olyan varázsmondatok birtokában voltak, melyek 
az említett hatással birtak, úgy találunk evvel ellenkező hatású

5) Odyss. XI, 72. E u r i p. Tro. 1085. H e r o d. V, 92 ; V e r g. Aen. 
VI, 371. 379 ; H o r. Od. I, 23 ; O v i d. Fast. V, 483 ; P 1 i n. Ep. VII, 27 ;
S y e t o n. Cal g. 59 ; Sér v .  ad Aen. III, 68.

®) P l a u t u s :  Mostellaria.
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formnlákat a régieknél, melyeknek segítségével a lelkeket idéz
hették és őket sírjuk elhagyására bírhatták.

A régi íróknál olvashatni, mennyire gyötörtetett az ember 
azon félelem által, hogy halála után a szertartások nem fognak 
pontos lelkiismeretességgel megtartatni. A régiek kevésbé tar
tottak a haláltól, mint inkább attól, hogy talán meg fognak fosz
tatni a temetéstől.

Ezek következtében nem fogunk csodálkozni, hogy az 
athenbeliek kivégeztették ama hadvezéreket, kik győzelmes 
tengeri ütközet után elmulasztották a halottakat eltemetni. Ezen 
hadvezérek, a bölcsészek tanítványai, teljesen megkülönböztet
ték a lelket a testől, s a mint nem hitték, hogy az egyiknek 
sorsa hozzá van kötve a másiknak sorsához, úgy tetszett nekik, 
hogy a testre nézve valóságban nem tesz különbséget, akár a 
földbeD, akár pedig a vízben bomlik fel. Ok tehát nem dacoltak 
a zivatarral csak azért, hogy az üres formalitásnak eleget téve, 
a halottakat összeszedhessék és eltemethessék. De a köznép 
Athenben ragaszkodott őshítéhez, vallástalanságról vádolta őket 
és halállal büntette meg. Győzedelmük által megmentették 
Athént, de hanyagságuk állal elvesztettek több ezer lelket. A ha
lottaknak rokonai, gondolván azon hosszú szenvedésre, melynek 
a lelkek ki lesznek téve, gyászruhában jelentek meg a törvény
szék előtt és kiáltoztak boszuállás után.

A régi államban a törvény sujtá a nagy bűnösöket a 
súlyosnak vélt büntetéssel, t. i. a temetés megtagadásával. Evvel 
sujtatott a lélek, a mennyiben reá majdnem örökkévaló bünte
tést szabtak.

Meg kell jegyezni, hogy a régieknél még egy másik hit is 
terjedett el a halottak [tartózkodási iielyét illetőleg. Szerintök 
létezett egy vidék, szintén föld alatt, de végtelen nagyobb mint 
a sír, melyben a lelkek mind, távol testeiktől, egyesülten élnek, 
és a hol a jutalmak és büntetések azon életmód arányához kópe3t, 
melyet a földön töltöttek, ki valának osztva. De a temetkezési 
szertartások, melyeket imént említettünk, világos ellentétben 
állnak ezen hittel, mi csak arra mutat, hogy azon időbeD, midőn 
ezen szertartások behozattak, az emberek sem a Tartarus sem 
pedig az Elysium létezését nem hitték. Ezen régi nemzedékek
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nek első hite tehát az vala, hogy áz emberi lény a sírban él, 
hogy a lélek nem válik el a testtől, hogy oda van bilincselve 
azon földhöz, melyben a test nyugodott. Az ember szerintök nem 
adott számot előbbi életéről. Egysfcer leszállva a sírba, nem várt 
sem jutalmat sem büntetést. — Azon lény, mely e szerint él vala 
a föld alatt, nem vala annyira kivetköztetve emberi természeté
ből, hogy élelmezésre nem szorult volna. Azért is az év bizonyos 
napjain ételek tétettek le minden egyes sírra. Ovid és Vergil 
leírnak ilyféle szertartásokat, melyek korukig tárták fenn 
magukat, jóllehet az e részben való hit már egészen átváltozott. 
Ezen írók említik, hogy a sírok nagy virágkoszorúkkal ékesít- 
tettek, hogy azokra sütemények, gyümölcs és só rakattak le, és 
azonkívül tej, bor, s némelykor az áldozat-marhák vére is 
ontatott. 7)

Nagyon hibás volna azon föltevés, mintha ezen halotti 
torok csak a megemlékezés kifejezései volnának. Az étkek, 
melyeket a család hozott, valóban csakis a halott számára és 
kizárólag csak nekiszolgáltak. Ezt azon  körülmény is bizonyítja, 
hogy a tej és bor a sír földjére hintettek; hogy gödör vala 
ásva, melyen át az étkek valának leszállítandók egészen a halot
tig ; hogy, ha marha áldoztatott, az egész húsa ott elégettetett. 
hogy az élőnek épen semmi része se legyen benne; hogy bizo
nyos formulák ejtettek ki, melyekkel a halott étkezésre és ivásra 
szólíttatott fel; hogy, bár az egész család volt jelen a tornál, 
semki sem nyúlt az ételekhez, és hogy végre, távozván, nagy 
gondja volt, hogy az edényekben kevés tej és egynéhány darab 
sütemény maradjon hátra, s hogy istentelenséguek tartották, ha 
valaki ezen, a halott szükségletére szentelt maradványhoz nyúlt.8)

Ezen szokások a leghitelesebb adatokkal be vannak bizo
nyítva; „öntök a föld sírjára,“ szól Iphigenia Euripidesnél, 
„tejet, mézet, bort, mert ez az, mivel a halottat megörvendeztet
jük.“ 9) A görögöknél minden sír előtt hely vala rendelve a

7) V e r  g. Aen. ILI, 300 stb ; V, 77 ; Ov i d .  Fást. 11, 535—542.
8) H e r o d. II, 40 ; E u r i p. Hecub. 536 ; P a u s a n II, 1 0 ; V e r g.

Aen. V, 98; Ov i d .  Fást. II, 566. L u c i á n ,  Charon.
®) A e s c h y l .  Choé'pli. 476 ; E u r i p. Iphig. 162.
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marhák leőletésére és a hús megsütésére.1 °) A római sírnak 
szintén volt saját culina-ja, azaz a konyhának saját neme, mely 
is egyedül a halott számára vala felállítva.11) Plutarch beszéli, 
hogy a plataeaei ütközet után a harcosok el lévén temetve a 
csatatéren, a plataeaebeliek elhatározták, számukra minden 
évben halotti tort hozni. Ennek következtében az évfordu
lat napján nagy menetben vonulnak hatóságaik vezetése 
mellett a sírhalomhoz, mely alatt a halottak nyugvának. Hozá- 
nak számukra tejet, bort, olajat, illatszereket és levágának áldo
zati marhát. Miután az étkek oda yalának állítva, a plataeaebe- 
liek egy formulát ejtenek ki, melylyel meglátták a halottakat, 
hogy nyúljanak ezen lakomához. Ezen szertartás még Plutareh 
idejében is megtartatott, ki e szerint a szokás hatszázadik évfor
dulatának volt szemlélője.12)

Valamivel későbben Lucián kigunyolván ezen hitet és 
szokásokat, épen ez által bizonyítja, minő gyökeret vert ezen 
hit a köznépnél. „A halottak,“ így szól ő, „éldelődnek azon 
étkekből, melyeket sírjaikra teszünk, és isznak a borból, melyet 
ott öntünk; miből következik, hogy azon halott, kinek nem 
nyújtunk semmit, örökkévaló éhségre vagyon kárhoztatva.“ 13)

íme a régi hit, mely előttünk ugyan hibásnak és fölötte 
nevetségesnek tűnik fel, mely azonban sok századon át gyako
rolta uralmát az emberek fölött! Ezent hit" uralkodott a lel
kekben; látni fogjuk, hogy a társadalmat is igazgatá és hogy 
a régiek házi és társadalmi intézményeinek nagyobb része ezen 
forrásból eredt.

II. FEJEZET.
A  hal  ott  ak t i s z t e l  ete.

Ezen hit már jó korán alapítá meg az eljárási módot. 
Miután a halottnak szüksége volt ételre és italra, meggyőződtek 
az élők, hogy kötelésségök eleget tenni ezen szükségletnek. A

*°) E u r i p. Elektr. 513.
n) F e s t u s s. v. Culina.
12) P l u t a r c h .  Arist. 21.
13) L u c i a n, de luctu.
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gond; mely szerint a halottaknak oda kellett vinni az étkeket, 
nem rendeltetett alá az emberek szeszélyének vagy változó 
érzelmeinek, hanem kötelességgé lön. így alapíttatott a halál' 
nak cnltusa, melynek dogmái korán homályosulhattak ugyan el, 
de melynek szertartásai egészen a kereszténység győzelméig 
tartottak.

A halottak szent lényeknek tekintettek. A régiek a leg
tisztességesebb jelzőkkel illették azokat, nevezvén őket jók-, 
szentek- és boldogoknak. IŜ Iind azon tisztelettel viseltettek irá
nyukban, mint a melylyel az ember az istenség iránt viseltetik, 
kit szeret vagy a kitől fél. Felfogások szerint minden halott 
isten volt.14)

Az istenítésnek (apotheosis) ezen neme nem volt csak a 
nagy embereknek kiváltsága, mert nem létezett különbség a 
halottak közt. Cicero mondja: „A mi elődeink azt akarák, hogy 
azon emberek, kik az életből eltávoztak, az istenek közé Boroz
tassanak.“ Erre nézve nem volt szükséges, hogy valaki erényes 
legyen; a gonosz ép úgy lön istenné mint a jó, csak azon kü
lönbséggel , hogy ő második életében is megtartá a hajlamot a 
roszra, melylyel már előbbi életében birt volt..

A görögök önként nevezték a halottakat alvilági istenek
nek. Aeschylusnál így szólítja meg a fiú halott atyját: „ ó  te, 
ki isten vagy a föld alátt’“ Euripides, szólván Alcestisről, eze
ket mondja: „Sirod . közelében az utas meg fog állani és így 
szólani: ez itt már most boldog istenség.“ 15)

A sírok valának ezen istenségek templomai, azért is el 
valának látva következő szent feliratokkal: „Dis manibus“ és 
görögül: ,,Qsoig iftoviou;“ Itt él vala az isten eltemetve, a mint 
Vergil mondja: „manesque sepulti.“ Sírjaik előtt létezének az 
áldozatokra szánt oltárok, mint az istenek templomai előtt.16)

M) C i c e r o ,  de lég. II, 22 ; S z t. Á g o s t o n  de civ. Dei IX, 1 1 ; 
VIII, 26.

,5) E u r i p. Alcest. 1003. 1015.
*•) V e r  g. Aen. IV, 34; A u 1 u s G e 11. X, 19. P 1 u t. Quaest. rom.

14. E u r i p. Troi. 96 ; Electra 513 ; S v e t on. Nero 50.
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Á halottak ezen tiszteletét találjuk a görögök-, latinok-, 
sabinok- és etruscoknak szertartásaiban; 17) nemkülönben az 
ind-áriaknál; legalább a Rig-Vedának énekei tesznek erről 
említést. Manu törvénykönyve is szól ezen tiszteletről, mint 
legrégibbről, melylyel az emberek bírtak. Ezen könyvből látjuk, 
hogy a lélekvándorlás tana túlhaladta ezen régi hitet; már a 
Brahma tana is gyökeret vert és mégis mindezen tanok uralma 
alatt is megmaradt a régi vallás épségben, mely is Manu tör
vényeinek szerkesztőjét arra kényszeríti, hogy ezen hitet is 
számba véve, erre nézve a szabályzatokat is megírja. Még mai 
nap, annyi sok yáltozás után sem szűnnek meg a hinduk előde
iknek áldozatot hozni. Ezen hit és ezek a szertartások a legré
gibbek az indo-german néptörzseknél.

Ezen tisztelet ugyanaz volt Indiában, mint Görögország- 
és Italiában. A hinduk is készítettek a halottak számára lako
mát, melynek neve szaddha.  „Hogy aháznak ura k'észítso 
a szaddhát rozs-, tej-, szőlő- és gyümölcsökből, hogy a halottak 
jóindulatát magának kieszközölje.“ A hinduk hite vala, hogy 
azon pillanatban, melyben a halotti lakomát hozzák, az elődök 
lelkei jőnek és melléjök ülvén, magokhoz veszik az ételeket, 
melyek eléjök tálaltattak. Ok hiszik vala, hogy ezen lakoma 
kimondhatatlan élvezetet nyújt nekik: „Mihelyt a szaddha a 
kivánt szertartások szerint elkészült, kimondhatatlan megelége
dést tanúsítanak annak ősei, ki a lakomát adja.“ 18)

A keleti áriak kezdetben ép úgy gondolkodtak mint a 
nyugatiak, a halál utáni rendeltetést illetőleg. Mielőtt még a 
lélekvándorlásban hittek, mely a léleknek tökéletes elválását a 
testtől tételezi föl, hittek az emberi lénynek határozatlan létezé
sében, mely ugyan láthatatlan, de nem anyag nélküli, s mely az 
élőktől élelmet és áldozatokat követel.

A hinduk úgy mint a görögök, isteni lényeknek tekintették 
a halottakat, melyek boldogságos léteiben részesülnek. De bol
dogságuk egy feltételtől függött, melynél fogva az élők ado
mány-hozásra köteleztettek. Ha megszűnt a szaddhának nyúj

17) V a r r ó  L. L. V, 74.
18) Ma n u  törv. I, 95 ; III, 82, 122, 127, 146, 189, 274.
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tása, ezen halottnak lelke elhagyá nyugalmas helyét és bolyon
góvá lett, hogy nyugtalanítsa az élőket. Hogy ez épen így vala 
a rómaiak és görögöknél, elébb említettük. 19)

Amint a halott, ki el vala hanyagolva, gonosz lénynyé 
vált, úgy lön abból, kit tiszteltek, őrködő istenség. O szereti 
vala azokat, kik neki élelmi szereket hozának; hogy őket meg
őrizze, nem szűnt meg részt venni az emberi dolgokban; halott 
lévén, mégis tudott erőt s tevékenységet kifejteni. Kérések 
intéztettek hozzá; esedeztek hozzá, hogy támogassa őket és 
kedvezzen nekik. Valahányszor sírra akadtak, megállottak, 
mondván: „Alvilági isten, légy nekünk kegyelmes!“ Hogy mily 
nagy befolyást tulajdonítottak a régiek a halottakhoz intézett 
kéréseknek, kitűnik azon imából, melyet Electra atyjának lei
kéhez intézett; „Könyörülj rajtam és Orestes fivéremen; vezesd 
őt ezen vidékre; halljad kérésemet, oh atyám! hallgasd meg 
kivánataimat, elfogadván áldozatomat.“ Ezen hatalmas istenek 
nem egyedül anyagi javakat nyújtanak, mert Electra még e 
szavakat is csatolja az előbbiekhez: »Adj nekem sokkal tisztább 
szivet mint milyen az anyámé, és sokkal tisztább kezeket. 2o) 
Ilyen kérést intéznek a hinduk is halottaikhoz: „hogy család, 
jukban az emberek és javak száma jóval gyarapodjék és hogy 
sok adakozni valójok legyen.“

Ezen a halál által*istenített emberi lelkek valának azok, 
melyeket a görögök daemonok 21) — vagy borosoknak nevez
tek. 22) A latinok Lares, Manes és Genii névvel tisztelték meg, 
„Elődeink hiszik vala,“ úgy szól Apuleius, »hogy a Maneseket, 
ha roszakaratuak, Lar vaknak kell nevezni, különben Lareseknek 
nevezék őket, minthogy jóakaratuak és kegyesek valának.“ 23)

19) O v i ti. Faat. II, 549—550. L. A e s c h y 1.
2°) A e s c h y 1. Choeph. 122—135.
21) E u r i p ,  Alcest. 1140 és S e h o l ,  ad Aeschyl. Pers. 020; P a u ».

VI. 6.
22) Ezen utolsó szó eredetileg, úgy látszik, ,holt embert4 jelente; 

legalább a feliratokban, melyek nyelve azonos a görög köznyelvvel, gyakran 
fordul elő ily értelemben ; 1. B o e c k li, Corp. inser. 1629. 1781. 1784. 1786. 
1789. 3398. — Ph. L e b a s ,  Monum. de Moréé p, 205. T h e o g n i s. ed. 
Welker V. 513.

23) S e r  v. ad Aen. III, 63,
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És másutt ezt olvassuk: „Genius és Lar egy és ugyanazon lény, 
így hiszik vala ezt elődeink.“ 24) Cicerónál pedig: „Azokat, 
kiket a görögök Daemonoknak neveznek, mi Lareseknek 
nevezzük.“ 25) Ebből kitűnik, hogy az ember, mielőtt Indrát 
vagy Zeust imádta, istenének a halottat tartotta, ahhoz intézvén 
imáit; úgy, hogy a vallási érzelem itt vévé kezdetét. A halál 
vala az emberre nézve az első csodálatos titok. Ez emelé gon
dolatát a láthatóról a láthatatlanig, a mulandótól az örökké
valóig, az embertől az istenig.

Barta l  A.
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2*) C e n s o r i u .  3.
2S) C i c e r o .  Timaeus 11. Hal .  D é n e s  Ant. Rom. IV , 2 a ,I&r 

familiárist' ,4 xct-r1 ofxtav által fordítja.
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